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Obor ekologie obnovy (restoration ecology) 
a jeho praktické aplikace se stávají známými 
pojmy a základní princip, to jest nutnost obnovy 
narušených, degradovaných nebo i zcela zniče-
ných ekosystémů, začíná být přijímán politiky ve 
světě i u nás . O tom svědčí i dekáda ekologické 
obnovy vyhlášená OSN na roky 2021–2030 . 
Obdobná dekáda vyhlášená dříve v EU však 
zůstala bez větší odezvy . To se ale, zdá se, nyní 
mění přípravou tzv . Nature Restoration Law . Toto 
číslo Ochrany přírody přináší podrobnější infor-
maci o připravované právní normě EU .

Ekologie obnovy se jako vědecká disciplína 
zformovala v 80 . letech minulého století hlavně 
v USA a ve Velké Británii . V praxi se ale i u nás 
prováděla již dříve, jen se tomu tak neříkalo . 
V 90 . letech se občas ekologické principy pro-
sadily i v Programu revitalizace říčních systémů 
MŽP . Postupně přistoupily i další programy a ná-
stroje (především Program péče o krajinu) včet-
ně mezinárodních (program Life) . Stav ekologic-
ké obnovy v České republice ve druhé dekádě 
tohoto století dobře dokládají souhrnné knižní 
publikace Ekologická obnova v České repub-
lice I a II . Daří se např . provádět ochranářský 
management v chráněných územích, probíhá 
revitalizace toků a mokřadů, některé těžařské 
firmy začínají akceptovat přírodě blízké metody 
obnovy (včetně spontánní sukcese) . Naopak se 
příliš nedaří využívat přírodní procesy a řízené 
disturbance (včetně požárů), namísto drahých 
technických rekultivací . Hlavními překážkami 
jsou zastaralá legislativa, konzervativismus, ne-
vzdělanost, někdy asi i lobbismus . Vázne také 
obnova přirozenějšího složení lesů – hlavní 
překážkou je nevhodné hospodaření hlavně 
u Lesů ČR . A zatím se moc nedaří ani obnova 
krajiny – špatné je nastavení zemědělských do-
tací . Přitom právě obnova celých krajin je nej-
akutnější . V souvislosti s destabilizací klimatu 
budou nejspíš stále častější epizody extrémního 
sucha i srážek . Zdravější krajina pomůže nega-
tivní vliv obojího snížit . Bude nutné především 
rozčlenit velké lány polí, což mj . sníží větrnou 

i vodní erozi, zlepší mikro- a mezoklima, zvýší 
biodiverzitu, zlepší vododržnost krajiny a navíc 
i její estetický účinek a rekreační využití . Nutné 
bude rovněž snížit používání pesticidů i hnojiv 
a zvyšovat úrodnost půd ekologicky přijatelněj-
šími způsoby . Nezbytným bude nastavení země-
dělských dotací jen na menší rozlohu pozemků 
a na ekologicky šetrné formy hospodaření . První 
změny se již dějí, i když zemědělští velkopodni-
katelé se jim usilovně brání . Změnit se rovněž 
musí lesnická politika . Podporovat by se měl 
druhově pestrý les, pokud možno s využitím 
přirozené obnovy, výběrová těžba a omezení 
holosečného hospodaření . Zcela zakázat by 
se naopak měla výsadba invazních nepůvod-
ních dřevin, jako jsou douglaska či dub červený .

Navzdory dosavadním omezením lze však říci, 
že ekologická obnova se stále více prosazuje 
a lze si jen přát, aby tomu tak bylo i nadále i přes 
aktuální krizi vyvolanou ruskou agresí . Nature 
Restoration Law by k tomu měl přispět v celé 
Evropské unii a samozřejmě i u nás . Lze jen 
doufat, že zákon bude brzy přijat všemi člen-
skými zeměmi, realita nezůstane jen na papíře 
a Česká republika se bude podílet skutečnou 
ekologickou obnovou narušených míst, nikoliv 
jen opětovnou výsadbou smrčin na kůrovcových 
holinách .

Karel Prach
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Co znamená nařízení Evropské unie na 
obnovu přírody pro Českou republiku

Evropská komise zveřejnila 22. června 2022 návrh 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově 
přírody. Přináší tím legislativní nástroj k naplňování 
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti 2030 
přijaté před dvěma lety, která obsahuje plán na ob-
novu přírody a je jedním z pilířů „Zelené dohody pro 
Evropu“ (The European Green Deal). Evropská komise 
tím plní svůj úkol vyplývající ze strategie předložit 

právně závazný návrh cílů v oblasti obnovy přírody 
(obnovy narušených ekosystémů). Dramatický ná-
růst extrémních projevů počasí, rizik a hrozeb v ob-
lasti životní úrovně, bezpečnosti a sociálního smíru 
významně umocňuje naléhavost realizace opatření 
zacílených na obnovu ekosystémů jako předpokla-
du zajištění dlouhodobé potravinové a energetické 
soběstačnosti a kvality života.

Obnova vodního režimu v minulosti odvodněných rašelinišť v CHKO Jizerské hory. Foto Pavel Pešout

Pavel Pešout, Jan Šíma
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Plán na obnovu přírody obsažený ve Strategii 
EU v oblasti biologické rozmanitosti 2030 (dále 
jen Strategie EU) se může jevit jako ambiciózní 
a obtížně proveditelný (Pešout 2020), nicmé-
ně jeho bezodkladná realizace je nezbytná pro 
naše další přežití (Hermoso et al. 2022) . Na za-
chovalé přírodě jsme plně závislí – potravino-
vě, z hlediska dostupnosti čisté vody a vzduchu 
a samozřejmě také zdravotně . V mnoha částech 
světa můžeme pozorovat dramatický úbytek 
hmyzu vč . opylovačů, bez kterých se neobe-
jde produkce tří čtvrtin potravinářských plodin 
(IPBES 2019) . Souhrn vědeckých důkazů ob-
sažený v šesté hodnotící zprávě Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC), zohledňující 
vzájemnou závislost klimatu, ekosystémů, bio-
diverzity a lidské společnosti, je jednoznačný: 
Změna klimatu bezprostředně ohrožuje kvalitu 
života lidí člověka a zdraví celé planety . Každým 
dalším zpožděním v omezování negativních do-
padů změn podnebí a přizpůsobování se jim 
promeškáme krátkou a rychle se uzavírající pří-
ležitost k zajištění životaschopné a udržitelné 
budoucnosti pro všechny (IPCC 2022) . Z ne-
dávné studie dokončené v rámci hodnocení 
strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2020 (EC 2022) vyplývá, že EU v le-
tech 2011–2020 nedokázala úbytek biologické 
rozmanitosti zastavit . Vyhlídky pro biologickou 
rozmanitost a ekosystémy jsou neradostné 
a ukazují, že současný přístup nefunguje . Proto 
Evropský parlament a Rada trvají na zintenziv-
nění úsilí o obnovu ekosystémů . Evropský parla-
ment v usnesení z ledna 2020 (EP 2020) vyzval 
Evropskou komisi, aby přešla od dobrovolných 
závazků k návrhu ambiciózní a inkluzivní strate-
gie, která by pro EU a její členské státy zavedla 
právně závazné (a tudíž vymahatelné) kvantifi-
kované cíle . 

Komplexní norma
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o obnově přírody – „Nature Restoration Law“ 
(dále jen „nařízení“) je postaven jako komplexní 
norma navazující na stávající legislativu EU v ob-
lasti ochrany přírody (směrnice o ochraně volně 
žijících ptáků a směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostou-
cích rostlin, nařízení o invazních nepůvodních 
druzích) a v oblasti ochrany řek a vodních eko-
systémů (rámcová směrnice o vodách) a další 
dokumenty EU (např . lesní strategii EU do roku 
2030 či iniciativu EU týkající se opylovačů) . 
Nařízení naplňuje nejen Zelenou dohodu pro 
Evropu, ale i další evropské politiky a koncepce 
v oblasti udržitelného hospodaření a využívání 

svého přijetí na něm stále můžeme stavět a po-
třebné rychlé změny provést dílčí novelou . Pro 
uvedený přístup svědčí i skutečnost, že navrže-
ný předpis má formu nařízení – jde tedy o přímo 
použitelný předpis EU, který se dále netranspo-
nuje a je „pouze“ nezbytné zajistit jeho prová-
zání s národní legislativou, tedy tzv . adaptaci . 

Bude samozřejmě třeba stanovit kompetence 
k provádění nařízení, zejména gesci ke zpra-
cování Národního programu obnovy přírody 
(dále jen NPOP), což bude velmi náročný pro-
ces s rozsáhlou participací zájmových skupin, 
municipalit, hospodářů a široké veřejnosti . Dále 
bude nutno ukotvit odpovědnosti za podávání 
zpráv EU a sběr dat a nelze vyloučit ani nut-
nost legislativních úprav ve vazbě na ustanovení 
nařízení, jež se týká práva na soudní přezkum 
NPOP ve vztahu k potenciálně velkému okruhu 
oprávněných osob (k rozšíření účasti veřejnosti, 
cf . Stejskal 2022) .

Dílčí novelu si pravděpodobně vyžádá obecná 
ochrana přírody, do níž bude nejvhodnější za-
hrnout věcné vazby a prováděcí podrobnosti, 
jež budou souviset s naplňováním nařízení . 
Zejména půjde o vytvoření podmínek pro do-
statečné zlepšení kvality a kvantity přírodních 
stanovišť v  zájmu EU včetně jejich obnovy 
a propojení, a to při zohlednění ekologických 
požadavků druhů, které jsou na tato stanoviště 

přírodních zdrojů . Z legislativního pohledu, tedy 
formou, charakterem a strukturou nařízení, se 
zevrubněji zabývá příspěvek V . Stejskala (2022) 
v předminulém čísle tohoto časopisu . 

Nařízení není zaměřeno pouze na obnovu eko-
logických funkcí přírodních stanovišť, jak jsou 
definovány stávající, výše zmíněnou legislati-
vou, ale na krajinu celkově, na široce vymezené 
skupiny ekosystémů zemědělské krajiny, měst, 
lesů, vodních toků či na stanoviště významná 
pro opylovače atp . Pokud máme závazku ucele-
né obnovy přírody plynoucímu z nařízení dostát, 
bude třeba opustit stávající izolovaný, sektorový 
přístup, kdy je zvlášť řešena ochrana zvláště 
chráněných částí přírody, správa toků, hospo-
daření v krajině, správa zelené infrastruktury 
urbanizovaných ploch, územní plánování atd .

Změna zákona o ochraně 
přírody a krajiny (?)
V souvislosti s naplňováním nařízení v České 
republice se objevují úvahy o potřebě komplex-
ní novely, či dokonce nového zákona o ochra-
ně přírody a krajiny . Zákon o ochraně přírody 
a krajiny jistě v některých částech zastaral, na-
příklad ve zvláštní ochraně druhů (Pešout, Šíma, 
Blažejová, Tomášková, Filipová, Fuglíková et 
al. 2022), ale díky velké nadčasovosti v době 

Nařízení o obnově přírody se zaměřuje i na urbanizovaná území s cílem navýšit plochy veřejné zeleně. S pomocí národ-
ních programů i programů s účastí EU je již řadu let budována zelená a modrá infrastruktura ve městech a obcích. Na 
snímku projekt zlepšení hospodaření s dešťovou vodou a revitalizace nádrže v centru obce Bratčice. Foto Pavel Pešout
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vázány . K tomu se nabízí využít stávající institut 
významných krajinných prvků (dále jen „VKP“), 
zejména o těch „ze zákona“, upřesnit způsob 
vymezení jejich jednotlivých segmentů (tam, 
kde to není zřejmé), cílů ochrany a zajištění 

péče apod . Dalším nástrojem, který by měl být 
základem pro naplnění požadavku na zajištění 
konektivity, je přirozeně územní systém ekolo-
gické stability ÚSES, resp . jeho zmodernizovaná 
podoba (viz dále) . 

Úprava institutů obecné ochrany území, zejmé-
na VKP a ÚSES, v oblasti legislativní i metodické 
je také předpokladem k naplnění dalšího zá-
vazku plynoucího ze Strategie EU, a to do roku 
2030 chránit nejméně 30 % rozlohy souše EU . 
Na úrovni celé EU to znamená v porovnání se 
současností navýšit o 4 % rozlohy chráněná 
území na souši . V případě České republiky činí 
plocha všech chráněných území (po odstranění 
územních překryvů) 17 256,7 km2, tzn . 21,88 % 
území . Pokud bychom měli naplnit cíle Strategie 
v nesnížené úrovni, bude třeba chránit dalších 
8 % území, tedy přibližně 6310 km2 . Nabízí se 
možnost dokončit soustavu velkoplošných 
zvláště chráněných území, tedy zejména vyhlá-
sit nové CHKO Soutok, Krušné hory, Doupovské 
hory, Středomoravské Karpaty a Rychlebské 
hory (Pešout 2015, Pešout & Dort 2022), ani to 
však nebude dostatečné a bez zahrnutí alespoň 
vybraných skladebných částí ÚSES a VKP se 
neobejdeme (blíže viz příspěvek E . Knižátkové 
a P . Havla dále v tomto čísle Ochrany přírody) .

Změny předpisů 
v oblasti uspořádání 
a užívání krajiny (?)
Nařízení uceleně řeší celkový stav krajiny . 
Většina opatření tedy není zacílena na zvláš-
tě chráněné části přírody, nýbrž bez rozlišení 
na obhospodařovanou a obydlenou krajinu . 
Nastavení, kompetence a možnosti současné 
ochrany přírody k uchování biologické rozma-
nitosti nestačí, samotná nemůže zajistit, aby 
se příroda v dostatečné míře vrátila do naše-
ho života . Právě „navrácení přírody do našeho 
života“ je přitom hlavním motem Strategie EU 
a plán na obnovu ekosystémů, který má nařízení 
pomoci naplnit, představuje jeden z hlavních ná-
strojů . Připomeňme, že nařízení přináší závazné 
cíle v oblasti obnovy narušených ekosystémů . 
Mezi nejzásadnější patří zabezpečit, že se nej-
méně u třetiny druhů a stanovišť, jež chrání pří-
slušná legislativa EU a nyní nejsou v příznivém 
stavu, současný stav zlepší . Je zjevné, že bez 
celkového zlepšení stavu zemědělské krajiny, 
lesů a vodních ekosystémů, bez změny přístu-
pů v územním plánování se plnění tohoto cíle 
nepodaří, stejně jako dalších týkajících se např . 
stavu opylovačů .

V případě sladkovodních ekosystémů Komise 
konstatuje pomalé naplňování Rámcové směr-
nice o vodách a formuluje klíčový závazek – do 
roku 2030 obnovit nejméně 25 000 km nega-
tivně ovlivněných toků na volně tekoucí řeky . 

Intravilánové revitalizace se v České republice daří realizovat ve stále větším počtu obcí. Příkladem je řeka Blanice, 
která byla revitalizována v celé délce, ve které protéká městem Vlašim. Zároveň na tomto úseku byly zprostupněny 
všechny čtyři zdejší jezy. Foto Pavel Pešout

Závazek územně chránit přírodu na 30 % území se nabízí naplnit také zahrnutím soukromých rezervací zřizovaných 
Českým svazem ochránců přírody, Českou společností ornitologickou a dalšími spolky, jako např. pralesa Jehliště 
nedaleko Sedlce-Prčice. Foto Pavel Pešout
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Toho má být dosaženo odstraňováním nebo 
úpravou překážek, které brání migraci ryb a při-
rozenému pohybu sedimentů, primárně těch, 
které neslouží k výrobě energie, vnitrozemské 
plavbě, zásobování vodou atp . V této oblasti 
má Česká republika významné rezervy . Existuje 
sice Koncepce zprůchodnění říční sítě, avšak 
tato je naplňována jen fragmentárně (Vogl 
2019) . Plány dílčích povodí obsahují desítky 
návrhů opatření, přesto se morfologický stav 
a kontinuita vodních toků obnovují pomalu, 
a to navzdory příznivě nastavenému systému 
finančních podpor . Pro rychlejší změnu stavu 
bude třeba zajistit větší motivaci správců vod-
ních toků . Nabízí se v této souvislosti rozšíření 
hlavního předmětu činnosti státních podniků 
povodí v zákoně o povodí . V zákonu o vodách 
by bylo vhodné provést dílčí změny zjedno-
dušující projednání a přípravu revitalizačních 
staveb, změny umožňující ve velkém rozsahu 
využívat přirozenou renaturaci vodních toků 
a řešící odběry vod pro rybí přechody na ener-
geticky využívaných vodních překážkách (blíže 
viz příspěvek K . Kujanové dále v tomto čísle 
časopisu Ochrana přírody) .

Nařízení se soustředí také na lesy . Směřovat by 
mělo ke zvyšování různorodosti druhové, vě-
kové a prostorové struktury lesů s cílem zvýšit 
jejich kvalitu a odolnost, posílit jejich biologic-
kou rozmanitost a schopnost ukládání uhlíku při 
současném zohlednění jejich produkční funkce . 
Kromě změny hospodaření v lesích (mj . prefe-
rování nepasečných forem, zlepšování kvality 
přírodních stanovišť v zájmu EU) budou zřej-
mě potřebné i dílčí změny lesnické legislativy, 
zejména pro umožnění sledování předepsané 
sady indikátorů, např . zavedení ukazatele v les-
nickém plánování pro sledování objemu stojící-
ho a ležícího mrtvého dřeva (blíže viz příspěvek 
J . Hofmeistra a M . Svobody dále v tomto čísle 
Ochrany přírody) . Optikou plnění závazků ply-
noucích z nařízení bude také třeba nahlížet na 
aktuálně probíhající přípravu změny legislativy 
v oblasti myslivosti, protože současné přemno-
žené stavy spárkaté zvěře obnovu odolnějších 
lesních ekosystémů významně limitují .

Dále je pravděpodobné, že bude nezbytné 
příslušně upravit legislativu v oblasti výstavby 
a územního plánování, např . pro zajištění napl-
nění zvýšení ploch městské zeleně (o 3 % do 
r . 2040 a 5 % do r . 2050 oproti stavu v r . 2021) 
či navýšení ploch zeleně, která je začleněna do 
stávajících i nových budov a objektů infrastruk-
tury, mimo jiné prostřednictvím jejich renovací 
a obnovy . 

Dobudování zelené 
infrastruktury
V urbánním prostředí se nařízení soustředí 
na navýšení ploch městské zeleně (zejména 
podílu stromů, ale i zeleně jako součásti sta-
veb a infrastruktury), což mimochodem plně 
koresponduje i s  jedním z bodů aktuálního 

programového prohlášení vlády „Zasadíme se 
o zlepšení klimatu ve městech a obcích jejich 
výrazným ozeleněním. Legislativně ukotvíme 
tzv. modro-zelenou infrastrukturu“ . Celkově 
lze nařízení chápat, s jeho důrazy na posílení 
konektivity stanovišť, lesů, volně tekoucích řek 
i zajištění podílu krajinných prvků v zeměděl-
ské krajině, jako významný impulz k podpoře 

Poškození smrkových monokultur kůrovcovou kalamitou je příležitostí ke změně způsobu lesního hospodaření 
a obnově druhově a věkově pestrých porostů. Na fotografii CHKO Lužické hory. Foto Pavel Pešout

Nařízení dává důraz na zelenou infrastrukturu a konektivitu. Na zemědělské půdě by mělo dojít ke zvýšení zastoupení 
krajinných prvků. Na snímku alej ovocných stromů v Polabské nížině mezi Velimí a Sokolčí. Foto Pavel Pešout
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zelené infrastruktury krajiny a uplatňování ře-
šení založených na přírodních procesech . 

Základní kostrou zelené (a modré) infrastruk-
tury v České republice je ekologická síť – sou-
stava vzájemně propojených přírodních a příro-
dě blízkých území, kde hodnotíme a chráníme 
úroveň rezistence a resilience a o niž diferen-
covaně podle priorit pečujeme . Její základ 
představuje územní systém ekologické stability 
a soustava zvláště chráněných území, ale také 
většina významných krajinných prvků a část 
přírodních parků . Segmenty ekologické sítě 
dnes zabírají 56 % plochy ČR (Pešout & Hošek 
2012) . Funkční nadstavbu tvoří vymezené bio-
topy volně žijících živočichů vč . jejich migrač-
ních koridorů vymezované a poskytované pro 
územní plánování od r . 2020 (Pešout, Hlaváč 
& Chobot 2018a, b) . Lze konstatovat, že Česká 
republika má již nyní dostatečně robustní eko-
logickou síť, je však nutno upřesnit vymezení 
některých segmentů, začít důsledně uplatňovat 
již existující legislativní a ekonomické nástro-
je při její ochraně a zajištění péče, a to v ši-
roké spolupráci s hospodáři a obcemi . Navíc, 
v případě ÚSES je potřebná zásadní změna 
paradigmatu . Je nutno více zohledňovat ochra-
nu, obnovu a propojení aktuálních přírodních 
stanovišť a biotopů pro ně charakteristických 
druhů (Hlaváč & Pešout 2017) . 

Národní program 
obnovy přírody
Pilířem nařízení je zpracování NPOP . Mnohé 
cíle, úkoly a opatření vyplývající z nařízení již 
obsahují stávající národní politiky, koncepce 
a strategie, z většiny po meziresortním projed-
návání schválené vládou (Strategický rámec ČR 
2030, Národní plán adaptace na změnu klimatu, 
Strategie ochrany biodiverzity, Státní program 
ochrany přírody, Koncepce na ochranu před ná-
sledky sucha, Národní lesnický program, plány 
povodí ad .), a jak již bylo výše naznačeno, řada 
z cílů nařízení také souznívá s aktuálním progra-
movým prohlášením vlády . Bude třeba nastavit 
vazby a komplementarity, zejména v případě 
opatření, kterými je naplňována stávající legis-
lativa jako např . s prioritním akčním rámcem pro 
soustavu Natura 2000 . NPOP bude konkrétněji 
kvantifikovat a prioritizovat závazky jak územní, 
tak kvalitativní v oblasti obnovy přírody s při-
hlédnutím k národním specifikům . Je také vyža-
dována koordinace NPOP s iniciativou RePower 
EU, zejména s vymezováním zón vhodných pro 
instalaci obnovitelných zdrojů energie . Nový 
legislativní rámec bude nutné zohlednit také 
při aktualizaci Strategie ochrany biodiverzity, 
která nás čeká v r . 2025 (a případně Státního 
programu ochrany přírody, pokud bude nadá-
le zachován), přičemž s ohledem na ambice 

nařízení a NPOP bude zjevně nutné jejich zá-
sadní přepracování .

Změny v nastavení podpor 
Podle pozice ČR k návrhu nařízení projedna-
né v Parlamentu ČR (Havel et al. 2022) bude 
ke splnění jeho cílů nezbytné zajistit adekvátní 
finanční podporu, resp . adaptaci jak unijních, 
tak národních finančních nástrojů . Členské státy 
včetně ČR budou muset v rámci svých vnitro-
státních rozpočtů zohlednit potřebu směřování 
výdajů na cíle v oblasti obnovy přírody, ochrany 
a podpory zvyšování biologické rozmanitosti . 
Cíle podpory nicméně nejsou zcela nové, vyplý-
vají ze stávajícího právního rámce legislativy EU 
v oblasti ochrany přírody a z národních politik, 
koncepcí a strategií v oblasti biodiverzity, krajiny 
a zvládání dopadů klimatické změny . 

Systém podpor v rámci resortu životního prostře-
dí je pro realizaci opatření obnovního charakteru 
nastaven vhodným způsobem . Zahrnuje jak pod-
poru drobných neinvestičních opatření (přede-
vším Program péče o krajinu), menších investic 
(především Program obnovy přirozených funkcí 
krajiny, aktuálně posílený z Národního programu 
obnovy, a Projektové schéma AOPK ČR finan-
cované z OPŽP), tak rozsáhlejších investičních 
akcí (Operační program Životní prostředí) . Je 
však jisté, že bez významného finančního posí-
lení OPŽP a národních programů MŽP nebude 
ČR do r . 2030 schopna cíle nařízení naplnit . 
Například bychom měli obnovit dobrý stav nej-
méně na 30 % plochy přírodních stanovišť či 
významně urychlit (oproti dobíhajícímu OPŽP 
2014–2020 minimálně pětkrát) zlepšení morfo-
logického stavu vodních toků (vč . odstraňování 
či zprostupňování migračních bariér) a přiroze-
ných funkcí souvisejících záplavových území . 
Podfinancování OPŽP částečně zlepší aktuálně 
projednávaná realokace z Integrovaného regio-
nálního operačního programu (IROP), je ale jisté, 
že je to řešení jen dílčí a bude třeba přijmout 
další změny v nastavení programů, přičemž 
s postupující dobou jejich naplňování to bude 
představovat stále obtížnější úkol .

Pro posílení modré a zelené infrastruktury ve 
městech a plánování veřejné zeleně je na-
stavena významná podpora zejména v IROP, 
v menším objemu i v rámci OPŽP a Národního 
programu obnovy . 

Zcela zásadní význam pro stav biologické 
rozmanitosti včetně krajiny má zemědělství . 
Základním nástrojem k realizaci a sledování 

Pokud má Česká republika naplnit cíl obnovení morfologického stavu 250–300 km řek do r. 2030, bude třeba za-
jistit zvýšenou alokaci finančních prostředků v dotačních nástrojích pro tento typ opatření. Revitalizace 10 km dlou-
hého úseku řeky Vltavy Vraňany–Hořín realizovaná Povodím Vltavy, s. p., díky podpoře z OPŽP stála 180 mil. Kč.  
Foto archiv Povodí Vltavy, s. p.
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naplňování nařízení, ale i cílů strategie „Od ze-
mědělce ke spotřebiteli“ (EK 2020b) je nová 
společná zemědělská politika (dále jen SZP) . 
Aktuálně finalizované nastavení SZP v České 
republice se podařilo oproti předchozím ob-
dobím více posunout požadovaným směrem 
(Čámská 2018), přesto se při sledování protestů 
některých velkozemědělců nelze ubránit poci-
tu, že nedošlo k pochopení premise, ze které 
Evropská komise při formulaci strategie a naří-
zení vycházela: „Zemědělci mezi prvními pociťují 
následky úbytku biodiverzity a také patří mezi 
první, kteří využívají výhod její ochrany a obno-
vy, protože biologická rozmanitost jim pomáhá 
zajistit bezpečné, udržitelné a cenově dostupné 
potraviny a poskytuje jim příjmy .“ Blíže k vyhod-
nocení výsledků snah o prosazování opatření na 
ochranu a obnovu přírody v nové SZP viz pří-
spěvek K . Čámské dále v tomto vydání Ochrany 
přírody .

Doplnění systému 
sledování a monitoringu 
Nařízení stanoví rozsah povinného dlouhodobé-
ho monitoringu stavu biodiverzity a inventarizací 
a podávání zpráv (reportingu) EK . Jde z části 
o již realizovaný monitoring (např . index běž-
ných druhů ptáků, mapování biotopů), ale v další 
řadě případů půjde o dosud neukotvené indexy 
stavu biodiverzity a krajiny (např . množství po-
nechávané mrtvé dřevní hmoty v lesích, četnost 
a rozmanitost opylovačů, korunový zápoj zeleně 
ve městech ad .) .

Kromě toho, co plyne z nařízení, zůstává klíčo-
vým závazkem Strategie EU do r . 2030 také zajistit 
účinnou správu všech chráněných území, defino-
vání jasných cílů ochrany a sledování jejich napl-
ňování . K dosažení tohoto cíle v případě zvláště 
chráněných částí přírody by měl významně přispět 
probíhající integrovaný projekt programu EU LIFE 
„Jedna příroda“ Ministerstva životního prostředí, 
AOPK ČR a akademických pracovišť, společně 
s projektem AOPK ČR „Informační systém ochrany 
přírody II“ (Zárybnický, Pešout & Chobot 2020) . 
V oblasti obecné ochrany přírody však bude třeba 
ve vazbě na nařízení v rámci Informačního systé-
mu ochrany přírody (ISOP) dobudovat modul „re-
gistr krajiny“ . Jde o dlouho plánovaný záměr, který 
se nepodařilo dosud realizovat v celé šíři, a zatím 
je vytvořeno jen několik dílčích částí (např . data-
báze památných stromů, ÚSES v CHKO) . Registr 
krajiny bude nutný ke sledování naplňování zá-
vazků v oblasti obecné územní ochrany přírody 
(dosažení plochy i zajištění péče) . 

Nařízení dozná úprav
Návrh nařízení je aktuálně standardně projed-
náván příslušnou skupinou Rady EU (WPE) – 
v současnosti tedy pod vedením CZ PRES – 
a souběžně v Evropském parlamentu . V rámci 
všech členských států EU je také v národních 
parlamentech v různé fázi diskuse a projed-
návání pozic k předloženému návrhu . Česká 
pozice byla meziresortně projednána a před-
ložena Parlamentu ČR v červenci 2022 (Havel 
et. al. 2022) . Výbor pro evropské záležitosti 
Poslanecké sněmovny odsouhlasil navrženou 
pozici ČR dne 5 . října 2022 (usnesení výboru 
č . 96) a stejně tak následně Senát dne 12 . října 
2022 (usnesení Senátu č . 578) . 

Lze předpokládat, že na základě průběhu a zá-
věrů jednání na všech úrovních dojde ještě 
k úpravám textu nařízení . Hlavní část projed-
návání v Evropském parlamentu (návrh zprá-
vy, pozměňovací návrhy, hlasování) proběhne 
pravděpodobně v první polovině roku 2023, 
kdy naváže Švédsko na CZ PRES při projedná-
vání v rámci Rady EU a bude probíhat diskuse 
nad revizemi textu apod . Další fáze, tedy trialog 

a celkovou finalizaci procesu lze očekávat nej-
dříve v druhé polovině roku 2023 . 

S ohledem na aktuální roli ČR jako předsed-
nické země, kdy je (obzvláště v této počá-
teční fázi) hlavní rolí především moderování 
diskuse nad legislativním návrhem, bude zá-
sadní především nadcházející období a jed-
nání o podobě návrhu . Bude důležité, aby 
ČR případně uplatnila své priority ( jak byly 
formulovány v Pozici ČR) a současně „byla 
při tom“, abychom měli dostatečný vhled do 
principů zakotvených nařízením a byli schopni 
jej naplňovat . Pokud bude nařízení v závěru 
příštího roku přijato (s účinností od r . 2024), 
čeká nás perná práce na přípravě právní 
adaptace a především implementaci nařízení, 
přípravě NPOP apod . Výsledkem by ale měly 
být odolnější ekosystémy a zdravá krajina pro 
nás i naše potomky .  ■

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

vás zvou na 9. společnou konferenci

K vybraným otázkám praktické ochrany přírody IX.
tentokrát na téma

PŘIPRAVOVANÁ  
EVROPSKÁ LEGISLATIVA  
PRO OBNOVU PŘÍRODY
Aula České zemědělské univerzity, online přenos

2. 2. 2023

Registrace do 27. 1. 2023 na stránkách www.nature.cz
Konference se uskuteční v Aule ČZU, k dispozici bude i online přenos.  

Kontakt: kveta.cernohlavkova@nature.cz

Seznam literatury najdete 
na www .casopis .ochranaprirody .cz
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Národní závazek navýšení rozlohy 
a zlepšení stavu chráněných území
Eva Knižátková, Petr Havel

Česká republika by stejně jako ostatní státy EU měla 
do konce roku přijít s konkrétním návrhem na zvýšení 
rozlohy a intenzity ochrany a péče o chráněná území. 
Vyplývá to ze Strategie EU v oblasti ochrany biologické 
rozmanitosti do roku 2030 (dále jen Strategie), která 
účinně spravovaná chráněná území považuje za jeden 
z klíčových nástrojů k zastavení úbytku biodiverzity 
a počítá mimo jiné s ochranou 30 % rozlohy pevniny, 

z toho jedné třetiny přísně. Příspěvky jednotlivých člen-
ských států by měly přihlížet k odlišným podmínkám 
a odrážet jejich skutečný význam pro ochranu biodiver-
zity. Co můžeme reálně v daném časovém horizontu 
nabídnout my? To je stále předmětem odborné diskuse. 
Tento článek si klade za cíl shrnout východiska, sou-
časný stav, kvantifikovat možné závazky a přispět tak 
do této diskuse.

Oblast soutoku Moravy a Dyje patří z hlediska ochrany biodiverzity k nejvýznamnějším v ČR, chráněna je jako ptačí oblast i evropsky významná lokalita. Pod přísnou ochranou 
je však dosud pouze zcela zanedbatelná část (NPR Cahnov – Soutok, NPR Ranšpurk). Vyhlášení CHKO Soutok s I. zónou pokrývající nejcennější lokality by k cíli 10 % významně 
přispělo. Foto Eva Knižátková
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O Strategii
Navyšování rozlohy územní ochrany přírody 
je jedním z dílčích elementů Green Deal, tedy 
souboru strategických iniciativ Evropské komi-
se, jehož základním cílem je dosažení uhlíkové 
neutrality EU v roce 2050 . Způsoby naplňová-
ní biodiverzitního pilíře jsou rozpracovány ve 
Strategii, kterou Evropská komise přijala v květ-
nu roku 2020 (EK 2020) .

Klíčovým cílem Strategie přitom je „Soudržná 
síť chráněných území“, ke které mají přispět tři 
klíčové závazky do roku 2030:

1 .  Právně chránit nejméně 30 % půdy EU a 30 % 
mořských oblastí EU a začlenit ekologické ko-
ridory jako součást skutečné transevropské 
přírodní sítě (dále též cíl 30 %) .

2 .  Přísně chránit alespoň jednu třetinu chrá-
něných území EU, včetně všech zbývajících 
primárních a původních lesních porostů EU 
(dále též cíl 10 %) .

3 .  Účinně spravovat všechna chráněná úze-
mí, definovat jasné cíle a opatření v oblasti 
ochrany a přiměřeně je sledovat (dále též cíl 
efektivity) .

Ke Strategii přijal Evropský parlament usnesení, 
kterým tento materiál přivítal, a mj . zdůraznil nut-
nost splnit veškeré jeho cíle s ohledem na neú-
spěch dvou předchozích strategií v této oblasti . 
Cílům v oblasti zvýšení podílu územní ochrany 
přírody vč . tzv . striktního režimu, přitom vyjádřil 
důraznou podporu a poukázal na nutnost jejich 
důsledného provádění (EP 2021) .

Ke Strategii se ve svých závěrech vyjádřila též 
Rada EU, která ji podpořila a vyzvala k její rych-
lé a ambiciózní implementaci . Přivítala přitom 
zejména právě cíle v oblasti územní ochrany 
a obnovy přírody a zdůraznila potřebu kolek-
tivního úsilí členských států k jejich dosažení 
(Rada EU 2020) .

Je tedy evidentní, že provádění Strategie byla 
na úrovni orgánů EU, formovaných zástupci 
členských států, vyjádřena významná politická 
podpora, často právě s důrazem na cíle v oblasti 
posílení územní ochrany přírody . Tato skuteč-
nost může být důležitým argumentem při pro-
sazování a obhajobě jejího naplňování .

Jak Strategie samotná, tak její dílčí cíle a jejich 
naplňování, jsou důležitým východiskem i pro 
nadcházející mezinárodní jednání o globálním 
rámci pro biologickou rozmanitost po roce 
2020 .

Kritéria pro výběr 
chráněných území
Aby členské státy při definování svých závazků 
postupovaly jednotně, zveřejnila Evropská komi-
se v lednu 2022 pokyny (EK 2022), které shrnují 
kritéria a metodiku výběru chráněných území, 
jež mají přispět k plnění výše uvedených cílů . 
Následně byl v červnu 2022 zveřejněn podrobný 
formát pro jednotné zasílání informací jednotlivý-
mi členskými státy jak o lokalitách, které již nyní 
tato kritéria naplňují, a lze je tedy započítat do 
výchozího stavu, tak o územích, prostřednictvím 
kterých je navrženo cílů 30 i 10 % dosáhnout .

Obsah těchto pokynů je výsledkem relativně 
dlouhých jednání a čtyř kol písemných konzultací 
se zástupci členských států v rámci pracovní sku-
piny Nature Directives Expert Group – NADEG . 
Diskuse v  rámci NADEG se zaměřovala ze-
jména na realističnost cílů a úvahy, které vedly 
Evropskou komisi k jejich stanovení, harmono-
gram jejich plnění, financování, nutné personální 
kapacity či transparentnost procesu a v nepo-
slední řadě na tzv . přísnou ochranu (viz dále) .

Z hlediska definic důležitých pro cíl 30 % stojí 
za pozornost, že tento cíl nemusí být naplněn 
pouze chráněnými územími v obvyklém slova 
smyslu, ale i prostřednictvím tzv . jiných účinných 
územních ochranných opatření (dále jen OECM; 

Other effective area-based conservation meas-
sures) . Blíže, co tento relativně nový koncept 
znamená, viz box 1 . V České republice dosud 
nebyla žádná území jako OECM deklarována . Při 
pohledu do celosvětové databáze chráněných 
území Protected Planet (UNEP-WCMC a IUCN 
2022) je zjevné, že v identifikování OECM dosud 
tápe celá Evropa .

Ne každé případně identifikované OECM však 
bude splňovat kritéria, která Evropská komise 
v pokynech dále uvádí jako podmínky pro zapo-
čítání do cíle 30 % . Tato kritéria jsou v podstatě 
shodná jak pro chráněná území, tak pro OECM 
a zahrnují především následující zásady:

–  území je pokryto nějakou právní formou ochra-
ny (legislativní, administrativní nebo smluvní);

–  v území jsou definovány jeho přírodní hodnoty 
a cíle ochrany;

–  území má určeného správce (tj . instituci, která 
jej spravuje);

–  území je spravováno efektivně, se stanove-
nými opatřeními péče vtělenými ideálně do 
plánovací dokumentace;

–  je v něm prováděn monitoring biodiverzity .

Tato kritéria musí být již nyní splněna, popř . musí 
závazek členského státu spočívat v příslibu je-
jich naplnění do roku 2030 .

Mapa: Stávající chráněná území v ČR se zvýrazněním nejpřísněji chráněných částí. Tmavě zeleně jsou zvýrazněna všechna 
stávající maloplošná zvláště chráněná území, I. a II. zóna CHKO a všechny zóny národních parků s výjimkou zóny kultur-
ní krajiny – tedy kategorie s potenciálem pro přísnou ochranu. Vypracovali Zdeněk Kučera, Mária Bárdyová
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Výchozí stav – 
chráněná území
Dle aktuálních údajů je v ČR formou chráněných 
území – ve smyslu zvláště chráněných území, 
smluvně chráněných území a lokalit soustavy 
Natura 2000 – po odečtení vzájemných překry-
vů chráněno 1 725 672 ha, tedy 21,88 % plochy 
státu (viz tab . 1) . Pro kontinentální biogeogra-
fickou oblast je současné pokrytí 22,15 %, v pa-
nonské pak 16,02 % .

Máme za nesporné, že všechny výše uvedené 
kategorie již nyní naplňují kritéria pro započítání 
do cíle 30 % . Spíše jen teoretickou otázkou by 
mohly být některé přírodní památky vyhlášené 
primárně pouze pro ochranu útvarů neživé pří-
rody . Jelikož však v naprosté většině případů 
je na chráněný fenomén (např . jeskyně, skalní 
výchoz apod .) vázána také typická fauna a fló-
ra, která je v plánech péče a způsobech péče 
o území zohledňována, bylo by pominutí význa-
mu těchto, byť rozlohou zpravidla velmi malých 
území, z hlediska cílů Strategie neopodstatněné . 
Samostatnou otázkou zůstává, zda je na stavu 
všech našich chráněných území co zlepšovat – 
k tomu viz dále .

Možné závazky k cíli 30 %
Pro dosažení cíle 30 % nám tedy chybí něco 
málo přes 8 % plochy ČR, přibližně 631 000 ha . 
Strategické úvahy by se přitom měly ubírat jak 
směrem k vyhlášení nových nebo rozšíření stá-
vajících chráněných území, tak k identifikování 
lokalit mimo stávající kategorie, které naplňují 
požadavky pro OECM a které již dnes význam-
ně přispívají k ochraně biodiverzity . Jelikož 
Strategie také velmi akcentuje význam ekolo-
gických koridorů a vytvoření skutečně soudržné 
transevropské přírodní sítě, hledisko zvýšení 
nedostatečné konektivity stávajících území by 
mělo hrát podstatnou roli . Je však třeba mít na 
paměti, že ne všechny ekologické koridory jsou 
samy o sobě dostatečně velké a natolik přírodo-
vědně hodnotné, aby naplnily kritéria pro OECM 
pro započítání do cíle 30 % (Hilty et al. 2020) . 
Při volbě lokalit pro příslib naplnění cíle 30 % 
je také třeba dávat pozor na překryvy – hledají 
se skutečně plochy dosud nezapočítané mezi 
chráněná území v žádné z kategorií uvedených 
v tab . 1 . Proberme si stručně možnosti:

Natura 2000 – vymezování soustavy Natura 
2000 má pevně daný základ v právu EU a její 
vymezování je legislativní povinností, nikoli dob-
rovolným, chceme-li strategickým závazkem . 

Tento proces je v ČR prakticky završen . V roce 
2023 se předpokládá vydání nařízení vlády, kte-
rým budou zohledněny poslední dosud nevypo-
řádané požadavky Evropské komise z hlediska 
dostatečnosti soustavy pro ochranu cílových 
druhů a stanovišť na našem území . Tato novela 
bude mimo jiné řešit zpřesnění hranic stávají-
cích území a k novému vyhlášení či význam-
nějšímu rozšíření je navrženo sedm evropsky 
významných lokalit (Strážkovice, Milešov pod 
Milešovkou-kostel, Lichkov, Paseky, Nové Pole, 
Kozlov-Tábor a Východní Krušnohoří) . V pokro-
čilém stadiu příprav je také návrh na vyhlášení 
ptačí oblasti Západní Krušné hory, která by měla 
sloužit především k ochraně jedné z posledních 
populací tetřívka obecného v ČR . Tyto pláno-
vané změny se budou pohybovat (po odečtení 
překryvů) okolo 0,05 % plochy ČR .

Velkoplošná zvláště chráněná území – uvažo-
vat o vyhlášení nových chráněných krajinných 
oblastí a národních parků je v tomto kontextu 
zcela jistě více než namístě . Identifikace vhod-
ných lokalit z odborných hledisek v minulosti ně-
kolikrát proběhla (Pešout 2015) . Samotný proces 
vyhlášení velkoplošných chráněných území je 
obvykle dlouhodobý, vyžadující úzkou spoluprá-
ci s místními samosprávami a širokým spektrem 
dotčených subjektů . Z hlediska pokročilosti pra-
cí jsou nyní nejdále přípravy podkladů pro zahá-
jení projednávání národního parku Křivoklátsko, 
chráněné krajinné oblasti Soutok Moravy a Dyje 
a chráněné krajinné oblasti Krušné hory . Po 
odečtení překryvů se stávajícími chráněnými 
územími (které jsou v případě zejm . Křivoklátska 
a Soutoku značné) by se vyhlášením výše uve-
dených lokalit mohlo jednat o navýšení ochrany 
ČR o 0,8 % (Pešout & Dort 2022) .

Maloplošná zvláště chráněná území – sou-
stava MZCHÚ v ČR je co do počtu rozsáhlá, 
problémem je však často velmi malá rozloha 
jednotlivých území (v ČR máme neuvěřitelných 
2649 MZCHÚ o průměrné rozloze 43,8 ha, 
ovšem celá polovina z tohoto počtu lokalit je 
menší než 9 hektarů) . Právě v tomto kontex-
tu je důraz kladený na konektivitu soustavy 
zvláště důležitý . Vyhlašování nových MZCHÚ 
společně s rozšiřováním stávajících zůstane 
i nadále významným nástrojem ochrany příro-
dy pro zachování nejcennějších lokalit . Mezi 
územími národního významu, jejichž návrhy 
jsou již nyní v procesu vyhlášení, lze jmenovat 
např . NPR Lanžhotské pralesy, NPP Soutok, NPR 
Obírka – Peklo či NPP Zlatý potok . Pro řadu 
dalších jsou připravovány podklady nebo jsou 
vedena jednání na různých úrovních, jmenujme 

BOX 1 – OECM: JINÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ?

OECM (Other effective area-based conser-
vation measures) lze doslovně přeložit jako 
„jiná účinná opatření územní ochrany“. Je to 
nový koncept, v jehož rámci jsou identifiková-
na území, jiná než chráněná území ve smyslu 
definice IUCN (Dudley 2008), v nichž je přes-
to efektivně a dlouhodobě dosahováno cílů 
ochrany přírody, a to často jako vedlejší efekt 
ochrany z jiného primárního důvodu.

Definice OECM byla schválena na 14. zasedání 
konference smluvních stran Úmluvy o biolo-
gické rozmanitosti v roce 2018 (CBD 2018) 
a volně přeloženo zní: „Geograficky defino-
vané území, jiné než chráněné území, které 
je řízeno a spravováno způsoby, které dosa-
hují pozitivních a dlouhodobě přetrvávajících 
výsledků pro „in-situ“ ochranu biodiverzity, 
spolu se souvisejícími ekosystémovými funk-
cemi a službami a případně též kulturními, 
duchovními, socioekonomickými a dalšími 
místně významnými hodnotami.“ Mezi často 
zmiňované příklady patří uzavřené oblasti pro 
vojenské účely, zóny ochrany zdrojů vod, úze-
mí regulovaného rybolovu a podobné.

Pro sjednocení přístupu států k identifiko-
vání OECM a podávání zpráv o nich vydala 
IUCN v roce 2019 pokyny (IUCN 2019). V pří-
pravě je navazující metodika pro hodnocení 
jednotlivých lokalit, která za klíčový krok po 
předvýběru potenciálních OECM definuje zís-
kání souhlasu správce území (Marnewick et 
al., in prep.).

Několik států se do reportování OECM již 
pustilo – nyní je jich v celosvětové databázi 
Protected Planet identifikováno více než 800 
(především v  Kanadě, Alžírsku, Kolumbii, 
Maroku, na Filipínách a v Jihoafrické repub-
lice). Evropa je nyní ve fázi analýzy možného 
využití těchto prvků ke zvýšení propojenosti 
mezi chráněnými územími a sladění s jinými 
nástroji využívanými například v rámci napl-
ňování Směrnice o vodách (Lázaro et al. 2021). 
Jednoznačné pokyny a rozptýlení některých 
pochybností (např. ohledně skutečné přidané 
hodnoty identifikování jako OECM vzhledem 
k současnému stavu, popř. devalvaci význa-
mu tradičních chráněných území) při aplikaci 
tohoto nástroje jsou nutným předpokladem 
pro jeho širší využití nejen v českém kontextu 
(Dudley et al. 2018).
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například uvažovanou národní kategorii na části 
lomu ČSA, NPP Tok, NPP Jordán, NPR Bečva 
a další . Po odečtení překryvů se u lokalit národ-
ního významu aktuálně plánovaných k vyhlášení 
pohybujeme na úrovni cca 0,02 % plochy státu, 
nejsou v tom započítány záměry na vyhlášení 
přírodních památek a rezervací krajskými úřady 
v dosud nechráněné krajině .

centrální databáze by mohla být součástí změn 
v územní ochraně v souvislosti s přijetím závaz-
ků dle Strategie . Dořešit by v takovém případě 
bylo nutné i otázku systematického plánování 
péče v těchto územích .

Uvažovat lze v této souvislosti i o VKP tzv . ze 
zákona, které chrání z hlediska biodiverzity a za-
jištění konektivity krajiny mnohdy cenná území 
(rybníky, jezera, vodní toky, rašeliniště, údolní 
nivy a lesy) . Nejsou však přesně prostorově 
vymezena a cílená péče ve smyslu kritérií pro 
cíl 30 % zde není tak jednoznačně definována 
vyhlašovacím předpisem . Účinným řešením by 
bylo nastavení evidence nejcennějších segmen-
tů VKP, které jsou nositelem hlavních hodnot 
daného VKP ze zákona, jímž by pak mohla být 
věnována prioritní pozornost z hlediska financí 
na péči i monitoringu . VKP ze zákona, a to bez 
překryvu se stávajícími chráněnými územími, 
představují dalších přibližně 23 % plochy stá-
tu1 – toto je však maximální podíl, reálně by 
mělo smysl započítávat pouze registrované 
VKP a evidované segmenty VKP ze zákona 
dle diferencovaného přístupu navrženého výše .

Územní systém ekologické stability – i tyto prv-
ky (zejména biocentra patrně všech úrovní) mají 
potenciál pro zařazení mezi OECM, směřující do 

1 při započítání všech lesních, mokřadních a vodních ekosysté-
mů z konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES)

Smluvní ochrana – tento relativně nový nástroj 
ochrany přírody (§ 39 zákona č . 114/1992 Sb ., dále 
jen ZOPK) je dosud využíván téměř výhradně 
k ochraně lokalit soustavy Natura 2000, avšak 
jeho širšímu využití i ve volné krajině v podstatě 
nic – kromě absence praktických zkušeností 
s využíváním tohoto institutu – nebrání .

Významné krajinné prvky – možná poněkud 
opomíjený, ale legislativně relativně silný ná-
stroj ochrany území . Registrované VKP jsou ze 
své podstaty lokality často naplňující definici 
OECM, které navíc vyhovují i kritériím pro zahr-
nutí do cíle 30 % – existuje u nich vyhlašovací 
dokument, jenž definuje přírodní hodnoty a cíle 
ochrany, zákonem je určen subjekt zodpovědný 
za jejich správu, který také dle svých finanč-
ních možností zajišťuje péči . Cílený monitoring 
biodiverzity ve většině z nich však neprobíhá, 
nicméně cenná data o vývoji ekosystémů v čase 
může poskytnout pravidelné mapování biotopů . 
Podstatným problémem je kromě absence de-
dikované plánovací dokumentace však skuteč-
nost, že v současné době neexistuje žádná cen-
trální evidence VKP (Štefanová 2015), můžeme 
tak pouze odhadovat (na základě extrapolace 
dat ze dvou krajů, kde byly údaje AOPK ČR v mi-
nulosti systematicky sesbírány, prověřeny a di-
gitalizovány), že registrované VKP v ČR mohou 
zaujímat plochu kolem 10 000 ha, tedy kolem 
0,13 % . Zákonná povinnost ukládání vyhlašova-
cí dokumentace spolu s prostorovými údaji do 

Tab. 1 Chráněná území v ČR – stávající stav

Kategorie Počet Rozloha (ha) Podíl na rozloze ČR (%)

Národní park 4 119 019 1,51
přírodní zóna 29 876 0,38
přírodě blízká zóna 27 858 0,35
zóna soustředěné péče 60 254 0,76
Chráněná krajinná oblast 26 1 138 177 14,43
první zóna 93 679 1,19
druhá zóna 332 186 4,21
Národní přírodní rezervace 110 30 427 0,39
Národní přírodní památka 126 8 273 0,10
Přírodní rezervace 819 43 530 0,55
Přírodní památka 1 594 33 768 0,43
Evropsky významná lokalita 1112 795 640 10,09
Ptačí oblast 41 703 437 8,92
Smluvně chráněné území 53 47 410 0,60

CELKEM (bez překryvů) 3 885 1 725 672 21,88

Poznámka: Data jsou převzata z Ústředního seznamu ochrany přírody a jsou aktuální k 1 . 10 . 2022 .

BOX 2 – DEFINICE PŘÍSNÉ OCHRANY

V  pokynech Evropské komise (EK 2022) 
je přísná ochrana pro naplňování cíle 10 % 
Strategie definována volně přeloženo takto: 
„Přísně chráněná území jsou plnohodnotně 
právně chráněná území zřízená pro ochra-
nu a/nebo obnovu intergrity z hlediska bio-
diverzity bohatých přírodních oblastí spolu 
s jejich ekologickou strukturou a podpůrný-
mi přírodními procesy. Přírodní procesy jsou 
proto ponechány v podstatě nenarušované 
lidskými tlaky a hrozbami na celkovou eko-
logickou strukturu a funkci území, ať už se 
jedná o tlaky a hrozby vnitřní, nebo vnější.“ 
V pokynech se dále uvádí, že tuto definici po-
chopitelně naplňují bezzásahové oblasti, ve 
kterých je dovoleno pouze několik přísně po-
suzovaných aktivit (např. kontrola invazních 
druhů, vědecký výzkum, prevence přírodních 
katastrof atd.).

Dále je explicitně stanoveno, že „přísně chrá-
něná území mohou být také území, ve kterých 
aktivní management udržuje nebo posiluje 
přírodní procesy“ a jako příklad jsou uvede-
ny polopřírodní trávníky a některá rašeliniště 
s podmínkou, že aktivní zásahy jsou omezeny 
pouze na takové, které směřují k udržení nebo 
obnově druhů a stanovišť, pro něž bylo území 
vyhlášeno. Jako konkrétní příklad je uvede-
no kosení/pastva trávníků v intenzitě zvole-
né pro optimalizaci jejich přírodní hodnoty 
a také kontrola zvěře v oblastech, kde přírodní 
predace není dostatečná. Také aktivity nutné 
pro obnovu a maloplošné využívání zdrojů 
místními komunitami za předpokladu, že tyto 
činnosti nejsou v rozporu s cíli ochrany území, 
by měly být povolovány.

Zvláštní důraz je přitom kladen na vymapo-
vání a následnou přísnou ochranu posledních 
zbývajících původních a přírodních lesních 
porostů v EU. S tímto počítá i Nová lesní stra-
tegie EU (EK 2021).
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určité míry k zajištění konektivity soustavy chrá-
něných území (viz též Pešout a Hošek 2012) . 
Částečně se překrývají s VKP ze zákona (zejm . 
lesy), avšak i zde je problém s absencí centrální 
evidence aktuálních ÚSES pro účely reportingu 
či plánování cílené péče .

Dalším prvkem územní ochrany, který význam-
ně přispívá k ochraně biodiverzity a který stojí 
za pozornost, jsou soukromá chráněná území . 
Pojem není v české legislativě ukotven a ex-
plicitně s ním nepočítá ani Strategie, nicmé-
ně pravděpodobně lze i tato území zahrnout 
mezi OECM, která naplňují kritéria pro cíl 30 % . 
Spadají sem například ptačí parky budované 
Českou společností ornitologickou nebo lokality 
vykupované a spravované pozemkovými spolky 
(Pešout 2015) . V případě souhlasu správců by 
mohla být tato území do soustavy započítána .

Mezi potenciální OECM lze zvažovat i některé 
další prvky územní ochrany, například přechod-
ně chráněné plochy, přírodní parky, popř . vojen-
ské újezdy, ochranná pásma vodních zdrojů, 
lesy ochranné atd ., vždy však některé ze sta-
novených kritérií není naplněno . Podrobný roz-
bor problematiky OECM však překračuje rozsah 
tohoto článku .

Přísná ochrana 10 %
I proto, že k cíli 30 % přispívají mj . i území, kte-
rá biodiverzitu chrání také druhotně, je důležité 
zdůraznit význam a zvýšit rozlohu těch, která byla 
za účelem ochrany biodiverzity přímo zřízena 
a v nichž jsou všechny aktivity přísně regulovány 
tak, aby bylo tohoto cíle dosaženo . Strategie tak 
klade zcela správně důraz na to, aby se navýšil 
podíl území EU, který je chráněn přísně .

Ačkoli by se mohlo zdát, že ve Strategii je ak-
centována přísná ochrana výhradně ve smys-
lu ochrany přírodních procesů a minimalizace 
lidských vlivů, v pokynech Evropské komise je 
nakonec s cílenými zásahy pro podporu biodi-
verzity počítáno – podrobněji viz box 2 . Je to 
výsledkem diskusí se členskými státy v rámci 
NADEG, kde právě vymezení přísné ochrany 
a v jejím kontextu role péče o území a přípust-
ných antropogenních aktivit (výkon práva my-
slivosti, hospodaření v lesích apod .) nakonec 
vykrystalizovalo jako zásadní téma . Ve výsledku 
je definice rozvolněna oproti původnímu návrhu 
a připouští určitý rozsah intervencí, které ale 
musí být slučitelné s cíli ochrany daného úze-
mí, resp . jsou nezbytné pro jeho obnovu . Toto 
téma ostatně v letošním roce rezonovalo i na 

Vlevo přírodní zóna NP Šumava, vpravo přírodní zóna (Naturzone) německého NP Bayerischer Wald. Po obou 
stranách státních hranic jsou plochy do budoucna určeny k ponechání nerušenému působení přírodních procesů. 
Zjevně se však liší v tom, kdy se tam zasahovalo naposled. Foto Eva Knížátková

V souladu s metodickým pokynem Evropské komise je možné do oblastí tzv. přísné ochrany počítat i území, kde 
nezbytná aktivní péče podporuje biologickou rozmanitost, vč. pastvy a seče luk v intenzitě a frekvenci odpoví-
dající ekologickým nárokům předmětu ochrany. Na obrázku sečení luk v oblasti Lopeníku v II. zóně CHKO Bílé 
Karpaty. Foto: Ivana Jongepierová
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stránkách tohoto časopisu (Hofmeister 2022, 
Hošek & Storch 2022, dále články Hofmeister 
a Storch v tomto čísle) .

Kolik máme již nyní přísně 
chráněných území?
Podíváme-li se na zákonné ochranné podmínky 
a cíle jednotlivých kategorií zvláště chráněných 
území, pak lze v obecné rovině říci, že dostatečně 
silné (byť různě formulované) nástroje pro to, aby 
všechny ohrožující aktivity mohly být regulovány 
do té míry, aby nekompromitovaly dosahování cílů 
ochrany území, mají zejména zóna přírodní, zóna 
přírodě blízká i zóna soustředěné péče národních 
parků, první i druhá zóna chráněných krajinných 
oblastí, (národní) přírodní rezervace a do značné 
míry také (národní) přírodní památky . Tyto lokality 
bez vzájemných překryvů nyní představují 7,78 % 
rozlohy ČR – viz mapa, údaje o podílu jednotlivých 
kategorií na ploše ČR viz tab . 1 .

Je zřejmé, že zdaleka ne všechny konkrétní plo-
chy spadající do těchto kategorií naplňují mini-
malizaci prováděných zásahů na pouze takové, 
které jsou potřebné k udržení či obnově stano-
višť a druhů . Území i jejich části se především 
liší z hlediska kvality dochovaných přírodních 
hodnot a optimální péče či akceptovatelná míra 
využívání se odvíjí od ekologických nároků jed-
notlivých předmětů ochrany a podmínek lokali-
ty . Všechny tyto skutečnosti jsou zohledňovány 
v pravidelně aktualizovaných plánech či zása-
dách péče . Pravděpodobně nejvýznamnějším 
faktorem pro úspěšnost prosazení optimální 
péče ve skutečnosti pak zůstává vlastnictví po-
zemků . Reálný podíl přísně chráněných území 
ve smyslu plného nadřazení nároků předmětů 
ochrany jinému využívání je tak obtížné na ce-
lorepublikové úrovni přesněji vyčíslit, pohybovat 
se bude spíše někde kolem 3 % .

Lze se přiblížit 10 %?
Jistě lze postupnými kroky směřovat k navy-
šování podílu reálně přísně chráněných území 
z těch kategorií, které k tomu mají předpoklady . 
Za úvahu také stojí, zda by si podmínky ochrany 
MZCHÚ, popř . CHKO v ZOPK, nezasloužily vy-
hodnocení z hlediska jejich adekvátnosti, tedy 
zda jsou schopny dostatečně efektivně reagovat 
na nové tlaky a hrozby působící v dnešní krajině .

Vyhlašování nových chráněných území již bylo 
diskutováno výše, roli v této souvisloti hraje též 
postupné přehlašování území stávajících včetně 
např . revize zonace CHKO . Navyšování podílu 

takto chápané přísné ochrany je v ČR také v sou-
ladu se snahami o zajištění ochrany evropsky 
významných lokalit formou vybraných kategorií 
zvláště chráněných území, které stále ještě ne-
byly vyhlášeny v potřebném rozsahu . V dalším 
období bude vhodné se zaměřit na vyhodnoce-
ní efektivity tzv . základní ochrany (§ 45 písm . c, 
odst . 2, ZOPK) pro udržení či zlepšování stavu 
konkrétních evropsky významných lokalit a v pří-
padě shledání její nedostatečnosti přistoupit k vy-
hlášení dalších přírodních památek či rezervací .

To, že je definice přísné ochrany širší, však po-
chopitelně neznamená, že by neměl být kladen 
zvýšený důraz na ochranu lokalit, kde chráníme 
primárně přírodní procesy a necháváme je sa-
movolnému vývoji . Pro tento přístup je zásadní 
rozloha, MZCHÚ a zóny velkoplošných chráně-
ných území, které mají tento cíl, by vždy měly 
být vymezovány tak, aby byly dostatečně velké, 
aby se procesy mohly v dostatečných měřítkách 
skutečně uplatnit . Souhrnné vyhodnocení stá-
vající soustavy chráněných území z hlediska 
vhodnosti a účelnosti ponechání vybraných 
ekosystémů primárně působení přírodních sil 
(a to včetně území dotčených těžbou nerost-
ných surovin) dosud nebylo provedeno .

Dosáhnout uplatnění přísné ochrany na 10 % 
plochy ČR je cíl ambiciózní, kterého bude v kaž-
dém případě v podmínkách české krajiny s tra-
dicí využívání obtížné dosáhnout (Pešout 2020), 
měli bychom se mu však pokusit alespoň – co 
nejvíce to bude možné – přiblížit .

Jsou naše chráněná 
území účinná?
Chráněná území nestačí mít, chráněná území je 
potřeba mít v dobrém stavu . Musí se jim dařit 
účinně dosahovat cílů, pro které byla vyhláše-
na, což velmi úzce souvisí mj . i s výše diskuto-
vaným reálným uplatňováním přísné ochrany . 
Hodnocením efektivity chráněných území obec-
ně se zabývá mnoho prací, pro celkový přehled 
na planetární úrovni odkazujeme na text v jed-
nom z předchozích čísel (Plesník & Pelc 2022) .

A co vlastně víme o efektivitě našich chráně-
ných území? Na národní úrovni zatím překvapi-
vě málo . Pro jednotlivé lokality jsou informace 
k nalezení v příslušných hodnotících kapitolách 
plánů péče a souhrnů doporučených opatření . 
Plánovací dokumentaci máme na velmi dobré 
úrovni, je pravidelně aktualizována pro větši-
nu lokalit . Definuje vše potřebné – předměty 
ochrany, cíle, opatření k jejich dosažení a často 

také indikátory pro zhodnocení dosažení příz-
nivého stavu .

Co však citelně chybí, je zacílení monitoringu na 
efektivitu prováděných opatření . Je významné si 
uvědomit, že podle Strategie by měl monitoring 
biodiverzity z hlediska dosahování cílů ochra-
ny jednotlivých chráněných území probíhat na 
30 % plochy . K tomu jsou zapotřebí významné 
finanční a personální prostředky . Základem by 
mělo i nadále být plošné a pravidelné mapová-
ní biotopů, které je však podle potřeby nutné 
metodicky upravit a doplnit řadou cílených sle-
dování . Jedině monitoring poskytuje správcům 
informace pro přizpůsobení péče a rozhodování 
o využívání lokality v rámci adaptivního manage-
mentového cyklu .

Závěrem
Strategie nám poskytuje mandát, vodítko a vý-
chodiska pro rozšíření jednoho z nejefektivněj-
ších nástrojů ochrany přírody . Územní ochrana 
je velmi důležitou součástí úsilí o zachování bio-
diverzity, která nám mj . umožňuje cíleně pláno-
vat péči o určité relativně geograficky celistvě 
vymezené přírodní celky, má svou celoevrop-
skou tradici a ve velké míře i podporu veřejnosti . 
Čím dál tím víc je však zřejmé, že v chráněných 
územích problém ubývající biodiverzity nevy-
řešíme a své úsilí musíme zaměřit též do kraji-
ny mimo ně a směrem k její obnově, aby byla 
odolnější dopadům změny klimatu, a byla tedy 
v dlouhodobém horizontu schopna adekvátně 
reagovat na potřeby společnosti (z hlediska 
produkce potravin, ekonomiky, místních komu-
nit atp .), přestože i v tomto je role chráněných 
území tradiční a nezastupitelná . Obě tato úsilí 
by se proto měla vhodně doplňovat, pro což 
nám minimálně evropské iniciativy a legislativní 
prostředí poskytují dobrý základ . ■

Poděkování – Autoři děkují Zdeňku Kučerovi 
a Márii Bárdyové za provedení analýz a vytvoře-
ní mapy a Pavlu Pešoutovi za pročtení a cenné 
připomínky .

Seznam literatury najdete 
na www .casopis .ochranaprirody .cz

http://www.casopis.ochranaprirody.cz


14   Péče o přírodu a krajinu 6/2022 Ochrana přírody

Bude třeba upravit novou 
zemědělskou politiku?
Klára Čámská

Společná zemědělská politika je klíčovým nástrojem 
pro zajištění udržitelné péče o krajinu a pro biodiverzitu 
vázanou na zemědělskou půdu. Právě dokončený návrh 
politiky na období 2023–2027 je konfrontován s návr-
hem zákona o obnově přírody. Návrh zákona vychází 
z konkrétních cílů pro travní stanoviště, která spadají 

do oblasti působnosti směrnice 92/43/EHS o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin. Požaduje zavedení takových opatření 
na agroekosystémech, aby se projevila změnou trendu 
stavu hmyzu, ptáků a půdy z negativního na pozitivní.

Ptačí park Josefovské louky s obnoveným závlahovým systémem a s vybudovanými mokřady pro bahňáky, Josefov, 2022. Foto Klára Čámská
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Strategický plán Společné zemědělské politi-
ky (dále SZP) 2023–2027 se připravoval více 
než pět let (od června 2018, kdy byly vydá-
ny první legislativní pokyny EK) . Navázal na 
dosavadní zemědělské dotace (Přímé platby 
a Program rozvoje venkova 2014–2020 s pře-
chodným obdobím 2021–2022) a ambicí bylo 
zohlednit dvě nové strategie EU, „From Farm 
to Fork“ (Od výrobce ke spotřebiteli, nebo 
doslovně Z farmy na vidličku) a „Strategy for 
Biodiversity 2030“ (Strategie pro biodiverzi-
tu) . V celém procesu byla AOPK ČR aktivním 
partnerem MŽP . Od r . 2018 funguje Odborná 
skupina pro Společnou zemědělskou politiku 
AOPK ČR se zástupci rezortních organizací 
MŽP, NP Šumava, KRNAP, NP České Švýcarsko, 
NP Podyjí, ČIŽP, AOPK ČR a také Asociace sou-
kromých zemědělců . Výsledný Strategický plán 
je z hlediska ochrany přírody kompromisním 
návrhem (Čámská, 20181) . Je zde potřeba po-
znamenat, že v době psaní tohoto článku byl 
návrh Strategického plánu SZP 2023–2027 
čerstvě schválen vládou ČR a odeslán ke 
schválení Evropské komisi .

Podívejme se na plánovanou zemědělskou 
politiku nyní z hlediska schopnosti naplnění 
aktuálního návrhu Evropské komise „Nature 
Restoration Law“ (zákon o obnově přírody, dále 
jen NRL), představeného 22 . 6 . 2022 . V NRL je 
agroekosystémům věnována velká pozornost: 
„Zemědělství, lesnictví a rybolov jsou odvětví, 
která závisejí na dobrém stavu ekosystémů . 
Agroekosystémy v dobrém stavu poskytují 
bezpečné, udržitelné, výživné a cenově do-
stupné potraviny . Zvyšují odolnost zemědělství 
vůči změně klimatu a environmentálním rizikům 
a zároveň vytvářejí pracovní místa (například 
v oblasti ekologického zemědělství, venkov-
ského cestovního ruchu a rekreace) .“2 Návrh 
NRL reaguje na Zvláštní zprávu Evropského 
účetního dvora 13/2020 Biologická rozmanitost 
v zemědělství: přínos SZP úbytek nezastavil3 . 
NRL je postaven „výsledkově“, tj . jeho naplně-
ním je zastavení negativních trendů a proka-
zatelné zlepšení stavu sledované na indiká-
torech (nikoliv „příspěvek ke zlepšení stavu“ 
jako dosud) . To je nesnadný úkol . Při zamyšlení 
nad budoucí zemědělskou politikou se zatím 

1 Čámská Klára: Kam by se mohla ubírat agroenvironmentální 
politika z pohledu ochrany přírody? AOPK ČR, Praha. Ochrana 
přírody 4/2018, s. 18–20

2 Návrh Evropského parlamentu a rady o obnově přírody, 
COM(2022) 304 final, s. 6

3 Zvláštní zpráva 13/2020: Biologická rozmanitost v zemědělství: 
přínos SZP úbytek nezastavil (europa.eu)

budeme držet kvalitativního porovnávání, ni-
koliv kvantitativního – ač jsou v NRL konkrétní 
hodnoty stanoveny, budou jistě předmětem 
projednávání a zpřesňování pojmů .

Opatření nezbytná pro 
posílení biologické 
rozmanitosti zemědělských 
ekosystémů
Největší podíl biologicky cenných ekosystémů 
na zemědělské půdě je v chráněných územích, 
velkoplošných i maloplošných, a na jejich za-
chování se vynakládá dlouhodobě nemalé úsilí 
i finanční prostředky . V souvislosti s ambicí NRL 
na celoplošnou obnovu přírody je významným 
pozitivním krokem v návrhu SP SZP 2023–27 
zavedení povinnosti vstoupit do vymezeného 
tzv . nadstavbového titulu opatření Ošetřování 
extenzivních travních porostů i mimo ZCHÚ 
a oblasti Natura 2000 . Vzhledem k dobro-
volnosti Agroenvironmentálně-klimatického 
opatření (dále jen AEKO) je podle našeho 
názoru v návrhu SP nedostatečně sanována 
pozitivní motivace ke vstupu, a to jak finanční 
(nedostatečná kompenzace vypočtené újmy 
za omezení hospodaření), tak poradenská (pří-
prava „faremních environmentálních poradců“, 
ač zakotvená v návrhu SP SZP 2023–27, ještě 
nezačala) . Dalšími motivačními prvky jsou plné 
využívání rozmanitosti a flexibility titulů AEKO 
ze strany vymezujících OOP a předcházení pro-
blémům s kontrolami a vratkám, které velmi 
často narážejí na definici způsobilosti země-
dělské půdy a pevné hranice krajinných prvků . 
Pro členitější travní porosty s vysokou přírod-
ní hodnotou, typicky s vymezenými nadstav-
bovými tituly, je žádoucí zavést systém LPIS 
pro rata4, který uvažuje se způsobilostí půdy 
v rozmezí mezi 0–100 % a tím odstraňuje oba-
vy zemědělců z „vykreslování“ nezpůsobilých 
plošek a redukuje administrativní náročnost 
přesnosti zákresů .

Dále je žádoucí rozvíjet a rozšiřovat zatím oje-
dinělý pilotní projekt AEKO placených na vý-
sledek, ideálně i mimo chráněná území, a tím 
motivovat zemědělce k obrácení pozornosti 
od plnění termínů na druhovou pestrost a tím 
i hledání optimální péče o ni . Velmi důležité 
je zavést mechanismy, které zaručí kontinui-
tu počáteční investice, zejména pokud byla 
podpořena veřejnými prostředky . Výstražným 

4  Frontpage2 LPIS pro rata – Wikicap – European Commission 
(europa.eu)

příkladem budiž loňské rozorání několika de-
sítek hektarů již druhově pestrých travních 
porostů v jádrové oblasti CHKO Bílé Karpaty, 
které byly před 15 lety zatravněny směsí re-
gionálního osiva a celou dobu podporovány 
ze SZP . Obdobně je problémem také řešení 
udržitelnosti obnovních zásahů, provedených 
např . s podporou OP ŽP či LIFE; zejména na 
sekundárních trávnících je nutné umožnit ná-
vaznost dlouhodobé šetrné péče zajištěné ze 
zemědělských dotací . Pro posílení biologické 
rozmanitosti zemědělských ekosystémů je také 
potřeba znovu zavést do zemědělské politiky 
povinnost regulace invazních druhů, a to v kon-
textu celé farmy .

Podpora populací opylovačů
Požadavek navazuje na sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému, 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů „Iniciativa EU týkající se opylova-
čů“ (COM(2018) 395 final) .5 V návrhu SP SZP 

5 COM_2018_0395_FIN.CES.xhtml.1_CS_ACT_part1_v2.docx 
(europa.eu)

Modrásek bahenní je jedním z druhů motýlů žijících 
v travních porostech, Jílové u Děčína, 2012. Foto 
Klára Čámská

https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Frontpage2_LPIS_pro_rata
https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Frontpage2_LPIS_pro_rata
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0395
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0395
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2022–2027 jsou pro podporu opylovačů připra-
vená opatření AEKO Podpora biodiverzity na orné 
půdě – zatravňování rné půdy regionální směsí, 
nektarodárné biopásy a nově druhově bohaté 
pokrytí orné půdy, dosavadní opatření byla vy-
užívána bohužel na zlomku rozlohy orné půdy . 
Nektarodárné úhory a další druhy tzv . neprodukč-
ních ploch jsou součástí celofaremního ekoplatby, 
což by mělo mít plošný dopad daleko větší . Dále 
je velmi významné omezení používání pesticidů 
v ekologickém zemědělství a integrované pro-
dukci . Podíl ekologického hospodaření je potřeba 
významně zvýšit, např . vyšší mírou kompenzace 

újmy v sazbách, omezením byrokracie a účinnou 
podporou odbytu produktů . Primárně je ovšem 
nutné obnovit krajinnou strukturu, zejména v úrod-
ných oblastech zmenšením plochy jedné plodiny, 
zařazením meziplodin, diverzifikací plodin a vytvá-
řením krajinných prvků . To všechno si lze slibovat 
od celofaremního ekoschématu, pokud bude jeho 
účel dobře vysvětlen a jeho vývoj k vyšším ambi-
cím urychlen .

Účinnou podporu nelze omezit na chov vče-
ly medonosné, jehož všestranná podpora je 
součástí Strategického plánu v oblasti podpor 
vázaných na produkci . Domácí včely jsou sice 
významným opylovačem hospodářských plo-
din, ale nemohou nahradit spektrum divokých 
druhů hmyzu, které tuto ekosystémovou službu 
zajišťuje . V extrémních případech „nouze o nek-
tar“ si mohou domácí a divoké druhy opylovačů 
dokonce konkurovat .

Indikátor motýlů žijících 
v travních porostech
Index lučních motýlů6 klesl od r . 1990 o 30 %, 
v Atlantické biogeografické zóně byly důvodem 
intenzifikace a ztráta polopřirozených travních 
porostů . Vybrané druhy motýlů (viz box 1) jsou 
domácí jak na vlhkých až mokrých stanovištích, 
tak na suchých trávnících a stepích, a pro jejich 
prosperitu je tedy potřeba zachovat extenzivní 

6 Tento ukazatel sleduje v ČR Česká společnost entomologická. 
Metodika byla vypracovaná a používaná organizací Butterfly 
Conservation Europe, viz Van Swaay, C.A.M., Assessing 
Butterflies in Europe – Butterfly Indicators 1990–2018 
(Posouzení motýlů v Evropě – ukazatele pro motýly 1990–
2018), technická zpráva, Butterfly Conservation Europe, 2020

hospodaření na různých typech luk . Primárně je 
nutné posilovat sečení (či pastvu v případě oplůt-
kové) v různých termínech na blízkých plochách . 
Na části ploch podporovat dřívější termín první 
seče pro podporu bylin a potlačení dominantních 
vysokých trav . Ponechávání dočasně nesečených 
ploch na větších loukách je sice vlastně náhradní 
řešení, ale klíčové pro zajištění životního cyklu 
motýlů, viz výsledky studie Eršil a kol . (2022)7 . 
Naprosto nutné je navýšit finanční kompenzaci 
za nedosečky (včetně nákladů na likvidaci bio-
masy) a vysvětlovat zemědělcům i venkovské 
veřejnosti význam postupně sečených ploch . 
V současném návrhu SP SZP je pro celofaremní 
„ekoplatbu“ povinnost ponechávání u travních 
porostů na orné půdě od 12 ha velikosti pozemku 
a u AEKO OCTP od 10 ha, dlouhodobým cílem 
je prosazení povinnosti i na pozemcích od 5 ha 
a ponechávání stojících porostů do zimy .

Podpůrná opatření pro motýly jsou vynechání 
obnovy TTP a mulčování a extenzivní pastva, 
případně obohacení druhového složení do-
sevem regionálního osiva či zeleným senem 
z blízkých zdrojových porostů . V širším měřít-
ku by bylo přínosné dbát o zachování ekoto-
nových společenstev a konektivity extenzivně 
obhospodařovaných travních porostů v okolí, 
doplněnou sítí různých tzv . neprodukčních ploch 
včetně krajinných prvků na orné půdě . Titul na 
ochranu modrásků lze i rozšířit pro další druhy 
motýlů (a zatraktivnit navýšením sazby) . Nadějný 
je také nový titul AEKO na výsledek, protože 

7 Eršil L., Jor T., Šípek P. Studie vlivu ponechávání dočasně ne-
posečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů 
a ochranářsky hodnotné druhy živočichů a rostlin. Závěrečná 
zpráva. Envipor, s.r.o. 2022 Praha. 105 s.

BOX 1 DRUHY MOTÝLŮ SLEDOVANÉ 
V INDIKÁTORU MOTÝLŮ ŽIJÍCÍCH 
V TRAVNÍCH POROSTECH

okáč zední (Lasiommata megera) 
modrásek vikvicový (Lysandra coridon) 
soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus) 
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) 
ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas) 
okáč luční (Maniola jurtina) 
modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) 
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) 
soumračník máčkový (Erynnis tages) 
bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) 
modrásek lesní (Cyaniris semiargus) 
modrásek nejmenší (Cupido minimus) 
soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon) 
modrásek jetelový (Lysandra bellargus) 
soumračník skořicový (Spialia sertorius) 
modrásek černoskvrnný (Phengaris arion) 
modrásek bahenní (Phengaris nausithous)

Tůň, kterou si udělal na svých pozemcích farmář za své peníze, 
Náchodsko, 2020. Foto Klára Čámská

Solitérní strom a křovinaté meze, krajina se zachovalými biotopy a krajinnými prvky, 
CHKO Bílé Karpaty, 2019. Foto Klára Čámská
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cílí na „květnaté“ travní porosty (motýli nejsou 
přímo součástí hodnocení porostů) .

Indikátor zásob organického 
uhlíku v minerální 
složce orné půdy
Návrh na dosažení rostoucího trendu ukazatele 
má jasné vazby na půdní strategii EU8: Sdělení 
Komise z roku 2021 „Strategie EU pro půdu do 
roku 2030“ uvádí potřebu obnovit degradovanou 
půdu a posílit její biologickou rozmanitost . Úkol 
je pro ČR obrovský vzhledem k vysokému podí-
lu degradované půdy (více než 50 % ZPF v ČR 
je ohroženo vodní erozí a dalšími degradačními 
faktory) a nízké hodnotě mediánu organického 
uhlíku (21 g/kg – indikátor C . 39 – rok 20159) . 
V návrhu SP SZP 2023–2027 je problém řešen 
v podmíněnosti plateb DZES (Podmínky dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu) č . 5, 
6 a 7 a v ekoplatbě . Pro nastavení udržitelného 
hospodaření s organickou hmotou v orné půdě 
zpracoval Výzkumný ústav rostlinné výroby, 
v . v . i ., odborný návrh modelu organické hmoty 
(tzv . Model OH) . Model OH pracuje se strukturou 
plodin, s přidáváním organické hmoty do půdy 
a zohledňuje agrotechnické operace, které při-
spívají ke snížení emisí, jako je přímé setí do ne-
zpracované půdy, mulče či strip-till10 .

Indikátor podíl zemědělské 
půdy s krajinnými prvky 
s vysokou rozmanitostí
Požadavek na zajištění rostoucího trendu u po-
dílu zemědělské půdy s krajinnými prvky s vy-
sokou rozmanitostí navazuje na jeden z dalších 
klíčových závazků strategie EU v oblasti bio-
logické rozmanitosti do roku 2030, konkrétně 
pokrýt alespoň 10 % zemědělské plochy krajin-
nými prvky s vysokou rozmanitostí . Strategický 
plán SZP 2023–27 pracuje s tzv . neprodukční-
mi plochami, a to v podmíněnosti (DZES č . 8) 
a v celofaremní ekosplatbě na orné půdě, na 
úhorech a dočasných travních porostech . Za 
neprodukční plochy jsou považovány různé 
druhy krajinných prvků, meziplodiny, ochranné 
pásy (kolem krajinného prvku, ozeleněný kole-
jový řádek, pásy pod stromy v agrolesnických 
systémech, souvrať, biopás, pás podél vody, aj .), 

8 EUR-Lex – 52021DC0699 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

9 Návrh SP SZP 2023–2027, s. 863

10 Návrh SP SZP 2023–2027, s. 863

plodiny vázající dusík, souvrať, úhor s poros-
tem a plocha s hnízdištěm čejky11 . Podíl takto 
vyčleněných ploch může zemědělec pro splnění 
podmíněnosti zvolit ze dvou variant: buď a) nej-
méně 4 % zastoupené krajinnými prvky, úhorem 
s porostem a ochrannými pásy, nebo b) nejmé-
ně 7 %, včetně plochy meziplodin nebo plochy 
plodin vázajících dusík, přičemž minimálně 3 % 
z toho tvoří krajinné prvky, úhor s porostem 
a ochranné pásy . V ekoplatbě se celkový podíl 
neprodukčních ploch zvyšuje o 1 % .

Tato podmínka byla v průběhu přípravy SP SZP 
jednou z nejvíce diskutovaných a z hlediska re-
zortu MŽP i ekologických nevládních organizací 
nejvíce připomínkovaných . Výsledná podoba je 
poměrně uspokojivá s ohledem na současný 
stav (např . plocha krajinných prvků, které jsou 
vykazované v rámci EFAs – ploch v environmen-
tálním zájmu, byla pouze 298,7 ha, což před-
stavuje pouze 0,012 % půdy současně vykazo-
vané jako orná, travní porost na orné a úhor12) . 
Nezohledňuje ovšem výchozí situaci podniku 
(není jasné započítávání stávajících krajinných 
prvků) a krajinný kontext – členitost okolí .

Do naplnění požadavku návrhu NRL na 10% 
podíl zemědělské půdy s krajinnými prvky s vy-
sokou rozmanitostí do r . 2030 je ještě velmi 

11 Návrh SP SZP 2023–2027, s. 865

12 Výroční zpráva o přímých platbách SZP za rok 2021

daleko . Definici krajinného prvku s vysokou 
rozmanitostí uvádí box 3 . Ve středu úvah stojí 
krajinné prvky na zemědělské půdě (s největ-
ším potenciálem vysoké rozmanitosti), jejichž 
zakládání (financované nejčastěji z rezortu 
MŽP) a ochrana stávajících zasluhují více legis-
lativních úprav, aby byly pro zemědělce atrak-
tivní . Jde např . o možnost tvorby prvku v průbě-
hu závazku Agroenvironmentálně-klimatického 
opatření či Ekologického zemědělství bez 
sankce, vytvoření „bufferu“ v blízkosti hranic 
prvku, který umožní nezbytnou míru pružnosti 
hranice obhospodařované plochy, možnost 
údržby prvku (např . proředění vysazeného 
prvku ÚSES několik let od výsadby) apod . 
Významně by pomohlo již zmíněné zavede-
ní posuzování způsobilosti zemědělské půdy 
systémem pro rata .

Indikátor běžných 
druhů polních ptáků
Zvrátit trend početnosti polních ptáků (viz box 2) 
bude další nesnadný úkol, protože klesá sou-
stavně od poloviny nultých let (od r . 2004 o 40 % 
méně)13 . V budoucí SZP je pro jejich podporu 
připraveno několik opatření: biopásy včetně 
kombinovaného, druhově bohaté pokrytí orné 
půdy, úhory, krajinotvorné sady, ochrana čejky 

13 Index ptáků zemědělské krajiny dlouhodobě sledován na 
základě Jednotného monitoringu běžných druhů ptáků ČSO, 
s podporou MZe ČR

Nektarodárný biopás v srpnu je pro opylovače cenným útočištěm. Ostravsko, 2020. Foto Klára Čámská

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021DC0699
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a mokřadů, omezování pesticidů při ekologické 
či integrované produkci . Velmi pravděpodobně 
to nebude stačit, pokud se zároveň významně 
nezlepší krajinná mozaika . Co je tedy potřeba: 
zmenšit plochy s jednou plodinou, rozčlenit in-
tenzivně obhospodařované celky polí travna-
tými pásy či biopásy, krajinnými prvky se dřevi-
nami, zařazením jetelovin, směsek extenzivních 
plodin, úhorů apod .), omezit používání pesticidů 
a obnovit vlhká místa .

Obnova odvodněných 
rašelinišť
Téma spadá pod DZES 2 Ochrana mokřadů 
a rašelinišť, jehož plnění bylo posunuto na 
r . 2025, kdy bude vytvořena mapová vrstva 
s identifikovanými místy s rašelinnou půdou 
s vysokým obsahem uhlíku, která bude nutno 
v případě poškození obnovit . Do té doby by 
měla být zajištěna důsledná ochrana rašelinišť 
a pramenišť, a to se stávajícími nástroji SZP, tj . 
vymezením krajinného prvku mokřad (primárně 
bezzásahový režim), případně péče o mokřadní 
společenstva vyžadující pravidelné šetrné hos-
podaření vymezením titulu AEKO Trvale pod-
máčená a rašelinná louka . Už nyní je nezbytné 
v případě výskytu rašeliniště či prameniště na 
obhospodařované půdě posílit pravomoc OOP 
a nepodmiňovat vymezení krajinného prvku 

mokřad na zemědělské půdě (= ochranu) sou-
hlasem hospodařícího zemědělce .

Závěr
Návrh zákona o obnově přírody přichází do 
složité doby, ale jak bylo řečeno na konferenci 
pořádané k tomuto tématu v říjnu 2022 v Praze 
Českou společností ornitologickou a WWF 
Střední a Východní Evropa, není ambiciózní, je 
nezbytný pro naše přežití . Závěrem si dovolím 
vyslat směrem k zemědělské politice tři přání, 
abychom se cílům navrhovaného zákona o ob-
nově přírody přiblížili: více tolerance (k přírodě 
blízkému hospodaření a přírodně cenným po-
zemkům), více propojenosti časové (k minulým 
ekologickým závazkům a investicím) i prostoro-
vé (obnova krajinné struktury) a více úsilí o udr-
žitelnost zemědělského hospodaření . ■

BOX 3 KRAJINNÉ PRVKY S VYSOKOU 
ROZMANITOSTÍ 

jsou prvky trvalé přírodní nebo polopřírodní 
vegetace v zemědělském kontextu poskytující 
ekosystémové služby a podporující biologic-
kou rozmanitost. K plnění této funkce je nutné, 
aby krajinné prvky byly co nejméně vystaveny 
vnějším rušivým vlivům, a tím se zajistila bez-
pečná stanoviště pro různé taxony; proto musí 
splňovat následující podmínky:

a)  nemohou být využívány na zemědělskou 
produkci (ani jako pastviny nebo na produk-
ci krmiva) a

b)  neměly by být ošetřovány hnojivem či 
pesticidy.

Půdu ležící ladem lze považovat za krajinný 
prvek s vysokou rozmanitostí, pokud splňu-
je kritéria uvedená výše v písmenech a) a b). 
Za krajinné prvky s vysokou rozmanitostí lze 
považovat také produktivní stromy jako sou-
část agrolesnického systému s ornou půdou 
a produktivní prvky v neproduktivních živých 
plotech, pokud splňují kritérium uvedené výše 
v písmenu b) a pokud ke sklizni dochází pouze 
v době, kdy nemůže dojít k ohrožení vysoké 
úrovně biologické rozmanitosti.1

1 Návrh Evropského parlamentu a rady o obnově přírody, 
COM(2022) 304 final, s. 30

BOX 2 DRUHY PTÁKŮ SLEDOVANÉ 
V INDIKÁTORU BĚŽNÝCH DRUHŮ 
POLNÍCH PTÁKŮ (ČESKÁ REPUBLIKA):

skřivan polní (Alauda arvensis) 
linduška luční (Anthus pratensis) 
konopka obecná (Carduelis cannabina) 
čáp bílý (Ciconia ciconia) 
havran polní (Corvus frugilegus) 
strnad obecný (Emberiza citrinella) 
poštolka obecná (Falco tinnunculus) 
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 
ťuhýk obecný (Lanius collurio) 
strnad luční (Miliaria calandra) 
konipas luční (Motacilla flava) 
vrabec polní (Passer montanus) 
koroptev polní (Perdix perdix) 
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 
bramborníček černohlavý (Saxicola torquatus) 
zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 
hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 
špaček obecný (Sturnus vulgaris) 
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 
čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Hloubené tůně na pastvině, financováno z OP ŽP, CHKO České středohoří, 2022. Foto Klára Čámská
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Co znamená evropské nařízení 
o obnově přírody pro české lesy?

Nařízení o obnově přírody si klade náročný – v případě 
naplnění ovšem pravděpodobně účinný – cíl provést 
opatření pro zlepšení stavu přírodních stanovišť do roku 
2050 všude, kde je to potřeba, do roku 2030 pak ales-
poň na 20 % rozlohy EU. Ke skutečnému zlepšení stavu 
lesních stanovišť a populací divoce žijících organismů na 
ně vázaných nepostačí formální realizace zavedených 

(technických) postupů obnovy lesních stanovišť, jen 
aplikovaná v předepsaném územním rozsahu. Máme-li 
dosáhnout skutečné obnovy přírody, pak bude velmi zá-
ležet na způsobu naplňování Nařízení o obnově přírody. 
Nejen v případě lesů – ale zde zvláště – bychom měli 
významně zapojit tvořivé síly samotné přírody a záro-
veň rozumně využívat aktivní managementový přístup.

Jeňýk Hofmeister, Miroslav Svoboda

Obnova přírody lesních 
ekosystémů obecně
Lesy pokrývají bezmála 44 % území Evropské 
unie a tvoří tak významnou část lidskou činností 
méně ovlivněného prostředí . V ČR představuje 
rozloha lesa 34 % plochy území a téměř jednu 
čtvrtinu plochy lesů (8 % rozlohy ČR) zaujímají 
lesní přírodní biotopy definované podle Katalogu 
biotopů (viz tab . 1) . Velká část přírodních lesních 
stanovišť, včetně těch s největší rozlohou, se 
nachází ve stavu, který neumožňuje vytvoření 
životaschopných populací podstatné části dru-
hů na daná stanoviště vázaných (Rybicki et al. 
2020) . To dokládají dlouhé seznamy vyhynulých 
a ohrožených druhů v tzv . černých a červených 
knihách různých skupin organismů (např . Holec 
a Beran, 2006; Liška et al. 2008; Hejda et al. 
2017) . Cílem nařízení o obnově přírody je tuto 
situaci změnit .

Podkladem pro obnovu přírody v jednotlivých 
členských státech EU má být tzv . národní plán 
na obnovu přírody, který – na základě výsledků 
výzkumu a přípravného monitorování – stanoví 
území, která je potřeba obnovit, pro zastave-
ní poklesu biodiverzity a dalších cílů Nařízení 
o obnově přírody . Při výběru konkrétních území 
má být zohledněna dostatečná kvalita a rozlo-
ha stanovišť, jež jsou nezbytná pro dosažení 
jejich příznivého stavu z hlediska ochrany, s při-
hlédnutím k oblastem, které jsou nejvhodnější 
pro znovuvytvoření těchto stanovišť, a propo-
jení mezi stanovišti potřebnému k tomu, aby 

Ekonomicky málo hodnotné stromy poskytují nezřídka cenná stanoviště pro lesní druhy organismů v jinak struktur-
ně chudých hospodářských porostech (východní svah vrchu Nad Lískovcem, Český les). Foto Jeňýk Hofmeister
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populace druhů prosperovaly, jakož i probí-
hajícím změnám environmentálních podmínek 
v důsledku změny klimatu“ (článek 11, bod 2b 
Nařízení o obnově přírody) . V textu Nařízení 
o obnově přírody je soustavně kladen důraz 
na to, aby národní plány obnovy vznikly jako 
výsledek veřejnosti otevřeného procesu a po-
souzení na základě nejnovějších vědeckých 
poznatků .

Nařízení o obnově přírody úzce navazuje na 
Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2030, neboť počítá s významným pří-
spěvkem chráněných území k obnově přírody . 
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti 
ukládá členským státům rozšířit plochu chrá-
něných území na 30 % rozlohy státu a 10 % 
plochy území státu chránit přísně . Přísnou 
ochranou se rozumí podpora přirozené ob-
novy přírodních stanovišť a působení přírod-
ních procesů maximálním omezením vlivu 
lidské činnosti . Přísná ochrana představuje 
účinný nástroj zejména pro taková stanoviště 
či území, k jejichž obnově dojde samovolně 

Tab. 1  Rozloha plošně nejvýznamnějších lesních biotopů v ČR a jejich podíl na ploše lesa (v %); jmenovitě jsou uve-
deny všechny biotopy s podílem vyšším než 1 % bez započtení plochy přírodních lesních biotopů v mozaikách 
(zdroj dat Aktualizovaná vrstva mapování biotopů).

Kód Český název biotopu Rozloha (km2) Plochy lesa ČR (%)

L5.4 acidofilní bučiny 1177.31 4.50

L5.1 květnaté bučiny 1124.17 4.30

L3.1 hercynské dubohabřiny 982.37 3.76

L2.2 údolní jasanovo-olšové luhy 647.78 2.48

L9.1 horské třtinové smrčiny 406.13 1.55

L3.3B typické karpatské dubohabřiny 363.60 1.39

L7.1 suché acidofilní doubravy 333.39 1.28

L9.2B podmáčené smrčiny 239.91 0.92

L2.3 tvrdé luhy nížinných řek 200.66 0.77

L7.3 subkontinentální borové doubravy 120.74 0.46

L4 suťové lesy 117.04 0.45

L3.2 polonské dubohabřiny 109.56 0.42

L8.1 boreokontinentální bory 92.44 0.35

L7.2 vlhké acidofilní doubravy 84.07 0.32

L6.5 acidofilní teplomilné doubravy 55.80 0.21

L3.4 panonské dubohabřiny 51.78 0.20

L3.3A panonsko-karpatské dubohabřiny 44.20 0.17

L9.2A rašelinné smrčiny 42.99 0.16

L10.2 rašelinné brusnicové bory 40.36 0.15

L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 33.10 0.13

ostatních 24 lesních biotopů 203.97 0.78

jejich spontánním vývojem po zastavení nebo 
omezení vlivu lidské činnosti . Zajištění přísné 
ochrany může být pro řadu rozšířených lesních 
stanovišť (např . acidofilní a květnaté bučiny, 
horské třtinové a podmáčené smrčiny) do-
statečným – ba přímo ideálním – opatřením 
vedoucím v krátké době k obnově jejich pří-
rodní hodnoty a regeneraci biodiverzity (bod 
10 odůvodnění Nařízení o obnově přírody) . Již 
z uvedeného je patrné, že jedním ze základ-
ních pilířů obnovy přírody lesních stanovišť by 
měla být přelomová změna v intenzitě, způso-
bech a rozsahu lesnického hospodaření, které 
u nás stále dominantně reprezentuje pasečné 
hospodaření ve stejnověkých porostech . Je 
nasnadě, že taková změna se nebude snadno 
prosazovat v poměrech, kdy si (ne)určitá část 
tradičně smýšlejících lesníků pod obnovou 
lesního stanoviště nepředstaví nic jiného než 
„obnovu porostu“ (ve smyslu lesnické defini-
ce) po smýcení porostu předchozího . Zásadní 
změna lesnického hospodaření neznamená, 
že bychom měli zcela rezignovat na hospodář-
ské využití lesních porostů . Přísně chráněná by 
měla zůstat jen menší část lesních stanovišť 
zhruba odpovídající 10 % rozlohy lesů v ČR . 
Tato přísná ochrana zahrnuje jak vyloučení 
lesnického hospodaření jako hlavního ná-
stroje až po aktivní management na podpo-
ru biodiverzity ve vybraných lokalitách (Van 
Meerbeek et al. 2019) . Ve většině ostatních 
hospodářských lesních porostech by základní 

Odvodňovací strouha v PR Pivonické skály bezprostředně navazující na NPR Žofínský prales. Foto Jeňýk Hofmeister
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změna lesnického přístupu měla spočívat prá-
vě v ochraně tzv . biologického dědictví (struk-
tur starých lesů) a variability přírodních pod-
mínek . Ochrana biologického dědictví by se 
v rámci obnovy přírody lesních stanovišť měla 
stát zcela přirozenou součástí hospodaření 
ve významné části běžných hospodářských 

lesů – a nikoli jen výsadou hospodářských 
lesů v chráněných územích (blíže viz box 1) .

Význam chráněných území
Vraťme se ještě k významu chráněných území 
pro obnovu přírody lesních stanovišť . Naplnění 

cílů Nařízení o obnově přírody si nelze představit 
bez skutečně výrazného zvětšení rozlohy přís-
ně chráněných lesních stanovišť . Přísná ochrana 
znamená vyloučení lesnického hospodaření i ji-
ných přímých lidských zásahů na významné části 
přísně chráněných stanovišť . V zájmu podpory 
biodiverzity ovšem přísná ochrana připouští na 
stanovištích významně ovlivněných specifickými 
způsoby hospodaření v minulosti (lesní pastva 
či střední les v různých typech nížinných lesů) 
provádění opatření nahrazujících příznivý vliv his-
torického managementu . Tyto aktivní kroky na 
podporu biodiverzity zároveň mohou zahrnovat 
například aktivní podporu vzniku biotopových 
stromů a mrtvého dřeva, případně „rozbití“ homo-
genní struktury hustých mladých lesních porostů 
vzniklých intenzivní umělou obnovou po rozsáh-
lých nahodilých těžbách . Všechna tato opatření 
mají za cíl zlepšení stavu stanoviště a nejedná se 
v žádném případě o běžné hospodářské zásahy, 
tak jak jsou uplatňovány v hospodářských lesích . 
Tato aktivní opatření jsou proto velmi vzdálená 
současné lesnické praxi . V ČR je velmi málo lo-
kalit, kde se tato opatření kvalifikovaně uplatňují, 
přestože dané „know-how“ už existuje delší dobu 
(Götmark 2013; Thorn et al. 2020) . Tato opatření 
jsou v některých případech finančně ztrátová, 
takže minimálně zpočátku závisí jejich praktická 
aplikace na objednávce a finančních dotacích ze 
strany ochrany přírody .

Dalším významným opatřením je obnova a re-
vitalizace vodního režimu v lesích . Jedná se 
o zásadní opatření, které by mělo zahrnovat 
mokřady, rašeliniště, vodní prvky a toky všech 
úrovní a mělo by být uplatňováno v krajinném 
měřítku (Lõhmus et al. 2015) . Tato opatření 
pravděpodobně povedou k – přinejmenším 
přechodnému – zamokření větší plochy lesů, 
což může přinést omezení v jejich hospodář-
ském využití . Na druhou stranu mohou tato 
opatření velmi účinně pomoci zlepšit hydrolo-
gickou bilanci revitalizovaných stanovišť i jejich 
okolí, při dostatečné rozloze lesů s obnovou 
vodního režimu na úrovni krajiny .

Podstatné změně se nevyhne lesnické hos-
podaření ani v lesích mimo chráněná území . 
Nařízení o obnově přírody totiž vyžaduje, aby 
všechny ekosystémy v krajině, včetně lesních, 
byly využívány tak, aby se nacházely v podmín-
kách umožňujících efektivní záchyt a akumulaci 
uhlíku (bod 18 odůvodnění Nařízení o obnově 
přírody) . Vychází se přitom ze skutečnosti, že 
lesní ekosystémy (a organismy v nich žijící) 
jsou citlivé na klimatické změny, ale současně 
mohou být účinným nástrojem pro zmírnění 

Fragment 240 let staré bučiny v EVL Východní Krušnohoří vytěžený Lesy ČR na jaře 2022. Foto Jeňýk Hofmeister

Rozsáhlé kůrovcové holiny prakticky bez biologického dědictví předchozí generace lesa vznikly v posledních letech 
v CHKO Brdy (severní svah Březového vrchu, září 2022). Foto Jeňýk Hofmeister
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nepříznivých vlivů klimatických změn (bod 56 
odůvodnění) .

Podle současných odhadů se lesy mírného pás-
ma podílejí na globálním poutání CO2 lesními 
ekosystémy nezanedbatelnou jednou čtvrtinou 

(Pan 2011) . Akumulační schopnost s věkem stro-
mu obecně vzrůstá a jediný vitální velký starý 
strom může zachytit a ve dřevě akumulovat 
srovnatelné množství CO2 z ovzduší jako mladý 
porost za stejné období (např . jeden rok) nebo 
několik desítek let starý strom za celý svůj dosa-
vadní život (Stephenson et al. 2014) . I v přiroze-
ně se vyvíjejících lesích tvoří velké staré stromy 
obvykle jen zlomek celkového počtu stromů, 
jejich podíl na celkové produkci ekosystému 
(tedy i poutání uhlíku) však zůstává rozhodující 
(Lutz et al. 2018) . Vynětí vybraných stromů i ce-
lých porostů z mýtních těžeb a jejich ponechání 
k přirozenému zestárnutí, odumření a rozpadu 
může být velmi efektivním opatřením pro pod-
poru akumulační schopnosti lesních stanovišť 
pro uhlík . I prodloužení doby obmýtí má pozitiv-
ní, byť poměrně krátkodobý efekt na množství 
ve dřevě akumulovaného uhlíku .

Obnova lesních 
ekosystémů – článek 10
V nařízení o obnově přírody je specificky obno-
vě lesních ekosystémů věnován článek 10, který 
je poměrně stručný . Článek obsahuje jen dva 
body, přičemž v prvním je konstatováno, že ob-
nova lesních ekosystémů musí směřovat k pod-
poře biodiverzity lesních organismů . Druhý bod 
pak popisuje závazek členských států EU, že 
budou nejpozději od roku 2030 v tříletých perio-
dách na národní úrovni dokládat rostoucí trend 
následující šestice indikátorů dokumentujících 
strukturu lesních stanovišť, dokud nedosáhnou 
dostatečné úrovně: (a) objem stojícího mrtvého 
dřeva, (b) objem ležícího mrtvého dřeva, (c) podíl 
lesů s nerovnoměrnou věkovou strukturou, (d) 
propojení lesů (ve smyslu konektivity), (e) počet 
běžných druhů lesních ptáků (na základě se-
znamu vytvořeného specificky pro každý stát 
EU) a (f) zásoba organického uhlíku (v opadu 
a minerální půdě v hloubce 0 až 30 cm) .

Výběr indikátorů lze považovat za dobrý kom-
promis založený na nejnovější vědecké litera-
tuře, který na jedné straně zajistí dostatečnou 
informaci o kvalitě lesních stanovišť z pohledu 
různých skupin lesních organismů a akumulace 
uhlíku a na druhou stranu neznemožní pořízení 
této informace přílišnou pracností, technickou 
a finanční náročností provedení opakovaných 
průzkumů . Na základě současných znalostí lze 
předpokládat, že rostoucí trend vybraných in-
dikátorů (či překročení určitých kvantitativních 
hranic) může věrohodně posloužit pro posou-
zení zvýšení potenciálu lesních stanovišť pro 
biodiverzitu lesních organismů . Pro dosažení 

rostoucího trendu indikátorů je přitom zapotřebí 
využívat v co největší míře přirozené procesy 
a jen v dobře odůvodněné míře lidské zásahy . 
To lze do určité míry vztáhnout i na managemen-
tová opatření prováděná za účelem podpory 
světlomilných druhů v různých typech doubrav, 
jež jsou v současné době považována některý-
mi odborníky za nevyhnutelná pro přežití druhů 
či celých společenstev příslušných taxonomic-
kých skupin (nejčastěji hmyzu) .

Podaří-li se nám vytvořit funkční síť lesních 
stanovišť na úrovni krajiny či lépe regionů ote-
vřenou působení přírodních disturbancí a kom-
pletnějšími potravními řetězci zahrnujícími velké 
býložravce i jejich predátory, můžeme být pře-
kvapeni, jak velkou část práce v péči v ochra-
ně specifických otevřených lesních stanovišť 
před zarůstáním za člověka udělá sama příroda . 
Úsilí ochrany přírody by pak mohlo být více sou-
středěno na rozlohou malé a v kulturní krajině 
izolované lokality, které by zůstaly mimo dosah 
příznivého působení obnovených lesních eko-
systémů . ■

BOX 1: OBNOVA STARÝCH LESŮ JAKO 
ŠPATNÝ PŘÍKLAD

Podle Zprávy o stavu lesa MZe z roku 2020 se 
lesní porosty starší 120 let na rozloze lesů v ČR 
podílejí bezmála 9 %. To na jednu stranu vyváře-
jí velmi vhodné předpoklady pro využití poten-
ciálu těchto lesů pro obnovu přírody lesních sta-
novišť a posílení role lesů pro akumulaci uhlíku. 
Naproti tomu ovšem vzrůstá tlak na obnovu 
těchto porostů, obvykle odůvodněný snahou 
o záchranu lesních porostů před rozpadem, což 
je – paradoxně – nezřídka vydáváno za ochranu 
přírodního stavu stanoviště. Zejména v přípa-
dě obnovy smrkových porostů nižších poloh je 
pak dalším důvodem právě obnova samotné-
ho přírodního charakteru a dřevinné skladby 
stanoviště – tedy vlastně naplňování Nařízení 
o obnově přírody. Jenže tato obnova se pro-
vádí i na stanovištích, kde je smrk přirozenou, 
byť minoritní součástí dřevinné skladby (na-
příklad v porostech spravovaných Vojenskými 
lesy a statky v CHKO Brdy, viz Příbramský deník 
z 24. 10. 2022). Navíc tato obnova probíhá pro-
střednictvím tradičních postupů zahrnujících 
holosečné těžby až 200 let starých porostů 
a umělou výsadbu předpokládané přirozené 
skladby dřevin. Počátek obnovovaného přírod-
ního stanoviště tak představuje paseka postrá-
dající jakoukoli podstatnou část biologického 
dědictví předchozího porostu. Vzrostlé stromy 
přimíšených druhů dřevin mají být sice z mýt-
ních těžeb vynechány, jejich příměs však je však 
ve většině porostů mizivá.

Pokud již z obavy před nekontrolovatelným roz-
padem starých smrkových porostů a šířením 
lýkožroutů přistupujeme k mýcení těchto po-
rostů a usilujeme současně o obnovu přírody, 
měli bychom zachovat co největší díl již vytvo-
řeného biologického dědictví, o němž můžeme 
předpokládat, že je danému stanovišti vlast-
ní – či přinejmenším ne zcela cizí. Ve většině 
smrkových porostů podhorských poloh by tak 
měl být určitý podíl starých smrků ponechán 
k dožití. Jen tak nezůstanou slova o obnově 
přírody pouhou nedokonalou omluvou pro další 
hospodářský a přírodu poškozující zásah, který 
kompletní vytěžení staré smrčiny představuje.

Seznam literatury najdete 
na www .casopis .ochranaprirody .cz

Stojící odumřelý smrk se stává cenným stanovištěm 
pro mnoho druhů lišejníků, které na kmenech živých 
smrků nenacházejí vhodné podmínky (vrcholová část 
NPR Boubínský prales). Foto Jeňýk Hofmeister

http://www.casopis.ochranaprirody.cz
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Naplní nařízení o obnově 
přírody nenaplněné ambice 
Rámcové směrnice o vodách?

Rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES, dále jen 
RSV) je v ČR prostřednictvím procesu plánování v ob-
lasti vod uplatňována již více než 20 let (Pozn. RSV byla 
transponována do vodního zákona již v r. 2001 a ak-
tuálně vstupujeme do 4. cyklu plánování.) Cíle RSV se 
zdály ambiciózní, nicméně jejich naplňování se (nejen 
na území ČR) ukazuje jako velmi pomalé a s minimálními 
efekty na zlepšování stavu vod jako celku. Evropská 
komise (2019) konstatuje, že provádění RSV zaostává, 

a proto prosazování právního rámce EU v oblastí týkající 
se sladkovodních ekosystémů musí být posíleno; kon-
krétně pak v roce 2020 uvádí: „Je třeba vyvinout větší 
úsilí k obnovení sladkovodních ekosystémů a přiroze-
ných funkcí řek za účelem dosažení cílů RSV.“ Návrh 
nařízení o obnově přírody (Nature Restoration Law), 
zveřejněný Evropskou komisí 22. 6. 2022, tak před-
stavuje v rámci obnovy volně tekoucích řek příležitost 
k reálnému naplňování konkrétních cílů.

Kateřina Kujanová, Pavel Marek

Obr. 1  Povodní zpřírodněný úsek Bečvy u Oseka s charakteristickými štěrkovými náplavy a kolmými břehovými stěnami, ve kterých hnízdí vlhy pestré a břehule říční.  
Foto Kateřina Kujanová
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Nové nařízení EU 
o obnově přírody
Cílem nařízení o obnově přírody je přijmout 
rozhodnější opatření k dosažení cílů EU mj . 
v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti, a to 
s měřitelnými výsledky již do roku 2030!

Dosavadní „dobrovolné“ cíle na obnovu eko-
systémů, řešené samostatně v různých právních 
předpisech, jsou nedostatečně účinné . Nařízení 
o obnově přírody má proto zavedením konkrét-
ních cílů a závazků účinně doplňovat existující 
právní předpisy EU v oblasti životního prostředí 
a koordinovat jejich uplatňování . Vše v souladu 
a v součinnosti s platnými právními předpisy . 
Z hlediska ambice obnovy volně tekoucích řek 
se jedná zejména o soulad a doplnění RSV 
(2000/60/ES) a dále např . o směrnici o ochra-
ně ptáků (2009/147/ES) a o ochraně přírodních 
stanovišť (92/43/EHS) .

V souvislosti s RSV je pro obnovu volně tekou-
cích řek v nařízení navrženo stanovení doda-
tečných požadavků na obnovu kontinuity toku 
a pro zajištění dobrých podmínek v záplavových 
územích . Konkrétně článek 7 nařízení stanovuje 
klíčový závazek odstraňovat příčné překážky na 
vodních tocích a překážky podélného propojení 
povrchových vod za účelem obnovy 25 000 km 
volně tekoucích řek v EU do roku 2030 a rea-
lizovat opatření nezbytná ke zlepšení přiroze-
ných funkcí souvisejících záplavových území . 
Při odstraňování překážek by se členské státy 
měly primárně zaměřit na zastaralé překážky, 
které již nejsou zapotřebí pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů, vnitrozemskou plavbu, 
zásobování vodou nebo jiné využití .

Článek 11 nařízení ukládá povinnost vypracování 
národních plánů na obnovu přírody, včetně mo-
nitoringu a výzkumu nezbytného pro identifikaci 
opatření k dosažení cílů nařízení, při zohlednění 
opatření zlepšení stavu vod zahrnutých do plánů 
povodí (zpracovaných v souladu s RSV) .

Vzhledem ke skutečnosti, jak minimální pozor-
nost je alespoň v rámci ČR věnována hydro-
morfologickým složkám (dle RSV), nelze než 
vítat posílení významu morfologie a kontinuity 
vodního toku, resp . jejich promítnutí do konkrét-
ně stanoveného cíle nařízení .

Spravedlivý podíl
Dosahování klíčového závazku obnovy 
25 000 km volně tekoucích řek v EU do roku 

2030 má být jistě mezi jednotlivé členské státy 
rozděleno spravedlivě . Spíše než přerozdělení 
závazku podle rozlohy členského státu lze před-
pokládat rozdělení reflektující fyzickogeogra-
fické, ale také sociálněekonomické podmínky 
jednotlivých států . Tedy např . délku říční sítě, 
míru upravenosti vodních toků nebo zohlednění 
„uznatelných užívání“ dle článku 4 odst . 3 RSV .

Pokud je v celé EU evidováno celkem 
1 705 693 km vodních útvarů, tvoří délka vod-
ních útvarů ČR 1,06 % (European Environment 
Agency 2018) . Pak spravedlivý podíl ČR může-
me odhadovat na cca 265 km volně tekoucích 
řek do roku 2030 . Pokud bychom pro přeroz-
dělení závazku uvažovali princip podílu rozlohy 
ČR v rámci EU, spravedlivý podíl by mohl být cca 
400 až 500 km . Rámcově tedy na ČR zřejmě 
připadá závazek cca 250–400 km volně tekou-
cích řek do roku 2030 .

Lze předpokládat, že závazek bude v podo-
bě obnovy souvislých úseků volně tekoucích 
řek v délce desítek kilometrů a že cíle nařízení 
budou nastaveny komplementárně k RSV . Tzn . 
například vodní útvary určené v současnosti 
jako silně ovlivněné z důvodu uznatelných uží-
vání dle článku 4 odst . 3 RSV (v podmínkách 
ČR zejména významné vodní nádrže vymezené 
z důvodu zásobování pitnou vodou, výroby elek-
trické energie, ochrany před povodněmi atp .) 
nebudou předmětem plnění cíle předloženého 
nařízení . Na druhou stranu jistě lze na říční síti 
ČR nalézt zastaralé příčné překážky, primárně 
určené k odstranění .

Využití přirozených 
renaturačních procesů
V aktivní obnově volně tekoucích řek má ČR 
významné rezervy (Pešout 2020) . Plány dílčích 
povodí obsahují desítky návrhů opatření, avšak 
morfologický stav a kontinuita vodních toků se 
obnovují pomalu, a to navzdory příznivě nasta-
venému systému finančních podpor (Pešout 
2020) . ČR má zpracovánu Koncepci zprůchod-
nění říční sítě, dokonce již druhou aktualizaci, její 
naplňování je ale stále pouze fragmentární (Vogl 
2019 in Pešout 2020) . Pro účely tohoto nařízení 
se „obnovou“ rozumí proces aktivní nebo pasiv-
ní podpory obnovy ekosystému směrem k dob-
rému stavu . V této souvislosti je třeba připome-
nout možnost využití renaturačních procesů při 
správě vodních toků, která se odvíjí od výkladu § 
47 odst . 2 písm . c) zákona č . 254/2001 Sb . (dále 
jen vodního zákona), kde se uvádí, že správou 
vodních toků se rozumí povinnost provozovat 

a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech 
vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí 
vodního toku, popřípadě vodnímu toku převáž-
ně sloužící, která správci vodních toků vlastní, 
případně je užívají z jiného právního důvodu . 
A dále možnost ukončení právní existence vod-
ního díla ve špatném technickém stavu, které 
není účelné obnovovat . Takové vodní dílo může 
místně příslušný vodoprávní úřad (podle § 44 
odst . 3 vodního zákona) jednoduše prohlásit 
za zaniklé .

S ohledem na časovou náročnost příprav reali-
zací revitalizací recentně negativně ovlivněných 
vodních toků a niv a závazek v podobě reál-
ně zlepšených volně tekoucích řek do r . 2030 
je možnost pasivní podpory v podobě využití 
působení přirozených renaturačních procesů 
a dílčích zásahů přístupem, jak lze klíčového 
závazku dosáhnout nejen na papíře .

Jak vypadá volně 
tekoucí řeka?
Z textu nařízení lze vyvodit, že „volně tekoucí 
řeka“ znamená nejen obnovu podélné migrační 
průchodnosti, ale také obnovu transportu se-
dimentů, živin, obnovu hydraulických poměrů 
vodního toku a komunikace koryta vodního 
toku s nivou . Tedy obnovení zdravé a fungující 
řeky, schopné naplňovat všechny své funkce . 
Řeky podstatně lépe připravené vyrovnávat 
se s výkyvy počasí . Řeky využívající infiltraci 
povrchové vody z koryta v době přebytku, ale 
také infiltraci podpovrchové vody do koryta 
v době nedostatku . Obnovu říčního prostoru 
poskytujícího prostor pro akumulaci a retenci 
vody v korytě a nivě, popř . v tůních, mokřadech, 
starých říčních ramenech a zároveň říčního pro-
storu poskytujícího stanoviště, úkryty, potravu 
a vhodné podmínky nejen pro existenci, ale ze-
jména pro podporu silných a zdravých populací . 
Zprůchodnění příčných překážek vodních toků 
(např . rybími přechody) je proto třeba vnímat 
pouze jako část, navíc často silně kompromisní, 
obnovy konektivity řek .

Vzorovým příkladem volně tekoucí řeky v pod-
mínkách ČR je dynamický říční ekosystém řeky 
Bečvy . Štěrkonosný vodní tok s relativně neo-
vlivněným splaveninovým režimem a výraznou 
variabilitou průtoků (Bečva není přehrazena 
vodní nádrží) byl při povodni v roce 1997 vy-
staven příhodným podmínkám, které vedly 
k obnově celé škály korytotvorných procesů 
a jejichž skokovým působením došlo v úsecích 
Bečva u Oseka (obr . 1), Bečva u Milotic (obr . 2) 
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tzv . derivací, tedy pomocí náhonů a odpadních 
kanálů, nejčastěji na malé vodní elektrárny, se 
stanoveným MZP v povoleních často na úrovni 
Q355d, který je navíc uplatňován po desítky dní 
v roce (do průtoku nasycení hltnosti turbín + 
MZP), je nemyslitelné hovořit o funkční konek-
tivitě vodního toku . A to i v případech, kdy je 
samotná příčná překážka migračně zprůchod-
něna . Při současné zákonné úpravě doby plat-
nosti povolení pro hydroenergetický odběr po 
dobu min . 30 let (často mají v praxi i relativně 
nedávno povolované MVE povolení na 50 let 
nebo dobu životnosti vodního díla) a kumula-
tivním efektu vyvolané zátěže pro vodní tok je 
před námi nemalá výzva . Samostatnou zásadní 
otázkou na méně „postižených“ vodních tocích 
je, jak vysoký příčný prvek v korytě vodního toku 
a pro jaké druhy migrujících organismů, je příč-
nou překážkou bránící obnově volně tekoucí 
řeky? Odpověď je zpravidla individuální .

Nezbytným předpokladem naplňování je tedy 
potřeba komplementarity nařízení s  dalšími 

a Bečva u Choryně k úplnému zániku uprave-
ného koryta . Bečva v těchto úsecích již nebyla 
po povodni znovu regulována, uvedené úseky 
byly prohlášeny za přirozené koryto vodního 
toku a dále se dynamicky vyvíjejí (obr . 3) . Využití 
potenciálu Bečvy k obnově dalšího úseku volně 
tekoucí řeky představuje komplexní revitalizace 
úseku Bečvy u Černotína a Skaličky dokončená 
v roce 2021 (obr . 4) . Vysoký obnovní potenciál 
řeky, předurčený zejména dynamikou fluviálně 
morfologických procesů za zvýšených vodních 
stavů, lze v budoucnu vhodně využít i na dalších 
úsecích s prozatím upraveným korytem .

Jak naplnit požadavky 
nařízení v podmínkách ČR?
Jako zastaralé překážky, primárně určené k od-
stranění, lze vnímat příčné překážky (zejména 
jezy), na které se v současné době neváže kon-
krétní užívání (byť existuje historické povolení 
k nakládání, v současné době zde nestojí vod-
ní elektrárna, není zde realizován odběr atp .) . 

V souvislosti se zaměřením na zastaralé pře-
kážky bez využití lze tedy identifikovat potřebu 
pasportizovat aktuální stav příčných překážek 
a jejich využití ve smyslu povolených a skutečně 
realizovaných odběrů jednotným způsobem na 
území celé ČR, a zejména přezkoumat povo-
lení k nakládání s povrchovými vodami . Jejich 
účelnost i parametry, a to včetně stanoveného 
minimálního zůstatkového průtoku (MZP) . Ten 
má zaručovat obecné nakládání s vodami, eko-
logické funkce vodního toku a relativně nově 
i možnosti rekreační plavby . Praxe však ukazuje, 
že s daným průtokem často nevystačíme ani 
pro zajištění migrační průchodnosti (např . rybím 
přechodem) a eventuální nutné smáčení jezu . 
Jeho nastavení také neznamená, že je při tomto 
průtoku postižený úsek vodního toku dlouho-
době způsobilý pro podporu silných a zdravých 
populací . To bychom museli hovořit o tzv . eko-
logickém průtoku, který je v některých evrop-
ských zemích definován a v podstatě nepod-
kračuje hodnotu Q330d . V našich podmínkách, 
často v případech dlouhých úseků ovlivněných 

Obr. 2  Povodněmi zpřírodněný úsek Bečvy u Milotic s rozsáhlými štěrkovými náplavy a množstvím říčního dřeva přirozeně nízké průtočné kapacity s možností rozlivů do říční nivy. 
Foto Kateřina Kujanová
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národními a evropskými právními předpisy, stra-
tegickými a koncepčními dokumenty tak, aby cíle 
a opatření nepůsobily jako protichůdná řešení (aby 
např . z hlediska podpory obnovitelných zdrojů 
energie zrušení překážky v podobě jezu s vodní 
elektrárnou na jednom vodním toku nebylo nahra-
zeno výstavbou nového jezu s vodní elektrárnou 
na jiném vodním toku) .

Vyjma komplexních revitalizací kanalizovaných ko-
ryt vodních toků, náročných na přípravu, lze využít 
působení renaturačních procesů a dílčí úpravy . 
Takovými dílčími zásahy mohou být např . odstra-
nění opevnění a jeho využití k realizaci struktur 
dna renaturujícího se koryta, ale také odstranění 
některých starších ochranných (selských) hrází 
uměle omezujících šířku inundačního území ve 
volné krajině a často chránících před rozlivem 
„pouze“ trvalý travní porost (nebo alespoň jejich 
odsazení dál od koryta), nebo dokonce blízká stará 
ramena řeky či poslední zbytky lužních lesů . Tzn . 
zlepšení přirozených funkcí souvisejících zápla-
vových území ve volné krajině na úkor ochrany 
trvalých travních porostů před průchodem velkých 
vod, avšak ve prospěch ochrany zastavěných úze-
mí a obnovy přírody . Zatímco v případě komplex-
ních revitalizací lze za desítky až stovky mil . Kč ob-
novit jednotky km volně tekoucích řek, v případě 
řízených renaturací mohou být náklady na kilometr 
volně tekoucí řeky v jednotkách mil . Kč . V této 
souvislosti je třeba analyzovat jednotným přístu-
pem aktuální míru upravenosti říční sítě ČR i za 
posledních 30 let realizovaná revitalizační opat-
ření . Dále je třeba zrevidovat související opatření 
zahrnutá do plánů povodí pro období 2021–2027 
a zejména vytvořit systematický podklad, který ve 
spolupráci se správci vodních toků umožní využití 
potenciálu samovolné nebo řízené renaturace na 
co největším rozsahu říční sítě .

Jak využít příležitost?
Nařízení o obnově krajiny je bezesporu velmi ambi-
ciózní a je otázkou, jak jsou, v případě vyvinutí ma-
ximálního úsilí, jednotlivé evropské státy schopné 
do roku 2030 dostát společnému závazku obnovy 
25 000 km volně tekoucích řek v EU . Ze zkuše-
ností se zlepšováním morfologického stavu vod-
ních toků a odstraňování migračních bariér v ČR 
v posledních 30 letech je zřejmé, že současným 
tempem nenaplníme spravedlivý závazek ČR ani 
„na papíře“ . Obnova cca 250–400 km vodních 
toků znamená minimálně pětkrát větší rozsah než 
v právě dobíhajícím OPŽP 2014–2020 (srovnatel-
ně dlouhém období s několika zdařilými revitaliza-
cemi významných vodních toků) . Realizaci však 
předcházelo ještě několik let příprav revitalizačních 

akcí . Pokud má být ČR schopna naplnit do roku 
2030 spravedlivý podíl závazku obnovy volně 
tekoucích řek, kromě výrazného navýšení úsilí 
na zrealizování opatření bychom měli věnovat 
pozornost přípravě „infrastruktury“ pro aplikaci 
nařízení a pozitivní motivaci veřejnosti . Základem 
úspěšného provádění nařízení je však zejména 

spolupráce napříč rezorty a odpovědné zapojení 
všech institucí a složek zabývajících se vodohos-
podářskou tematikou . ■

Seznam literatury najdete 
na www .casopis .ochranaprirody .cz

Obr. 3  Široké a dynamicky se vyvíjející koryto Bečvy (u Milotic) s rozsáhlým štěrkovým náplavem, na jehož umístě-
ní se po další větší vodě nelze spolehnout. Foto Kateřina Kujanová

Obr. 4  Revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky v celkové délce více než 3 km, zásadní rozšíření koryta a vytvoření 
nové aktivní nivy. Foto Kateřina Kujanová
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Jsme připraveni využít přínosů povodní 
pro zlepšení stavu vodních toků?
Tomáš Just

Povodně let 1997 a 2002 přinášely náročné situace, na 
jaké nebyl nikdo připraven. Byly pro dotčené lidi těžkou 
zkouškou, většina ovšem dělala to nejlepší, co mohla 
a uměla. Jistě bylo možné dělat mnohé lépe, mimo 
jiné při následném odstraňování povodňových škod na 
vodních tocích (OPŠVT). Povodně v těchto ohledech 

přinesly mnohá ponaučení, i co se týče zapojení pra-
covišť ochrany přírody, jejichž zástupci, nakolik jsou 
zváni k jednání příslušných komisí svolávaných správci 
vodních toků, mohou pomáhat tomu, aby se nedělaly 
některé věci zbytečné a škodlivé, a naopak bylo využito 
některých příznivých aspektů povodňových událostí.

Přirozeným korytem potoka v lesním úseku prošlo „povodňové koště“. Obnažením nebo nanesením struktur hrubšího kameniva a říčního dřeva zostřilo detailní členitost koryta. 
Takový úsek vyžaduje jediné popovodňové opatření – vysbírání naplavených odpadků. Foto Tomáš Just
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Povodně působí významné změny říčních úze-
mí . Není to tak běžně vnímáno, ale tyto změ-
ny mohou být ve značném rozsahu pozitivní . 
Především v nezastavěných územích . Povodeň 
může eliminovat nepotřebnou a vodní tok de-
gradující technickou úpravu koryta, tedy provést 
jeho skokovou renaturaci . Povodňová destrukce 
podélné technické úpravy koryta nebo příčné 
stavby může učinit bezpředmětnými otázky její 
právní existence jako vodního díla, což znamená 
významný pokrok na cestě k obnovení přírodě 
blízkého stavu . Povodňová renaturace může 
obnovovat i širší říční pás . Povodeň může vhod-
ně „nakypřit“ i vodní tok s přirozeným korytem, 
aktivovat v něm četná ekologicky zajímavá 
stanoviště a úkrytové struktury, posílit tvaro-
vou a hydraulickou členitost, obnažit přirozené 
štěrkové a kamenité substráty, obohatit vodní 
tok o cenné říční dřevo . Povodeň je schopna 
oživit dynamiku vodního toku a přirozený spla-
veninový režim, které byly předtím dlouhodobě 
pasivovány kulturními vlivy v povodí .

V různých úsecích vodních toků lze přijmout růz-
né aspekty a různou míru povodňových změn . 
Omezení plynou především z držby a využívání 
ovlivněných pozemků . V sídlech, v blízkosti ko-
munikačních staveb atp . bývají povodňové změ-
ny obecně málo přijatelné, z největší části tu pak 
jsou identifikovány jako takzvané povodňové 
škody a odstraňovány . Ovšem v nezastavěných 
územích by tomu mohlo a mělo být jinak . Tam 
lze vnímat významnou část povodňových změn 
jako příspěvek ke zlepšení morfologie vodní-
ho toku, říčního pásu, nivy . Jistěže pro využití 
povodňových změn bývají potřebné následné 
korekce – od místa k místu různého charakteru 
a různé intenzity . Někde bude korekce spočívat 
jenom v odstranění naplaveného antropogen-
ního nepořádku . Korekce mohou zmírňovat 
příliš silné lokální povodňové změny (když se 
třeba koryto posune do nebezpečné blízkosti 
nějakých staveb) . Nebo naopak mohou „dota-
hovat“, co povodeň nezvládla provést v plném 
rozsahu – například když technicky upravené 
koryto bylo příliš zahloubené nebo jeho tech-
nické opevnění příliš odolné .

Ano, hlavním morfologickým problémem tech-
nicky upravených koryt bývá jejich nepřirozeně 
velké zahloubení, resp . nepřirozené zaklesnutí 
hladin vody proti okolnímu terénu . To zname-
ná, že často potřebnou formou korekce po-
vodňových změn koryta bude jeho vertikální 
stabilizace a změlčení, resp . vyzdvižení úrovní 
hladiny vody . Prakticky se to dá provádět i velmi 
jednoduše – vložením sledu pasů z kameniva, 

případně v kombinaci s říčním dřevem, do dna 
koryta . Od prostých pasů se může přecházet 
třeba k sestavám protisměrných výhonů, které 
podpoří vlnění proudu .

Za minulých povodní
Zatím se u nás s povodňovými změnami vod-
ních toků příliš dobře nepracovalo . (Lze uvést 
výjimky, třeba úseky řeky Bečvy, dříve technic-
ky upravené, které byly po povodni roku 1997 
úředně naznány úseky s korytem přirozeným 
a dále ponechány převážně přírodnímu vývo-
ji – sdělení J . Koutný 2022 .) Jak správu vodních 
toků, tak ochranu přírody a krajiny první velké 
povodně zastihly pro tyto záležitosti odborně 
a metodicky nepřipravené . Vodohospodářský 
sektor se místo snahy o kultivaci součinnosti 
snažil omezovat vliv ochrany přírody . To se pro-
jevilo v omezení působnosti předpisů ochrany 
přírody při OPŠVT v § 83, písmene m) zákona 
o vodách . Ovšem ochranářská strana těmto 
tendencím někdy nahrávala neschopností vo-
dohospodářsky obeznalé argumentace a jed-
nostranným, v konkrétních souvislostech ne-
přiměřeným uplatňováním zejména přístupů 
druhové ochrany .

V době velkých povodní let 1997 nebo 2002 
začínalo do oblasti správy vodních toků teprve 

zvolna pronikat vědomí potřebnosti zlepšování 
jejich morfologie . Technické úpravy koryt byly 
vnímány jako hodnoty podstatně větší oproti 
stavu přirozenému, jako majetek, který je tře-
ba udržovat – bez velkého rozlišování, nakolik 
v tom kterém případě je skutečně potřebný 
a užitečný . Vodohospodářské plánování, vyme-
zující úseky toků, jejichž stav by měl být zlepšen 
revitalizací nebo ponecháním samovolné rena-
turaci, mělo tehdy teprve vznikat . Obor revitali-
zací vodních toků se teprve vyhrabával ze slepé 
uličky zkrášlování melioračních kanálů neefek-
tivním vkládáním stupňů . První věrohodné re-
vitalizace prováděly spíš obce, zatímco správci 
vodních toků teprve nepříliš nadšeně uvažovali, 
jak jednotlivými realizacemi splnit jakési „eko-
logické minimum“, ale zase si tak moc nezadat 
a na technických úpravách koryt nenadělat až 
tak velké škody .

Obecná reakce byla taková, že všechno, co 
způsobila povodeň, je špatně a má to být elimi-
nováno . Tomu odpovídala univerzalizace pojmu 
„odstraňování povodňových škod“ . Po odstranění 
trosek se obvykle jako nejjistější cesta jevilo ob-
novování stavu, panujícího před povodní . Tato 
cesta kladla nejmenší nároky na vodohospodář-
skou představivost a byla nejbezpečnější a nej-
jednodušší i z právního hlediska . Akceptování 
povodňových změn mohlo být krokem do 

V takto povodní strukturně aktivovaném přirozeném korytě není vhodné mluvit o „povodňových škodách“. Členité, 
hydraulicky drsné koryto nebude zrychlovat průběh dalších povodní, naopak bude podporovat jejich tlumivé 
vylévání do okolních ploch. Z hydromorfologického hlediska je vhodné zdůraznit, že koryto prodělalo průchodem 
povodně tvarové změny, ale nezměnil se jeho základní tvarový a rozměrový vzorec a na něj vázané hydraulické 
a ekologické funkce. Foto Tomáš Just
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neznáma, zvláště pokud by se jednalo o cizí 
pozemky a o vodní tok technicky upravený . Na 
tom se ostatně moc nezměnilo do dnešní doby . 
Počátkem roku 2002 byla přijata právní úprava 
v § 45 vodního zákona, zmiňující možnost státní-
ho výkupu pozemků, ovlivněných povodňovým 
vývojem přirozených koryt vodních toků . Ale tato 
úprava podle všeho není využívána – asi i z toho 
důvodu, že neříká kdo, jakým postupem a za jaké 
peníze má výkup realizovat .

Po povodni následuje takzvané OPŠVT . Slůvko 
„takzvané“ si neodpustíme jako upomínku dvou 
okolností . Jednak že výraz „povodňová škoda“ 
je v souvislosti přinejmenším s přirozenými vod-
ními toky relativní až protimluvný . Povodně patří 
k přirozenému životu říčních krajin, vodní toky 
primárně tvoří, ne poškozují . Jednak jako pietní 
připomenutí bohužel nikoliv vzácných situací, 
kdy vodnímu toku nejvíc uškodilo právě až ná-
sledné tzv . odstraňování škod .

Při OPŠVT často nebylo dostatečně rozlišo-
váno, o jaký úsek jde, jaká jsou jeho specifika 
a perspektivní cíle jeho stavu . Hlavně se dost 
nerozlišovaly úseky v zastavěných územích, 
kde je akceptabilita povodňových změn obec-
ně malá, a úseky v nezastavěné krajině, kde je 
tomu často jinak . Mnohde i v nezastavěné kraji-
ně jako by byla uplatňována zásada, že korytem 
toku, ať už je upravené, nebo přirozené, musí 
po povodni „projet bagr“ – mají být odstraněny 
všechny napadané stromy a bariéry povodňo-
vého spláví, odtěženy splaveninové lavice, za-
rovnány břehové nátrže a koryto pokud možno 
geometrizováno a vyhlazeno . Často neuváženě 
a ke škodě věci byl takto likvidován velký rozsah 
přirozeně členitých povodňových říčních tvarů . 
Popovodňové „pročišťování“ koryt bylo obvykle 
inspirováno starými špatnými tvary prizmat (ko-
ryt podélně neproměnlivých) s lichoběžníkovými 
průřezy, známými z oboru technických úprav 
vodních toků . Mnohdy to působilo dojmem, že 
koryto má být upraveno do tvarů, v nichž bude 
schopné provést případnou další povodeň ještě 
rychleji – což hlavně v úsecích v nezastavěné 
krajině nebývá správně . Mánie vyhrnování po-
vodňových struktur kameniva ze dna do břehů 
koryt devastovala jak říční dno, které zbavovala 
tvarové a hydraulické členitosti a přirozených 
úkrytů, tak břehy koryt . Povrchy materiálu, vy-
hrnutého do břehů, se pak často stávaly pří-
ležitostí pro masové šíření invazních rostlin . 
Povodňové splaveniny (písek, štěrk, kameny) 
byly z koryt ve velkém rozsahu odstraňovány, 
aniž by se braly v úvahu nepříznivé dopady na 
splaveninový režim, dynamiku a morfologii toku . 
Cenné říční kamenivo nezřídka končilo jako dru-
hořadý zavážkový materiál . Technikou, která při 
tzv . OPŠVT mnohdy nadbytečně pojížděla ko-
ryty, byla mechanicky likvidována velká množ-
ství vodní živěny . Byly „pročišťovány“ i některé 
úseky s populacemi domácích druhů raků . Ty 
mohly být nejen přímo rozježděny, ale také de-
vastovány račím morem, šířeným přesuny kon-
taminované techniky . Pohyb techniky v korytech 
poškozoval stromy v břehových porostech, což 
se nepochybně projevilo i v následujícím nástu-
pu infekcí dřevin, hlavně fytoftorové nákazy olší .

Hlavně odklízení štěrkových lavic bylo často dů-
razně požadováno místními úřady . A odborná 
chyba byla na straně vodohospodářů, pokud ne-
dokázali tyto požadavky uvádět na správnou míru 
a prováděli i zásahy nedostatečně odůvodněné, 
s nepříznivým poměrem přínosů a škod . Jakkoliv 
ve vypjatých situacích by nebylo bývalo snadné 
těžce zkoušeným místním činovníkům vysvětlo-
vat, že vliv štěrkových lavic na průběh povodní 

Ekologicky cenné struktury, vytvořené či podpořené v korytě vodního toku průchodem povodně – štěrkové lavice 
hlavně v jesepových polohách, strmý nárazový břeh s příležitostmi pro hnízdění ptáků, struktury říčního dřeva.  
Foto Tomáš Just

Štěrkové lavice, naplavené povodní v úseku potoka v nezastavěné krajině, je nepatřičné apriori pokládat za pře-
kážku v průtočnosti. Přínosy jejich případného odstraňování by nejspíš byly těžko dohledatelné, zatímco náklady 
takové činnosti a škody působené na vodním toku by byly výrazné. Foto Tomáš Just
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je obvykle přeceňován a naopak jsou často pře-
hlíženy podstatně významnější závady, ovlivňující 
povodňovou průtočnost v obcích – depozice od-
plavitelných materiálů a objektů v blízkosti vody, 
nekapacitní lávky, mosty, zavážky nebo přímo 
zastavování koryt a rozlivových území .

Často nepřiměřeně byly opravovány povodně-
mi narušené břehy koryt . Mnohde byly břehové 
nátrže za každou cenu opravovány masivními 
a nákladnými záhozy nebo rovnaninami, aniž 
by to bylo přiměřené odůvodněným potřebám 
stability koryta a charakteru a hodnotě nava-
zujících ploch . Je třeba přiměřené opevňovat 
kamennou rovnaninou břeh koryta, sousedící 
s extenzivní loukou? Mnohde bylo toto počínání 
zjevně neefektivním bojem s přirozenou říční dy-
namikou . Paradoxně při tom byly často opomíjeny 
stabilizace dna koryta (pasy, výhony…), jaké jsou 
mnohde vhodné a potřebné i pro členitost koryta .

Do pozice viníků povodní byly hojně stavě-
ny břehové porosty dřevin a pak v rámci tzv . 
OPŠVT káceny . Často se při tom nerozlišovalo, 
jak konkrétně může za povodně působit ta která 
pasáž porostů . Bývaly přehlíženy pozitivní funk-
ce porostů hlavně mimo zastavěná území, jako 
podpora tlumivých efektů povodňových rozlivů 
nebo zachycování povodňového spláví . OPŠVT 

se často stávalo příležitostí na nějaká léta do-
předu zjednodušit údržbu vodního toku nebo 
zúčtovat s dřevinami, které již před povodní ně-
komu nějak vadily . Smutnou kapitolou hlavně po 
povodni 2002 bylo kácení topolů černých podél 
pražské a dolní Vltavy, které významně přispělo 
k tomu, že se zde tento původně nosný druh 
dřeviny stal prakticky vzácným a ohroženým .

Při velkých povodních „naší éry“ byl v posuzo-
vání tzv . škod na vodních tocích celkem pocho-
pitelný chaos . Ale ani v následujících letech se 
nepodařilo odstranit některé podstatné sys-
témové závady . Podstatným problémem bylo 
(a je) nastavení jednostupňového posuzování 
škod . Co nejdříve byly svolávány škodní komi-
se, jejichž definitivní protokoly pak musely být 
v hektických termínech dodávány na minister-
stvo zemědělství . Na jejich základě pak byla 
činěna dalekosáhlá rozhodnutí, naplňovaná 
i po několik následujících let . Komise ještě za 
doznívajících povodní věštily například kubatury 
povodňových sedimentů, které mají být odtě-
ženy . Zvláštní situace vznikaly, když se někde 
naplánovalo třeba i rozsáhlejší těžení splavenin 
v kubatuře, jistěže stanovené dostatečně „na 
straně bezpečnosti“, aby se posléze ukázalo, 
že dotyčné splaveniny nejsou v daném úseku 
toku v předpokládaných množstvích přítomny . 

Komise ani formuláře protokolů v podstatě ne-
byly nastaveny k rozlišování, co je skutečná po-
vodňová škoda, vyžadující odstranění, a co je 
třeba změna, kterou by bylo možné akceptovat 
a nějak využít . U jednotlivých škodních jevů se 
rozlišovaly tři stupně časové naléhavosti odstra-
nění, což je užitečný nástroj, ale pro uspokojivé 
rozlišování „škoda x změna“ nepostačuje .

Při OPŠVT se jako silně problematické projevo-
valo suspendování „zvláštních právních před-
pisů“ podle písmene m) paragrafu 83 zákona 
o vodách . I několik let po povodni byla provádě-
na opatření mimo působnost předpisů a orgánů 
ochrany přírody – přestože věcně a časově by 
nic nebránilo tomu, provádět taková opatření 
v režimu standardním . Takto mohlo v řadě přípa-
dů docházet ke zbytečným pochybením a ško-
dám a sám proces posuzování škod přicházel 
o užitečné korekční nástroje .

Co je potřeba
Zřetelně potřebné je dvoukrokové posuzování, 
které umožní lépe rozlišovat, co jsou skutečné 
škody a co nějakou měrou akceptovatelné změ-
ny . V případě škod by pak bylo možné rozlišovat 
ty akutní, u nichž jsou důvody zvláštního režimu 
odstraňování, a ty, které lze následně řešit ve 

Říčka za povodně vystoupila do nivní louky, počala v ní modelovat paralelní koryto, odnesla významnou část půdního krytu a naopak nanesla štěrkokamenité splaveniny. Z po-
hledu uživatele louky se nepochybně jedná o povodňovou škodu a nežádoucí stav. Z hlediska morfologie vodního toku a říčního pásu však jde o vývoj, který by mohl být využit 
k obnově přirozeného říčního pásu. Foto Tomáš Just
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standardním režimu, tedy mimo jiné v působ-
nosti předpisů a orgánů ochrany přírody .

OPŠVT se týká do značné míry poškozených 
úseků technických úprav koryt . Podstatnou část 
takových úprav by nebylo ani účelné, ani efek-
tivní opravovat nebo obnovovat . Naopak mnohé 
z úprav mohou být následně zcela odstraněny 
nebo aspoň ponechány dalšímu samovolnému 

rozpadu . Vodítko pro vylišování takových úprav 
v dnešní době existuje v dokumentech vodo-
hospodářského plánování, a to v podobě vy-
mezení úseků toků, jejichž stav má být per-
spektivně zlepšen revitalizací nebo renaturací . 
Jisté rozhodovací vodítko i pro popovodňové 
situace se skrývá také v písmeni c) odstavce (2) 
paragrafu 47 zákona 254/2001 Sb ., o vodách, 
kde se hovoří o tom, že k povinnostem správy 

vodního toku náleží provozování a udržování 
v řádném stavu vodních děl v korytech vodních 
toků, která jsou nezbytná k zabezpečení funkce 
vodního toku . Je čas začít vylišovat vodní díla 
v tomto smyslu nikoliv nezbytná – a podle toho 
k nim přistupovat i v rámci OPŠVT .

Některá doporučení pro budoucí povodně:

•  Již v hlubokém povodňovém míru provádět 
odborná školení pracovníků, kteří by v budouc-
nu měli posuzovat následky průběhu povod-
ní, a probírat mimo jiné příznivé aspekty změn 
morfologie vodních toků vlivem povodní .

•  Kompetentním ministerstvům: Upravit me-
todiku posuzování povodňových škod na 
vodních tocích tak, aby s výjimkou triviálních 
situací probíhalo dvoustupňově . Sice to bude 
organizačně náročnější, to by však mělo být 
vyvažováno efektivnějšími návrhy opatření . 
V prvním kole, co nejdříve po události, bu-
dou zejména identifikována opatření, jejichž 
provedení je bezodkladně nutné k odvrácení 
dalších škod a ohrožení a k obnovení spole-
čensky významných funkcí; taková opatření 
mají nárok na zvláštní režim, omezující adminis-
trativní překážky . Ve druhém kole, probíhajícím 
po zklidnění situace, by měl být prostor pro 
vylišení skutečných škod, které budou dále od-
straňovány, a změn, které za jistých korekčních 
opatření budou akceptovány a využity . V této 
fázi je prostor pro stanovení dlouhodobějších 
plánů opatření . (Ve druhém kole by již mohly 
mít komise k dispozici například základní geo-
detická zaměření hlavních řešených jevů.)

• Svolavatelům komisí: Průběžně komunikovat 
povodňová témata s orgány a odbornými pra-
covišti ochrany přírody a krajiny . Jejich takto 
připravené zástupce pak zapojovat do půso-
bení komisí pro povodňové škody . AOPK ČR 
zapojovat i mimo území chráněných krajin-
ných oblastí a národních kategorií zvláště 
chráněných území, kde Agentura nepůsobí 
jako orgán státní správy .

• Komisím: Při rozhodování o dalším nakládání 
s úseky vodních toků po povodních přihlížet 
mimo jiné i k dokumentům vodohospodář-
ského plánování . V úsecích toků, u nichž je 
v plánech navrhováno třeba i jen perspek-
tivní zlepšení morfologického stavu, je třeba 
minimalizovat zásahy, které by působily proti 
tomuto cíli . Při rozhodování o dalším naklá-
dání s poškozenými technickými úpravami 
koryt přihlížet k jejich další potřebnosti pro 
plnění funkcí vodního toku (ve smyslu § 47 
zákona o vodách) a nenavrhovat opravy či 

Při pohledu na tento nevhodně umístěný, výrazně nekapacitní mostek není třeba příliš bádat nad tím, co zde vytváří 
„povodňově nebezpečné místo“ nebo „povodňový kritický bod“ (pojmy, s nimiž se pracuje v oboru protipovodňové 
prevence). Foto Tomáš Just

V lesním úseku přirozeného koryta potoka nesmyslná a škodlivá aplikace správcovské tradice, podle níž „má po 
povodni korytem projet bagr“. Až tento zásah, prováděný v rámci „odstraňování povodňových škod“, vodnímu toku 
skutečně uškodí – setřením přirozené popovodňové členitosti, mechanickou likvidací bioty. Foto Tomáš Just
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rekonstrukce úprav málo potřebných či zcela 
nepotřebných .

Věcná doporučení pro navrhování a provádění 
opatření po povodních:

• Zásahy, které by mohly poškozovat morfologii 
vodních toků, by měli správci toků provádět 
jenom v dobře odůvodněném nejnutnějším 
rozsahu, na pozemcích a na vodních dílech, 
jež sami spravují .

• Vycházet z toho, že zejména v úsecích vod-
ních toků mimo zastavěná území lze význam-
nou část povodňových změn koryt a říčních 
pásů pokládat za přínos z hlediska morfologie 
a ekologického stavu . Naopak odstraňováním 
těchto povodňových tvarů je vodní tok obvyk-
le poškozován .

• Neobnovovat za každou cenu stav z doby 
před povodní, využívat morfologicky přínos-
ných změn . Aktivněji využívat ustanovení § 45 
vodního zákona, zejména odst . (3) (neobnove-
ní původního stavu z důvodu, že vodoprávní 
úřad obnovu ve veřejném zájmu nepovolí, 
plus příslušná kompenzace) . V součinnosti 
vodoprávních úřadů a správců toků využívat 
možností ukončování právní existence nepo-
třebných vodních děl – prohlašováním děl za 
zaniklá, shledáváním dříve upravených úseků 
koryt úseky přirozenými, rušením děl v rámci 
následných vodoprávních řízení .

• Obecně na nezbytné minimum omezit po-
povodňové pohyby techniky ve vodních to-
cích a říčních pásech a poškozování dřevin . 
S ohledem na riziko přenášení račího moru se 
vyvarovat přesunů nedezinfikované techniky 
mezi úseky toků s potenciálním výskytem ra-
čího moru a s výskytem populací domácích 
druhů raků . (Za dezinfekci se obvykle poklá-
dá dokonalé očištění a následné vysušení 
pojezdových a pracovních částí techniky .)

• Uvážlivě nakládat s cenným říčním kamenivem .
• Situací po povodních nezneužívat k neade-

kvátnímu odstraňování dřevin z břehových 
a doprovodných porostů .

• Uvážlivě přistupovat k říčnímu dřevu . 
Odstraňovány by měly být jen ty prvky, které 
skutečně mohou vzhledem ke svému charak-
teru a poloze představovat nějaké ohrožení, 
mohou být odplaveny do tzv . povodňově špat-
ných míst nebo v daném místě nějak objektiv-
ně nevhodně ovlivňují průtokové poměry .

Závěrem několik poznámek přímo k účasti pra-
covníků ochrany přírody v komisích pro posu-
zování povodňových škod na vodních tocích . 
(Zástupci AOPK  ČR jsou standardně zváni 

k řešení povodňových jevů v územích, kde je 
Agentura v pozici orgánu státní správy. Jinde 
dle dosavadních metodik záleží na správcích 
vodních toků, kteří komise svolávají, zda bu-
dou vedle zástupců územních orgánů ochrany 
přírody zvát též zástupce AOPK ČR.)

• Vodohospodáři pracovišť AOPK ČR se v pro-
blematice orientují natolik, aby byli schop-
ni užitečně působit v komisích pro OPŠVT . 
Dlouhodobě zavedené solidní pracovní vzta-
hy se zástupci správ toků samozřejmě i sou-
činnosti po povodních významně pomáhají . 
Ovšem zvláště po větších povodních může 
v regionu probíhat i více komisí současně a na 
jednání musejí být vysíláni i lidé jiných profesí . 
Ti by na to měli být připravováni školením, po-
skytujícím jakési vodohospodářské minumum .

• Členové komisí pro škody by měli svým podpi-
sem v protokolech stvrzovat jenom to, o čem 
se mohli přesvědčit na vlastní oči . Týká se to 
například rozsahů splaveninových útvarů .

• Zástupcům ochrany přírody se vyplatí brát 
v úvahu, že ochrana a bezpečnost zástavby, 
především obytné, infrastrukturních objek-
tů atp . je uznanou společenskou prioritou . 
Rozporování této skutečnosti by dotyčného 
mohlo znevýhodňovat nebo vysloveně dis-
kvalifikovat i pro jednání, v nichž by jinak bylo 
možné dosáhnout obstojných výsledků .

• Dosud užívané formuláře škodních protokolů 
nemají rubriky pro zvláštní doporučení jednot-
livých účastníků . V odůvodněných případech 
by se zástupce ochrany přírody neměl ostý-
chat připsat svoje – dobře uvážené a kon-
struktivní – vyjádření na dolní okraj formuláře .

• Zejména dokud nebude nastaveno dvoustup-
ňové posuzování škod na vodních tocích, je 
třeba při práci v komisích aktivně využívat ale-
spoň nástroje rozlišení časové naléhavosti 
řešení .

Existuje přímá vazba mezi řešeními povodňo-
vých změn a škod a následným zajišťováním 
protipovodňové ochrany (PPO) . Jistěže tu je 
i pracovníkům ochrany přírody ku prospěchu, 
pokud mají základní přehled o PPO jak příro-
dě blízké, tak technické . PPO je samostatným 
zásadním tématem, na tomto místě lze jenom 
obecně doporučit, aby ani zástupci ochrany 
přírody nevnímali přírodě blízkou a technickou 
PPO jako protikladné alternativy (s tím, že to 
technické je apriori špatně) . To by byl neobe-
znalý, nerozumný přístup s malými vyhlídkami 
na úspěch při reálných jednáních . ■

Článek pracovně připomínkoval Jan Koutný.

To není nějaký „ženijní výkop“, ale koryto říčky, které prodělalo tzv. odstraňování povodňových škod vyhrnutím 
členitých povodňových struktur dna do břehů. Zejména v sousedství extenzivní louky velmi pochybné řešení, 
které poškodilo vodní tok ekologicky (setření členitosti) i vodohospodářsky (tvarování koryta, urychlující tečení 
vody, znehodnocení břehů a narušení komunikace mezi korytem a okolím převýšenými valy vyhrnutého mate-
riálu). Foto Tomáš Just
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Poznatky o možnostech tlumení 
expanzivního nárůstu jmelí bílého
Jiří Rozsypálek, Věra Polochová, Jan Bábek, David Javorský,  
Michal Prouza, Petr Martinek, Jan Klečka

Expanzivní šíření poloparazitické rostliny jmelí bílé 
(Viscum album L.) se stává obrovským problémem, 
který začíná nabývat celorepublikového významu. A to 
nejen pro dřeviny rostoucí mimo les, ale také pro lesní 
porosty. Největší problém spočívá v intenzivním napa-
dání velkého množství druhů důležitých listnatých i jeh-
ličnatých dřevin. Přesto, že je poškození hostitelských 
dřevin zpočátku spíše zanedbatelné (chronické), není 
radno šíření jmelí podceňovat. Po pěti až deseti letech 
od výskytu prvních keříků se díky velmi rychlému až 
exponenciálnímu šíření jmelí stává patogenním agens 
způsobujícím akutní odumírání stovek až tisíců dřevin 
(stav, který můžeme dnes pozorovat na severní Moravě 
a na Břeclavsku). Šíření jmelí se navíc v posledních 
letech, pravděpodobně vlivem zvyšování extrémů kli-
matu a s tím spojeným oslabením hostitelských dřevin, 
výrazně zrychluje. Proto je velmi důležité se věnovat 
zkoumání metod umožňujících efektivně zpomalit či 
ideálně zastavit další šíření jmelí.

Kromě Moravskoslezského kraje a Břeclavska, kde byly problémy se jme-
lím zaznamenány nejdříve, je vysoký výskyt listnáčového jmelí (Viscum 
album subsp . album) i ve Zlínském, Olomouckém, Jihomoravském 
a Pardubickém kraji . Zároveň se v posledních pěti letech začíná rychleji 
šířit jmelí na borovicích (Viscum album subsp . austriacum) v Jihočeském, 
Jihomoravském a části Středočeského kraje . Způsoby a důvody expanziv-
ního pronikání jmelí nebyly doposud dostatečně prozkoumány, nicméně se 
zdá, že jedinou efektivní bariérou vůči šíření jsou chladnější oblasti ve vyšší 
nadmořské výšce, kde se zatím jmelí příliš nešíří . Když tedy uvážíme šíři 
hostitelského spektra (mezi nejčastěji napadané dřeviny v ČR náleží rody 
javor, lípa, topol, vrba, bříza, olše, jabloň, jeřáb, akát a ořešák, z jehličnanů 
je to pak jedle a borovice) a potenciál rozšíření v ČR, je zjevné, že stojíme 
na prahu daleko většího problému, než je současná kůrovcová kalamita .

Problematikou expanzivního šíření jmelí se v České republice asi nejdéle 
zabývá AOPK ČR v Moravskoslezském kraji . Taktéž na Mendelově univerzitě 
v Brně probíhají výzkumy zaměřené na jmelí od roku 2012 . V poslední době 

Dřevina silně napadená jmelím. Foto Věra Polochová
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je výzkumná činnost zaměřená především na lep-
ší prostudování fyziologických procesů a interak-
cí s hostitelskou dřevinou a výzkum obranných 
metod umožňujících zpomalit šíření jmelí .

Možnosti ochrany 
dřevin vůči jmelí
Možnosti ochrany dřevin vůči napadení jmelím 
byly a jsou značně omezené . V místech, kde je 
doposud jmelí rozšířeno spíše bodově, je nejlepší 
předcházet plošnému rozšíření včasnou detekcí 
napadených stromů, jejich ošetřením či poká-
cením tak, aby se jmelí nestihlo plošně rozšířit . 
V oblastech s plošným rozšířením již není možné 
dřeviny před napadením ochránit a postupuje se 
především pomocí individuální obrany cenných 
stromů (Rozsypálek 2020) . V porovnání s různý-
mi onemocněními, škůdci a plevely je velmi ob-
tížné poloparazity regulovat a odstraňovat běžně 
používanými prostředky, především z důvodu 
jejich specifického způsobu života . Metabolismus 
hostitele a poloparazita je natolik propojený, že 
je velmi obtížné vyvinout diferencované ošetření, 
které by nepoškodilo hostitele (Aly 2007) . Existují 
tři směry, jimiž se celosvětově ubírá výzkum obra-
ny vůči jmelí, a to biologický, chemický a mecha-
nický způsob obrany . Každá z těchto možností 
má svá pozitiva a negativa .

Biologická obrana
Spočívá v použití houbových nebo bakteriálních 
patogenů, které jsou schopny napadnout jedin-
ce jmelí, způsobit jeho poškození a následně 

až jeho úplné odumření . V rámci výzkumů 
bylo izolováno několik desítek druhů bakterií 
a hub, které se nacházejí na jmelí, ovšem pou-
ze několik málo z nich mělo patogenní účinky . 
Použití patogenních bakterií ve formě postřiku 
bylo zcela neúčinné, ovšem použití injektážní 
metody mělo negativní účinek na poloparazi-
ta . Aplikace biologické kontroly využívající hou-
bové patogeny se ukázala jako poměrně málo 
efektivní . Například při použití černě střídavé 
(Alternaria alternata Fr .) bylo infikováno pouze 
45 % jedinců jmelí (Kotan et al. 2013) . Výhodou 
této biologické obrany je minimální negativní 
zátěž životního prostředí . Úskalím je nalezení 
vhodných patogenů a způsobů aplikace, které 
poškozují pouze poloparazita a hostitelská dře-
vina a okolní organismy jsou vůči nim imunní .

Biologická obrana dřevin není aktuálně v ČR 
studována ani prakticky využívána . Je to způso-
beno především tím, že se doposud nepodařilo 
najít organismus, který by dokázal jmelí efektiv-
ně likvidovat, nebo schází vhodná technologie 
aplikace takovéhoto organismu . Proto se tato 
cesta zdá být na současné úrovni poznání spíše 
slepou uličkou .

Mechanická obrana
Na základě několika kritérií, jako je stupeň napa-
dení dané dřeviny, počet okolních napadených 
dřevin, tolerance daného taxonu dřeviny na řez, 
fyziologické stáří, vitalita a hodnota konkrétní 
dřeviny, lze použít následující mechanické po-
stupy obrany: odstranění samotných keříků jmelí 
(vylomením, ořezáním), odstranění napadených 

větví (včetně celého haustoria) za účelem zabrá-
nění zpětné regenerace z haustorií nebo cel-
ková likvidace postižených dřevin pokácením 
(Eliáš 2010) . Pozitivní efekt po odstranění větví 
napadených jmelím (řez se provádí cca 1 metr 
od krčku keříku poloparazita (Kolařík et al. 2018) 
lze očekávat převážně v případě včasného zá-
sahu, tedy maximálně při napadení koruny z cca 
30 % z celkového objemu koruny stromu . Při 
silnějším napadení je zpravidla potřeba zásah 
kombinovat například s chemickým ošetřením . 
Při mechanické likvidaci jmelí bohužel často do-
chází k jeho regeneraci, zvláště pak v případě, 
že byl odřezán pouze keřík nebo byl vylomen . 
Nevýhodou je především zásah do korun stro-
mů, který vede ke snížení jejich plochy a tvorbě 
řezných ran, zvláště pak při ořezu celých větví . 
Existují i jiné mechanické metody, které využívají 
zakrývání hemiparazita světlo nepropustnými 
fóliemi . Tato metoda je však značně náročná 
na provedení (Harrison et al. 1999) .

Mechanická obrana patří v ČR k nejstarším 
a nejdéle používaným metodám . Jedná se 
o účinnou metodu, obzvláště v raných fázích 
napadení . Zásah, kdy odstraníme celou větev 
či její část s předpokládaným haustoriem, je ne-
jefektivnější, ale je třeba jej provádět na dřevi-
nách k řezu vhodných . Na dřevinách letitých, 
značně napadených, či dokonce senescentních 
je třeba zvážit, zda zásah do koruny stromu ne-
bude spíše škodlivý či nepovede k výraznému 
poškození stromu . Důležité je opakování zása-
hu, pokud chceme napadené dřeviny, porost 
anebo plochu udržet bez jmelí, resp . napadení 
v únosných mezích, kdy jmelí neplodí, a tak je 
omezeno jeho šíření na další hostitele, je třeba 
zásahy provádět v pravidelných intervalech . Po 
mnohaletých zkušenostech s opakováním zá-
sahů se jeví jako nejvhodnější přibližně tříletý 
interval . Po této době je již vidět, zda a kolik 
keřů znovu obráží, a podle toho naplánovat od-
stranění . Také je to doba, kdy jmelí začíná kvést 
a plodit (oproti dříve udávané době 5 let a tudíž 
jeho likvidací omezíme šíření na další hostitele . 
Včasně a pravidelně prováděnými zásahy tak 
lze významné plochy zeleně udržet bez většího 
rozšíření jmelí . Tento postup v praxi velmi dobře 
funguje například v zámeckém parku v Čechách 
pod Kosířem . Tento managment je ovšem fi-
nančně náročný a je třeba volit jej na plochách 
významných, jako jsou právě zámecké parky, 
zahrady či významné plochy veřejné zeleně .

Velmi důležitou roli v provádění zásahů řezem 
hraje načasování . Z výzkumů v CHKO Poodří 
vyplývá, že je vhodné řez provádět v době 

Ukázka haustorií v místě odkud jmelí vyrůstá. Foto Jan Bábek
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dormance dřeviny . V takovém případě je opě-
tovné rašení keřů výrazněji nižší při srovnání 
s jinými ročními obdobími, a tím je toto ošetření 
efektivnější . Nevýhodou je omezení hojení ran 
po řezu . Proto i takové zásahy je třeba plánovat 
či rozložit do více etap .

Chemická obrana
Této oblasti je v současné době věnována vy-
soká pozornost . Nejčastěji se používají růstové 
regulátory, konkrétně syntetické rostlinné hor-
mony, a jejich aplikace probíhá formou postřiku . 
Na celém světě bylo testováno velké množství 
látek, u kterých se jako největší negativum uka-
zovalo poškození hostitelské dřeviny, například 
při použití herbicidů glyfosátu nebo dicamby 
(Baltazár 2016, Watson & Martinez-Trinidad 
2006) . Dalším problémem chemického ošetření 
je zpětná regenerace hemiparazita po aplikaci 
některých postřiků (Watson & Martinez-Trinidad 
2006) . V ČR se aktuálně nejvíce používá pro-
středek Cerone 480 SL (účinná látka Ethephon) . 
Účinnost této látky způsobující rychlý rozpad 
keříků jmelí byla v ČR poprvé zkoumána vědci 
z LDF MendelU v sezoně 2015/2016 a následně 
potvrzena 2016/2017 (Bábek 2017) . Prvotní op-
timistické závěry následně potvrdil také Cristini 
(2018), jenž pozoroval opad asimilačního apa-
rátu, pokles vitality a celkový rozpad keříků 
jmelí po aplikaci přípravku . Také konstatoval, 
že ve většině případů nedochází k opětovné 
regeneraci prostřednictvím haustorií . To se ale 
bohužel nepotvrdilo ve studii LDF Mendelu 
v roce 2020, která vycházela ze stovek aplika-
cí prováděných od roku 2015 do roku 2019 . Ze 
studie vyplývá, že po aplikaci etephonu dochází 
v řádu týdnů k rozpadu průměrně 95 % keříku 

jmelí, ale v následujících letech dochází k ne-
zanedbatelné regeneraci z haustorií . Výsledky 
týkající se zpětného nárůstu jmelí byly výrazně 
heterogenní od 38 % až po 100 % regenerujících 
jedinců . Navíc byl u rostlin ošetřených již v době 
vegetace (cca od poloviny března) pozorován 
výrazně rychlejší nárůst jmelí, který do tří let 
po aplikaci překonal původní stav (Rozsypálek 
2020) . Příčiny výrazných rozdílů ve zpětné rege-
neraci jmelí z haustoria po aplikaci Ethephonu 
a další účinné látky jsou stále zkoumány .

Vyhodnocení využití 
účinné látky Ethephon
Dosavadní výsledky výzkumu chemické likvi-
dace jmelí prokázaly zásadní limity použití látky 
Ethephon, které prakticky vylučují plošná ošet-
ření větších počtů dřevin . Látka se jeví jako efek-
tivní především lokálně na místech, která nelze 
ošetřit řezem (kmen, kost . větve) a při individuál-
ním použití na cenné jedince, přičemž pro úspěš-
né odstranění jmelí (bez následné regenerace, 
která je vyobrazena na obrázku č . 2) je zásadní 
dodržení níže uvedených podmínek aplikace . 
V případě nedodržení některé z podmínek je ap-
likace v lepším případě méně účinná (například 
dojde k rozpadu jen části jmelí a z haustorií jmelí 
znovu regeneruje), v horším případě může být 
aplikace kontraproduktivní (zrychlení růstu jmelí), 
což se stává především při pozdních aplikacích 
v jarním období, kdy má rostlina již dostatek vody 
a aplikovaná látka tak povzbudí její růst .

Zásady a podmínky likvidace jmelí pomocí apli-
kace účinné látky Ethephon, vycházející z pro-
váděných výzkumů:

1 . Hostitelská dřevina musí být v době aplika-
ce v hluboké dormanci . Optimální doba pro 
aplikaci začíná přibližně 15 dnů po ukončení 
vegetace (úplný opad listů) a končí ideálně 
90, nejméně však 60 dnů před nástupem 
vegetace (zahájení vodního provozu, nalití 
pupenů, rašení listů) . Vhodná doba pro 
aplikaci se tak u nás pohybuje nejčastěji 
od poloviny prosince do konce ledna (až 
poloviny února) .

2 . Minimálně 4 hodiny před a 12 hodin po apli-
kaci nesmí dojít k významnějším srážkám .

3 . Přípravek musí být aplikován na suché listy 
bez přítomnosti rosy či námrazy .

4 . Průměrné denní teploty v době aplikace 
přípravku nesmí být nižší než -5 °C a vyšší 
než +10 °C  .

5 . Pro ošetření vybírat dřeviny, u nichž je lis-
tová plocha jmelí menší než listová plocha 
hostitelského stromu, neboť byla zjištěna 
nižší účinnost ošetření (asi o 40 %) u dřevin 
významně zasažených jmelím .

První zásada vychází z výzkumu časování aplika-
ce . Po dobu dvou sezon jsme prováděli aplikace 
výše zmíněné účinné látky v období od začátku 
listopadu po konec dubna ve čtrnáctidenním in-
tervalu vždy na 10 keříků jmelí . Následně probí-
halo ve stejném intervalu vizuální vyhodnocování 
rozpadu keříků a po dobu následujících dvou let 
bylo také vyhodnocováno zpětné prorašování 
jmelí z haustorií . Výsledkem bylo zjištění, že efek-
tivní aplikace, kdy dojde k rozpadu 90–100 % 
zelené části jmelí a odumření asi 60–70 % haus-
torií, se dá provádět pouze ve výše zmíněném 
období . Aplikace prováděné na podzim, před 
přechodem do úplné dormance hostitele, nebyly 
příliš účinné, většinou došlo k rozpadu pouze 

Zleva před mechanickým odstraněním jmelí včetně haustorií, bezprostředně po odstranění a dva roky po odstranění. Foto Jan Bábek
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částí keříků a celková mortalita jmelí včetně haus-
toria prakticky nebyla zaznamenána . U aplikací 
prováděných v jarním období se účinnost velmi 
rychle zhoršuje se zkracující se dobou dormance 
po aplikaci . Při aplikacích od poloviny února do 
poloviny března většinou docházelo k celkové-
mu rozpadu keříků jmelí, ale již nedošlo k úpl-
nému odumření haustorií, díky čemuž zde byla 
zaznamenána s polovinou března téměř 90% ná-
vratnost a do tří až pěti let od aplikace překonal 
nárůst jmelí původní stav . Aplikace od poloviny 
března do konce dubna byly ještě méně účinné, 
kdy z pravidla nedošlo ani k úplnému rozpadu 
keříku jmelí a to následně velmi rychle obráželo 
jak z haustorií, tak ze zbývajících kmínků .

Zásady dvě a tři vycházejí z testování aplikace 
přípravku na jmelí za rozdílných meteorologic-
kých podmínek . Byla zjištěna signifikantně nižší 
účinnost (o 50 až 80 %) přípravku při aplika-
ci na mokré či námrazou pokryté listy . Stejně 
tak účinnost zásadně snižuje, pokud dojde po 
aplikaci k dešťovým srážkám . Tento jev si vy-
světlujeme logicky naředěním a částečným či 
úplným smytím účinné látky před průnikem do 
pletiv cílové rostliny .

Zásada čtyři vychází ze samotných vlastnos-
tí použité účinné látky, kterou nelze aplikovat 
za mrazových teplot a principu fungování této 
technologie, který je popsán výše .

Zásada pět byla ověřena v rámci prvních pi-
lotních pokusů s aplikací látky na celé dřeviny, 
tedy nikoliv jen na jednotlivé keříky . Zjistili jsme, 
že se efekt ošetření výrazně snižuje u dřevin, 
jejichž asimilační aparát je menší nežli asimilační 

aparát jmelí . Tedy jednoduše řečeno u dřevin, 
v jejichž korunách je více jmelí nežli listů samot-
ného hostitele . Snížení účinnosti u takto mo-
hutně napadených stromů je výrazné, zpravidla 
dojde k opadu jen části (cca 50–60 %) keříků 
jmelí a zpětné prorašení z haustorií či zbylých 
stonků je prakticky 100 % . Co za tímto výrazným 
snížením účinnosti stojí, aktuálně studujeme . 
Naší hypotézou je, že u výrazně napadených 
stromů nedojde ani v zimním období (kdy v po-
sledních letech většinou nedochází k úplnému 
zámrzu půdy) k zastavení transpirace, díky če-
muž mají poloparazitické rostliny neustálý přísun 
vody a živin, což způsobí výše zmíněnou nižší 
účinnost . Výsledky prokazující či vyvracející tuto 
hypotézu bychom měli mít v roce 2023 .

Z těchto výše popsaných limitů aplikace látky 
Ethephon usuzujeme, že plošnější aplikace na 
stovky dřevin nebude efektivní a jako budouc-
nost této technologie vidíme přesně cílenou 
aplikaci na jednotky či maximálně desítky dře-
vin, u nichž je možné si přesně naplánovat čas 
ošetření, aby byly podmínky splněny a látka tak 
správně fungovala .

Na závěr bychom rádi zdůraznili, že nejefektiv-
nější obranou je samotná prevence a včasné 
zasahování vůči jmelí, dokud není jeho rozší-
ření v dané oblasti plošné, ale je lokalizováno 
na několika málo stromech . Na aktuální úrovni 
poznání se jedná o jedinou efektivní strate-
gii, jak účinně brzdit šíření jmelí do nových 
oblastí . V případě plošného rozšíření jsme 
schopni bránit dřeviny vůči jmelí jen velmi 
omezeně a s vysokou pravděpodobností se 
zde nebudeme schopni vyhnout plošnému 

vymírání hlavních hostitelských dřevin v blízké 
budoucnosti .

V oblastech plošně zasažených jmelím pova-
žujeme za vhodné kombinovat výše popsané 
metody obrany vůči jmelí, včetně kácení silně 
zasažených (strom, u něhož v koruně převládá 
asimilační aparát jmelí, tedy zasaženo nad 50 % 
objemu koruny) dřevin sloužících jako významný 
zdroj semen urychlujících šíření na okolní dřevi-
ny . Návrh ošetření dřevin je třeba vždy provést 
individuálně dle taxonu, vitality a stupně zasa-
žení jmelím . Dále doporučujeme zvážit výběr 
taxonů vysazovaných dřevin, neboť zde jmelí 
velmi často napadá i dřeviny bezprostředně 
po výsadbě, u nichž je toto napadení zpravidla 
akutní a způsobující rychlé odumírání hostitel-
ských stromů .

Srovnání efektivity mechanického a chemického 
způsobu likvidace jmelí je velmi obtížné, neboť 
srovnáváme nesrovnatelné . Na aktuální úrovni 
poznání jsou oba způsoby likvidace srovnatel-
ně účinné a o jejich aplikaci rozhoduje aktuální 
stav dřeviny a intenzita zasažení jmelím, často 
se aplikují i společně . Zjednodušeně řečeno, 
dokud je strom napaden slabě, jmelí se vysky-
tuje především na periferii koruny, je nejúčinnější 
odstranění mechanické včetně zasažených větví . 
U středně zasažených stromů je efektivní využít 
kombinaci mechanické (periferie a tenké větve) 
a chemické (tam, kde není možné jmelí odstra-
nit řezem) ochrany . U středně silně napadených 
stromů se sníženou vitalitou preferujeme ošetření 
chemické a u silně napadených stromů (pokud 
to nejsou dřeviny památné či jinak významné) je 
vhodné upřednostnit odstranění dřeviny . ■

Ukázka úspěšné likvidace jmelí účinnou látkou ethephon, při dodržení všech podmínek aplikace. Z leva keřík před aplikací na začátku ledna, 40 dnů po aplikaci a rok po aplikaci. 
Foto Jiří Rozsypálek
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Nečekaný objev v Kateřinské jeskyni
Petr Zajíček

Stará Kateřinská jeskyně byla známá a navštěvovaná už 
od pravěku. Svědčí o tom nedávno nalezené a datova-
né pravěké uhlíkové kresebné stopy na stěnách uvnitř 
jeskyně. Úspěšný epigrafický výzkum nadále pokračuje, 
zároveň však byl souběžně s tím uskutečněn historicky 

první archeologický výzkum ve vnitřních prostorách 
jeskyně. Dosud byly totiž archeologické výzkumy zamě-
řeny na oblast vstupního portálu a navazující chodby. 
A výsledky těchto sondáží poblíž pravěkých kreseb 
přinesly poznatky, které očekával jen málokdo.

Zahájení vykopávek v sondě 1 v Ledové chodbě. Foto: Petr Zajíček, archiv SJČR

Mohutný portál jeskyně blízko Skalního mlýna 
lákal po staletí zvědavce a dobrodruhy . Vnitřní 
prostory jeskyně patrně sloužily i jako úkryt . 
Velké množství novodobých nápisů, podpi-
sů a letopočtů dokládají časté návštěvy od 
18 . století . Vzhledem k tomu, že od raného 
středověku byla v blízkém okolí řada sídel, lze 
předpokládat, že byla jeskyně navštěvována 
i v tomto období, i když přímý doklad o tom 
dlouho nebyl . Archeologické nálezy v portálu 
jeskyně z druhé poloviny 19 . století prokáza-
ly pravěké osídlení v neolitu . Ve stejném ob-
dobí byla hojně osídlena i nedaleká jeskyně 
Koňská jáma .

Pravěké jeskynní kresby
Od roku 2016 probíhá ve vnitřních prostorách 
staré Kateřinské jeskyně epigrafický výzkum, 
na kterém se podílejí pracovníci Správy jeskyní 
ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu 
jaderné fyziky AV ČR Praha . Překvapující vý-
sledky výzkumů uhlíkových kresebných stop 
v různých částech jeskyně podložené radiouh-
líkovým datováním ukázaly, že vnitřní prostory 
Kateřinské jeskyně opakovaně navštěvovali 
lidé již v pozdním neolitu . Stáří kreseb se pohy-
buje mezi 6000 až 7000 lety, což korespondu-
je s archeologickými nálezy v portálu jeskyně . 
Jedná se o nejstarší jeskynní kresebné stopy 

na území České republiky . V současné době 
je v jeskyni evidováno celkem 12 pravěkých 
kreseb, které se nacházejí jak na stěnách 
Hlavního dómu, tak ve vybíhajících chodbách . 
Je zřejmé, že přestože nebyly vnitřní prostory 
Kateřinské jeskyně stálým sídlištěm, neolitičtí 
lidé vstupovali do těchto prostor opakovaně 
a cíleně . Za jakým účelem, je zatím předmětem 
diskusí . Snad byl mohutný dóm s chodbami 
uctíván jako svatyně, přičemž se zde moh-
ly odehrávat rituální obřady . Proto vznikla 
myšlenka zrealizovat vůbec první archeolo-
gický výzkum ve vnitřních prostorách staré 
Kateřinské jeskyně, a to v blízkosti datovaných 
pravěkých jeskynních kreseb . Legislativní kro-
ky k realizaci archeologického výzkumu, který 
povoluje na základě smysluplných podkladů 
Archeologický ústav AV ČR Brno, se ujali 
pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci . 
Vzhledem k tomu, že nález a datace nejstar-
ších pravěkých kreseb v lokalitě byly dostateč-
ným argumentem pro povolení výzkumu, došlo 
v srpnu letošního roku k prvnímu odbornému 
průzkumu sedimentů na vytipovaných místech 
staré Kateřinské jeskyně .

Přípravy a zahájení 
archeologického výzkumu
Vlastnímu archeologickému výzkumu předchá-
zel průzkum sedimentů v Ledové chodbě pomo-
cí georadaru . Právě na začátku Ledové chodby 
je největší akumulace pravěkých kreseb na stě-
nách, proto bylo toto místo vybráno jako hlavní 
lokalita pro vykopávky . Druhou lokalitou byla 
vytipována koncová partie bezejmenné chod-
by, kde byla také datována jedna z nalezených 
pravěkých kreseb . Vlastní výzkum proběhl ve 
dnech 8 .–12 . 8 . 2022 .
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Před jeskyní bylo postaveno plavící zařízení 
na jemný materiál, v  jeskyni u sond síta na 
prosévání vykopaného materiálu a instalová-
no kvalitní osvětlení . Polohy sond byly před 
zahájením prací precizně zdokumentovány . 
Dva týmy archeologů pak začaly souběžně 
odkrývat vrstvu po vrstvě .

Sonda 1 – Ledová chodba
Sonda 1 o rozměrech 1 × 1 metr je situována 10 me-
trů od ústí Ledové chodby od Hlavního dómu 
a 1 metr od stěny . V těchto místech je kumulace 
čtyř prokazatelně pravěkých uhlíkových kreseb, 
které jsou přibližně ve stejné výškové úrovni .

Již od první odkryté 10 cm hluboké vrstvy 
v sondě bylo zřejmé, že se nejedná o pů-
vodní uložení výplně . Již od začátku se hli-
nitokamenitém sedimentu objevovaly kosti 
pleistocenních obratlovců, převážně medvěda 
jeskynního (Ursus spelaeus) . Charakter vý-
plně pokračoval ve stejné podobě dále do 
hloubky . V hloubce asi 20 cm se objevila ko-
vová konstrukce v podobě svisle uloženého 
silného plechu, která protínala celý průběh 
sondy . Patrně se jednalo o zbytky staré elek-
troinstalace z prvních zpřístupňovacích pra-
cí a zavedení elektroinstalace v roce 1910 . 
Konstrukce pokračovala do hloubky skoro 
50 cm, pak musela být odstraněna . Kolem 
ní byl v celém průběhu stejný materiál jako 
v nejsvrchnější vrstvě sondy . Kameny, hlína 
a mnoho roztroušených kostí zvířat . V nejhlub-
ší části sondy byla odkryta čelist jeskynního 
medvěda, která už dle archeologů byla na pů-
vodním místě uložení, tedy podařilo se dostat 
na nepřekopanou vrstvu sondy . Mezi recentní 
překopanou vrstvou a původní pleistocenní 
nebyly nalezeny žádné stopy kulturní vrstvy .

Sonda 2 – bezejmenná 
chodba
Zatímco sonda v Ledové chodbě nepřinesla 
očekávané doklady o aktivitách z žádného 
pravěkého ani historického období, sonda 
v bezejmenné chodbě odkryla archeologické 
nálezy z několika období a přinesla překvapující 
objev . Sonda byla situována do koncových partií 
chodby, nikoliv do úplného konce, ale do místa 
pod datovanou neolitickou uhlíkovou kresbou .

Již první den se ve svrchní vrstvě podařilo 
nalézt kosti pleistocenních zvířat, několik ke-
ramických střepů pravěkého stáří a několik 
střepů středověkých . Dle archeologů se však 

nejednalo o keramiku z období neolitu, ale 
mladší . Předpokládá se, že se jedná dobu 
bronzovou . Dále byly nalezeny kruhové kovové 
předměty podobné mincím o průměru 12 mm, 
avšak bez viditelné ražby . Podle směsi různě 
starého materiálu z první vrstvy sondy bylo tedy 
jasně patrné, že ani zde nejsou sedimenty v pů-
vodním stavu, ale materiál byl v dřívější době 
překopán a tím promíchán .

Následující den se už ukázal původ nalezených 
„mincí“, tedy střížků . Jednak v hlubší vrstvě byly 
nalezeny další a navíc další plíšky ze stejného 
materiálu, ve kterých byly vystřiženy kruhy stej-
né velikosti . Byl to jasný doklad toho, že v pro-
storách staré Kateřinské jeskyně byla ve středo-
věku tajná penězokazecká dílna . Její fungování 
archeologové předběžně odhadují na konec 
14 . nebo začátek 15 . století . Jedná se o druhou 
jeskynní penězokazeckou dílnu na Moravě 
a čtvrtou v České republice . Jeskynní penězo-
kazecká dílna je u nás známa z jeskyně Čertova 
díra na Kotouči u Štramberka, Koněpruských 
jeskyní v Českém krasu a z jeskyně Kozákov 
v Českém ráji .

Při zahlubování sondy 2 pouze přibýval již nale-
zený materiál, tedy keramické pravěké a středo-
věké střepy, další střížky a kousky vystříhaných 
plechů . A také osteologický materiál . S kostmi 
jeskynních medvědů byly nalezeny i drobné 
kosti pleistocenních hlodavců .

Během výzkumu byla sonda 2 prohloubena do 
hloubky cca 90 cm až na skalní podloží . Lze 
předpokládat, že v sedimentech dalších par-
tií bezejmenné chodby se nacházejí artefakty 
stejného charakteru .

Nesmírně zajímavý je také nález pravěkých stře-
pů mladšího stáří než datované pozdně neoli-
tické kresby zjištěné na několika místech staré 
Kateřinské jeskyně . Vzhledem k tomu, že další 
uhlíková kresba byla datována do halštatského 
období, je zřejmé, že Kateřinská jeskyně byla 
od pozdního neolitu navštěvována průběžně 
a často . Tedy v neolitu, době bronzové, v obdo-
bí halštatu a dále od raného středověku . Byl to 
přirozený úkryt např . během válek, ale i vhodné 
místo k páchání nelegální činnosti . Je známo, že 
ve středověku byli penězokazci nejen popravo-
váni, ale před tím i mučeni . Účel častých návštěv 
pravěkých lidí zatím není přesně interpretován . 
Archeologové se domnívají, že mohutný dóm 
staré Kateřinské jeskyně i s vybíhajícími chodba-
mi mohl být svatyní a prostory byly uctívány 
a využívány k obřadům . Předpokládalo se, že 
odpověď by mohly přinést právě archeologické 
výzkumy u zjištěných pravěkých kreseb, avšak 
pětidenní srpnový výzkum zatím nepřinesl tako-
vé poznatky, které by pomohly vysvětlit aktivity 
pravěkých lidí v jeskyni . Nález dokladů peně-
zokazecké dílny byl však překvapivý a posunul 
opět poznání nejen Kateřinské jeskyně, ale celé 
oblasti Moravského krasu . ■

Střížky a plechy ze sondy 2 v bezejmenné chodbě, doklad penězokazecké dílny. Foto: Petr Zajíček, archiv SJČR
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Národní platforma pro ekosystémové 
služby v mezinárodním kontextu 
ochrany a obnovy přírody

V říjnu 2022 se v rámci integrovaného projektu LIFE „Jedna 
příroda“ uskutečnilo ustavující zasedání Národní platformy 
pro ekosystémové služby (NPES). Vznik platformy reflektuje 
dlouhodobý vývoj v oblasti hodnocení ekosystémových 
služeb na domácí i mezinárodní scéně. V současnosti 
jsme svědky posunu cílů a postupů ochrany přírody, které 

v rostoucí míře zahrnují rámec ekosystémových služeb, 
přínosů přírody lidem a v širším kontextu hodnot přírody. 
Cílem článku je přiblížit současný kontext a cíle NPES ze-
jména z pohledu pluralitních hodnot přírody a hodnocení 
ekosystémových služeb ve vztahu k ochraně a obnově 
ekosystémů v návaznosti na mezinárodní kontext.

Davina Vačkářová

Úsilí mezinárodních úmluv v ochraně přírody, 
mezinárodních organizací a vlád jednotlivých 
států vedlo v roce 2012 k ustavení Mezivládní 
platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služ-
by (IPBES, více Plesník, Ochrana přírody 3/2016) . 
IPBES nyní představuje hlavní vědecko-politic-
kou platformu a rozvíjí agendu, jejíž součástí 
jsou tematické hodnotící zprávy (IPBES 2019) .

Na celoevropské úrovni probíhá proces 
Mapování a hodnocení ekosystémů a jejich 
služeb v EU (MAES) . Technická zpráva shrnuje 
dosavadní poznatky o stavu ekosystémů a eko-
systémových služeb na území EU a podporuje 
hodnocení cílů v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2020 (Maes et al. 2020) . Rovněž po-
skytuje základní údaje pro budoucí hodnocení 
a vývoj politik, zejména s ohledem na program 
obnovy ekosystémů na příští desetiletí (2030) . 
Hodnocení ekosystémových služeb probíha-
jí také v jednotlivých státech (UK NEA 2011, 
Schröter et al. 2016) . Důležité je rovněž uvést 
relativně nově se rozvíjející oblast ekosystémo-
vého účetnictví SEEA EA (UN 2021) . SEEA EA 
představuje integrovaný a komplexní statistický 
rámec pro organizování údajů o ekosystémech, 
měření ekosystémových služeb, sledování 
změn v ekosystémových aktivech a propojo-
vání těchto informací s ekonomickou a jinou 
lidskou činností . Podklady k účtování rozlohy 
a stavu ekosystémů stejně jako biofyzikálních 

Mezinárodní kontext
NPES nevzniká ve vzduchoprázdnu, v součas-
nosti se problematika ekosystémových služeb 
řeší na mnoha úrovních . Koncept ekosystémo-
vých služeb (ES), tedy přínosů poskytovaných 
přírodou lidské společnosti, byl zaveden jako 
ústřední východisko Hodnocení ekosystémů 

na začátku tisíciletí (MA 2005) . Od té doby do-
šlo k prudké explozi vědeckého výzkumu eko-
systémových služeb . Důsledkem bylo mimo 
jiné založení mezinárodních platforem, jako 
je Partnerství pro ekosystémové služby (ESP), 
a zahájení několika dalších procesů, jako je 
Ekonomika ekosystémů a biodiverzity (TEEB) . 

Obr. 1  Různorodé hodnoty související s přírodou, příspěvky přírody lidem a dobrou kvalitou života.  
Upraveno podle IPBES 2019

Ohnisko hodnoty Typy hodnoty Příklady

Příroda Vnitřní (biocentrické)

Práva zvířat a přírody
Gaia, Matka Země

Evoluční a ekologické procesy
Biodiverzita

Udržování a vytváření biotopů,  
opylování, regulace klimatu

Potrava a krmiva, materiály, energie

Příspěvky přírody lidem / 
ekosystémové služby

An
tro

po
ce

nt
ric

ké

Užitné  
(instrumentální)

Fyzické a duševní zážitky v přírodě, 
symbolický význam, inspirace

Tělesné a duševní emoční zdraví

Způsob života

Dobrá kvalita života Vztahové  
(relační) Kulturní identita, sepětí s místem

Společenská soudržnost
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význam přírody sám o sobě, bez ohledu na lid-
ské užití . Vnitřní hodnotu přírody můžeme nahlí-
žet prizmatem biocentrického pohledu a rovněž 
v kontextu různých kulturních okruhů, v rámci 
IPBES vyjádřených jako Gaia nebo Matka Země . 
Odráží etické aspekty života na Zemi, evoluč-
ní souvislosti, genetickou rozmanitost či práva 
zvířat a nakonec i práva přírody jako takové . 
Navazujícími koncepty, nyní již v antropocen-
trickém rámci, jsou existenční hodnota přírody 
a hodnota odkazu pro budoucí generace, které 
vyjadřují ekonomické preference pro zachování 
přírody bez bezprostředního užití .

Užitná (instrumentální) hodnota přírody je zamě-
řena na lidské využití přírody a z větší části se 
překrývá s konceptem ekosystémových služeb . 
Zahrnuje materiální a regulační přínosy, které 
mohou být využívány lidmi přímo jako produkty 
a zboží, rekreace a ochrana před živelními pohro-
mami nebo nepřímo jako regulace změny klima-
tu, zajištění kvalitní vody a opylování . Tyto užitné 
typy přínosů jsou rovněž nejčastěji předmětem 
ekonomického oceňování služeb ekosystémů .

Nemateriální přínosy přírody se částečně pře-
krývají s kulturními službami ekosystémů, ale 

toků ekosystémových služeb byly v roce 2021 
přijaty jako mezinárodní statistický standard .

Koncept ekosystémových služeb zaznamenal 
rovněž několik posunů . První z nich je posun od 
důrazu na instrumentální přínosy ekosystémů 
pro společnost k důrazu na rozmanité hodnoty 
přírody . Zatímco dříve hlavní studie ekosysté-
mových služeb zdůrazňovaly ekonomický pří-
spěvek k lidskému blahobytu (Costanza et al. 
2014), nyní se v návaznosti na koncepční rámec 
IPBES zdůrazňují různorodé hodnotové a zna-
lostní rámce, zahrnující vnitřní hodnotu přírody 
a vztahy různých komunit k přírodnímu prostře-
dí . Komplexita řešených problémů vyžaduje di-
verzitu různých pohledů, znalostí a zkušeností . 
Od jednorozměrných hodnocení, jako je právě 
peněžní vyjádření hodnoty přírody, se posunuje-
me k integrovanějším přístupům zohledňujícím 
různorodé hodnoty a postoje, kombinující různé 
metodické postupy a zapojující dotčené aktéry .

Další posun lze zaznamenat v širším kontextu 
mezery mezi vědeckým poznáním a každodenní 
praxí ochrany přírody . Ačkoliv vědecká a meto-
dologická základna hodnocení ekosystémových 
služeb a přínosů je dnes poměrně rozsáhlá 
a etablovaná, v praxi ochrany a obnovy přírody 
není koncept přínosů přírody plně integrován 
a využíván . Součástí této výměny na rozhraní 
vědy, politiky a praxe je spoluvytváření znalos-
tí (Balvanera et al. 2020), často v rámci více či 
méně formalizovaného dialogu či participativních 
a transdisciplinárních přístupů . NPES je tedy usta-
vena v kontextu mezinárodního vývoje reagujícího 
rovněž na aktuální požadavky v českém prostředí .

Pluralita hodnot přírody
Hodnoty přírody ovlivňují nejenom postoje veřej-
nosti k ochraně přírody a environmentální chová-
ní lidí, ale také přístup ke správě a managemen-
tu ekosystémů a jejich přínosů v návaznosti na 
existující a připravované strategické a legislativní 
nástroje . NPES reprezentující vědecko-politický 
proces podporující ochranu a obnovu přírody 
musí nutně vycházet z pluralitního rámce hod-
not a přínosů přírody . Vhodný koncepční rámec 
poskytuje IPBES (2019), který usiluje o širší začle-
nění různorodých perspektiv a hodnot přírody, 
stejně jako různorodých hlasů vědecké komuni-
ty, vládních institucí a občanské společnosti . Na 
základě koncepčního rámce IPBES byl vytvořen 
koncepční rámec projektu Jedna příroda .

Hodnoty přírody jsou širší než pouhý užitek 
pro člověka (obr . 1) . Vnitřní hodnota vyjadřuje 

Obr. 2  Participativní přístupy umožňují diskusi hodnot a přínosů přírody v různém kontextu. Participativní seminář 
v CHKO a BR Třeboňsko. Foto David Stella/Jedna příroda

Obr. 3 Prioritizace přínosů přírody pro hodnocení v CHKO a BR Křivoklátsko. Foto Jitka Kozubková/Jedna příroda
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v rostoucí míře se začleňují do hodnotového 
rámce relačních (vztahových) hodnot . Relační 
hodnoty jsou spojeny s naplněností vztahů 
a toho, co lidé považují na přírodě za smyslu-
plné, např . identitu, odpovědnost, závazek či 
péči . Zahrnují jak vztahy mezi lidmi a přírodou, 
tak vztahy mezi lidmi navzájem prostřednictvím 
přírody (Chan et al. 2016) . Relační hodnoty mo-
hou být spojeny i se vztahy k přírodě k dosažení 
dobrého života . Vztahové hodnoty jsou velmi 
úzce provázány s přínosy přírody pro sociální 
soudržnost či udržování identit .

Směrem k participativním 
hodnocením
Hodnoty přírody do určité míry spoluurčují 
přístup, jakým budeme ekosystémové služby 
hodnotit . Různé typy hodnot nejsou vždy vzá-
jemně souměřitelné . Například vnitřní hodnotu 
přírody či udržování identit v principu nelze 
či spíše nemá smysl přepočítávat na peníze . 
Naopak užitné přínosy lze vyjádřit jako eko-
nomickou hodnotu a to umožňuje mimo jiné 
srovnání přínosů s náklady vynaloženými na 
obnovu ekosystémů . Stejně tak ale můžeme 
toky ekosystémových služeb měřit v biofyzi-
kálních jednotkách či vyjadřovat jejich význam 
v sociokulturním hodnocení . Vzhledem ke svojí 
různorodosti bude NPES nutně reprezentovat 
různé hodnotové pohledy a orientace ve vztahu 
k prioritám hodnocení ekosystémů .

Pro hodnocení přínosů přírody existuje celá 
řada přístupů, není tedy pouze jediný „správný“ 
přístup . Výběr přístupu hodnocení odráží cíle 
a účel hodnocení stejně jako celkový rozhodo-
vací kontext . Obvykle se přístupy k hodnocení 
ES rozdělují na biofyzikální, ekonomické a so-
ciokulturní . Stejně tak můžeme ekosystémové 
služby hodnotit kvalitativně, kvantitativně či 
v peněžních jednotkách . Mnoho přístupů však 
kombinuje a integruje různé postupy na různé 
úrovni složitosti, např . analýza synergií a trade-
-offs či ekosystémových účtů . Vzhledem k po-
žadavkům na integraci různých pohledů a hod-
not, stejně jako využití v ochraně přírody roste 
význam participativních postupů, které zapojují 
strukturovaně aktéry do procesu hodnocení .

Právě participace aktérů, zahrnutí místních zna-
lostí a snadnost komunikace jsou jedněmi z klí-
čových faktorů při výběru metody hodnocení 
ekosystémových služeb (Harrison et al. 2018) . 
Pokročilejší přístupy využívají deliberativní 
postupy, kdy účastníci hledají shodu či sdíle-
jí svoje pohledy na přínosy přírody . Například 

ve zvláště chráněných územích jsme aplikovali 
participativní tvorbu scénářů v rámci životních 
hodnot (Harmáčková et al. 2021) . Podobné pří-
stupy jsou rozvíjeny i v případových studiích 
projektu Jedna příroda ve vybraných oblas-
tech Natura 2000 (obr . 2, 3) a umožňují zmíně-
ný proces spoluvytváření znalostí (Norström et 
al. 2021) .

Role národní platformy
Strategická vize Úmluvy o biologické rozmani-
tosti do roku 2050 hovoří o životě v harmonii 
s přírodou, Strategie ochrany biodiverzity EU do 
roku 2030 o navracení přírody do našich životů . 
Všechny tyto apely jsou součástí širšího uvědo-
mění potřeby transformativní změny směrem 
k udržitelnosti, kdy uspokojující kvalita života 

není v rozporu se zdravím a integritou biosféry . 
Strategické cíle ochrany a obnovy přírody ne-
bude možné naplnit bez dialogu a spolupráce 
mezi různými aktéry, kteří ovlivňují stav přírody 
a jejích služeb, podílejí se na její obnově a mají 
užitek z různorodých přínosů, které příroda li-
dem poskytuje . Různorodé hodnoty a postoje 
se vzájemně nevylučují a nemusejí vést k růz-
ným výsledkům pro ochranu a obnovu přírody . 
Zároveň vytvářejí prostředí pro inkluzivní ochra-
nu přírody (Tallis a Lubchenco 2014) .

Cílem Národní platformy pro ekosystémové 
služby je podporovat vědecko-politický dia-
log v oblasti ekosystémových služeb (box 1) . 
Hodnocení ekosystémů a jejich služeb bylo de-
finováno jako sociální proces, jehož prostřednic-
tvím jsou hodnoceny vědecké poznatky týkající 
se příčin změn ekosystémů, jejich důsledků pro 
kvalitu života a možností řízení a politiky a který 
spojuje různé oblasti znalostí užitečným způso-
bem pro podporu rozhodování (Allison a Brown 
2017) . To vyžaduje strukturovanou diskusi mezi 
vědeckou sférou, politiky a dalšími klíčovými 
aktéry . Všechny výše uvedené procesy a stra-
tegické cíle vyžadují koordinovaný postup a za-
pojení relevantních aktérů .

NPES byla ustavena v projektu Jedna příroda 
a postupně by měla fungovat jako poradní orgán 
Ministerstva životního prostředí . Vize a cíle plat-
formy se budou bezpochyby dále vyvíjet v návaz-
nosti na potřeby a požadavky v oblasti hodnocení 
ekosystémových služeb . Vzhledem ke svému 
složení, zahrnujícímu zástupce různých sektorů, 
akademické sféry i nevládních organizací po-
skytuje vhodný základ pro budování informač-
ního a vědecko-politického rozhraní pro téma 
ekosystémových služeb . Nelze opomenout ani 
možné nástrahy, aby se NPES nestala nehybným 
tělesem bez dostatečné inkluze a různorodosti . 
Kromě hlavních cílů by NPES měla dále nalézat 
způsoby, jak zohlednit, sdílet a komunikovat širo-
ké spektrum hodnot přírody vztažených k příno-
sům lidem . To vše může rovněž přispět k vyššímu 
začlenění ekosystémových služeb a hodnot do 
ochrany a obnovy ekosystémů . ■

Poděkování
Článek vznikl jako výstup projektu Jedna příroda 
(LIFE-IP:N2K: Revisited, LIFE17/IPE/CZ/000005) .

BOX 1 NÁRODNÍ PLATFORMA PRO 
EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY (NPES)

NPES byla ustavena v projektu Jedna příroda 
jako vědecko-politické rozhraní, které má po-
moci reagovat na mezinárodní vývoj a začle-
ňovat ekosystémové služby do rozhodování.

NPES by se měla postupně stát trvalým po-
radním orgánem MŽP. Organizačně činnost 
NPES podporuje kromě MŽP Ústav výzkumu 
globální změny AV ČR (CzechGlobe) a další 
partneři projektu Jedna příroda (COŽP UK, 
AOPK ČR, Biologické centrum SoWa).

Přípravě NPES předcházel dvouletý konzul-
tační proces v rámci projektu Jedna příroda.

V současnosti bylo do NPES nominováno na 
60 zástupců a zástupkyň vládních institucí 
a agentur, akademického sektoru, svazů a ne-
vládních organizací.

Cíle NPES zahrnují: 
• Výměnu informací a sdílení zkušeností 
• Podporu rozhodování a tvorby politik 
a strategií 
• Koordinaci zapojení do mezinárodních pro-
cesů v oblasti ekosystémových služeb 
• Podporu výzkumných a aplikačních 
programů

NPES by měla podpořit rozvoj národní sítě 
institucí spolupracujících v oblasti ekosysté-
mových služeb a dále rozvíjejících jednotli-
vá témata v oblasti ekosystémových služeb 
(Community of Practice“).

Seznam literatury najdete na  
www .casopis .ochranaprirody cz
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Rozhovor s Petrem Křížem,  
novým ředitelem Správy  
Národního parku České Švýcarsko
Zdeněk Patzelt

Petr Kříž (vpravo) na tiskové konferenci s ministrem životního prostředí Marianem Jurečkou. Foto archiv MŽP

K 1. prosinci 2022 byl Ing. Petr Kříž, dosavadní ředitel 
Regionálního pracoviště SCHKO České středohoří 
AOPK ČR, jmenován ministrem životního prostředí 
do funkce ředitele Správy Národního parku České 

Švýcarsko. Stal se tak v pořadí třetím ředitelem to-
hoto u nás stále ještě nejmladšího národního parku. 
Rádi jsme proto využili této příležitosti ke krátkému 
rozhovoru.

České Švýcarsko je i pro mne srdeční záleži-
tostí, sám jsem zde jako první zastával stejnou 
pozici jako vy nyní. Co pro vás bylo hlavním 
motivem ucházet se o místo ředitele tohoto 
národního parku?
Motivů bylo rozhodně více . Celý život žiji 
v Děčíně a k nádherné místní přírodě a krajině 

mám osobní vztah . Labské pískovce se zde 
střetávají u řeky Labe s Českým středoho-
řím a vytvářejí magickou krajinu . A Národní 
park České Švýcarsko je srdcem této krajiny . 
Možnost pracovat pro národní park, i v této slo-
žité době po požáru, pro mě tedy byla velkou 
výzvou . V AOPK ČR jsem měl možnost podílet 

se na celé řadě zajímavých úkolů a to neje-
nom v obou chráněných krajinných oblastech . 
Doufám, že tyto zkušenosti budu moci využít 
i při poněkud odlišné práci na Správě NP . Cíl 
zůstává ovšem stejný – ochrana přírody .

NP České Švýcarsko má tu výhodu, že je jen 
velmi málo osídlen, prakticky všichni se tu na-
vzájem znají. S čím hodláte jako prvním oslovit 
místní obyvatele a samosprávy?
Vzhledem k tomu, že jsem před lety vedl 
i Správu CHKO Labské pískovce, znám v tom-
to regionu řadu zástupců místních samospráv . 
Mé první kroky povedou pochopitelně právě 
za nimi, ale i za dalšími významnými aktéry . 
Především potřebuji shromáždit jejich pohle-
dy na vzájemné soužití v regionu národního 
parku . Věřím, že se na mnoha věcech vzájem-
ně shodneme a že zde tedy je velký prostor 
pro spolupráci . Zároveň je potřeba si otevřeně 
sdělit i případné odlišné názory na fungování 
národního parku, který prochází po kůrovco-
vé kalamitě a obrovském požáru významnou 
změnou .

České i Saské Švýcarsko se v minulosti sta-
ly kolébkou evropské turistiky. Máte nějaký 
recept jak skloubit cestovní ruch s posláním 
národního parku?
Jak pro ochranu přírody, tak i pro udržitelnou 
turistiku je zde prostoru stále dost . Samozřejmě 
tu máme místa, která jsou pravidelně přetíže-
na, kde je nutné s regionálními partnery pra-
covat na chytrých řešeních, která návštěvnost 
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Pokud byste měl některý ze všech prioritních 
úkolů vyzdvihnout, který by to byl? 
Určitě musíme naplňovat základní cíl – zachová-
ní a obnovu přirozených ekosystémů národního 
parku, včetně samovolného vývoje lokalit po 
požáru . Zároveň se musíme samozřejmě za-
měřit na postupné zpřístupňování turistických 
cílů a tras, které nyní v důsledku požáru či ná-
sledků kůrovcové gradace nejsou přístupné . 
Důraz bude kladen na bezpečnostní těžby 
v okolí obcí a důležitých cest, obnovu lesa po 
těchto těžbách, a podobně . Mnoho úkolů a vý-
zev správu parku čeká taky v Chráněné krajin-
né oblasti Labské pískovce . Jsem přesvědčený, 
že to vše je možné zvládnout, pokud budeme 
rozvíjet dobré partnerské vztahy v  regionu 
i nadregionálně . Dlouhodobě tedy vnímám 
jako prioritu udržení tradičně vysoké úrovně 
přeshraniční spolupráce s Národním parkem 
Saské Švýcarsko, kterou máme i certifikovanou 
v rámci programu Transboundary Parks, aktivní 
spolupráci v rámci nedávno vzniklé sítě chráně-
ných území Elbe Parks, a v neposlední řadě pak 
právě postupný rozvoj regionálních partnerství 
na nejvyšší dosažitelnou úroveň .  ■

Děkuji vám za rozhovor  
a přeji hodně úspěchů v náročné funkci

nedistribuují jen v prostoru, ale také v čase . 
Dokáži si představit, že ve spolupráci s obcemi 
i podnikateli lze návštěvníky například pozi-
tivně motivovat k návštěvám v pracovní dny 
namísto víkendů, k používání veřejné hromad-
né dopravy ve vyšší míře, a podobně . Velký 
potenciál pro rozvoj šetrné turistiky pak má 
krajina v okolí národního parku, tedy chráněné 
krajinné oblasti Labské pískovce, Lužické hory, 
České středohoří, ale i stále poněkud opomí-
jené Šluknovsko . Důležité však bude pracovat 
společně s regionálními aktéry a především 
koncepčně, na základě analýz, nikoli individu-
álních dojmů . 

Vlastně i další velkou výhodu NPČŠ má. 
V Krásné Lípě máte k ruce obecně prospěšnou 
společnost České Švýcarsko o.p.s. Počítáte 
s dalším rozvojem spolupráce s ní?
Obecně prospěšná společnost České 
Švýcarsko je založena tak, že se skutečně 
může stát nositelem rozvoje regionu, udržitel-
né turistiky i ekovýchovy současně . V rámci 
tzv . destinačního fondu sdružuje také množství 
místních podnikatelů, jejichž přístup do určité 
míry může mít rovněž vliv na udržitelnost turis-
tického využívání území národního parku . Jako 
první krok se pro mě nabízí aktivní podpora 
této společnosti při hledání zdrojů financování 
pro projekty zaměřené na jmenovaná témata . 
V tomto duchu budeme k obecně prospěšné 
společnosti, jejímž jsme jako správa parku spo-
luzakladatelem, přistupovat . 

Vedení správy národního parku přebíráte 
v nelehké době po kůrovcové kalamitě a po 
rozsáhlém požáru…
Opravdu se nejedná o lehké období, ani pro 
národní park, ani pro region a samozřejmě ani 
pro správu . Když vezmu v potaz ještě dva co-
vidové roky, které decimovaly jak podnikatele, 
tak i společenský život, nelze se divit, že v regi-
onu panuje nejistota . V atmosféře, kdy se sou-
časně skokově změnila tvář krajiny, bude nut-
né mnohem více mluvit o funkcích a úkolech 
ochrany přírody i o tom, proč je pro budouc-
nost celého regionu velmi důležitá . Pokusíme 
se hledat nové příležitosti, zejména v situaci, 
kdy musíme zároveň očekávat i omezení pří-
stupu do některých lokalit z důvodu bezpeč-
nosti . Správu národního parku čeká obrovské 
množství náročných úkolů . Při jejich řešení je 
nutné sladit principy ochrany ekosystémů par-
ku, bezpečnost a rozvoj regionu .

Z prvního setkání se starosty obcí národního parku, senátorem Zbyňkem Linhartem a představiteli MŽP.  
Foto Tomáš Salov

Zimní pohoda. Foto archiv Petra Kříže



44   Mezinárodní ochrana přírody 6/2022 Ochrana přírody

60 let ochrany přírody a její obnovy 
ve Wiltshire (Velká Británie)

Koncem července 2022 navštívili pracovníci AOPK ČR 
Velkou Británii a dva dny čerpali zkušenosti u nevlád-
ní organizace Wiltshire Wildlife Trust (WWT). I když 

hlavními aktivitami zůstává péče o biotopy a jejich ob-
nova, má tato organizace široký záběr týkající se nejen 
životního prostředí, ale i výchovy a léčení přírodou.

Gary Mantle

Bohatá populace vstavače kukačky v lokalitě Clattinger Farm. Foto Gary Mantle
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Počátky WWT
Wiltshire Wildlife Trust byl založen v roce 1962 . 
Mnohými zakladateli se stali vlastníci pozemků 
a zemědělci, kteří byli znepokojeni industriali-
zací zemědělství a rozsáhlým používáním pes-
ticidů . Průzkum lučních porostů na vápnitém 
podloží v roce 1963 zjistil, že 9 přírodovědně 
významných lokalit (Sites of Special Scientific 
Interest – SSSI), teoreticky zákonem chráně-
ných, bylo rozoráno nebo poškozeno . Zatímco 
v roce 1939 v hrabství Wiltshire se pěstoval ječ-
men na 5260 ha, byla do roku 1963 tato rozloha 
desetkrát zvýšena . A strmé svahy, které nebyly 
zemědělsky „vylepšeny“, byly letecky stříkány 
herbicidy a hnojivem .

WWT se zpočátku soustředil na zajištění dob-
rovolných smluv k ochraně klíčových území, ve 
kterých se stále ještě vyskytovaly vzácné nebo 
ohrožené druhy . Ale takové smlouvy neposky-
tovaly nezbytné dlouhodobé zabezpečení, 
a tak Trust začal pozemky vykupovat . Prvním 
územím získaným v roce 1970 byla loučka na 
horním toku řeky Temže, kde se zachoval roz-
sáhlý porost řebčíku kostkovaného (Fritillaria 
meleagris), z čehož polovina měla bílé květy 
místo typické nachové barvy . Od té doby WWT 
vytvořil 42 přírodních rezervací o celkové výmě-
ře přes 1200 ha . Každá rezervace je veřejnosti 
volně přístupná .

Do roku 1994 se politika získávání pozemků 
zaměřovala na biotopy vysoké kvality . Když 
byly lokality s vysokou hodnotou biodiverzity 
nabízeny k prodeji, WWT se pokusil získat fi-
nance k jejich zakoupení . Obvykle bylo potřeba 
potenciálním sponzorům ukázat, jaké riziko pro 
přírodu představuje změna vlastnictví a proč 
by WWT měl danou lokalitu chránit . Tento pří-
stup se změnil, když se objevily dva nové velké 
finanční zdroje – Národní loterie a skládková 
daň (landfill tax) . Zatímco loterijní granty pokry-
ly velkou část nákladů, většinu požadovaného 
spolufinancování poskytla skládková daň . Tyto 
nové zdroje umožnily prostřednictvím výkupu 
pozemků i tvorbu a obnovu biotopů, které byly 
poškozeny nebo znehodnoceny či se nacházely 

Coombe Bissett. Motýlí násep s kolonizací bodově vysetých živných rostlin. Foto Gary Mantle

Prohlídka obnoveného travního porostu na lokalitě Coombe Bissett pracovniky AOPK 25. 7. 2022.  
Foto Jan W. Jongepier

vedle existujících přírodních rezervací . V letech 
1997 až 2000 WWF obdržel 16 grantů z loterie 
v hodnotě 3,1 milionu liber, což přispělo k zakou-
pení 12 území na zemědělské půdě po celém 
hrabství, např . nížinné sečné louky, trvalé pas-
tviny a pastviny na vápnitém podloží . Loterijní 
granty navíc podpořily obnovu travních porostů 

na 8 lokalitách o celkové rozloze 323 ha (Mantle 
et al. 1999) .

Zavedením nové daně místní společnost na 
těžbu písku a štěrku Hills Group (také provo-
zující řadu skládek), která už dříve sponzorovala 
projekt WWT na péči o krajinu, nabídla zvýšení 
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další účely, ale v roce 1999 se rozhodlo, že jej už 
nepotřebuje . Vzletové a přistávací dráhy a velká 
část betonové infrastruktury byly odstraněny 
a plochy byly pronajaty místním farmářům na 
pastvu, seno a siláž . Kvůli změněným půdám 
a drenáži je dnes ještě pořád vidět strašidelný 
obrys tří ranvejí a různých cest a budov .

Většina travních porostů byla po přísevu a hno-
jení druhově chudá, i když se v zájmovém území 
nacházely malé plochy pestřejších lučních po-
rostů, které dosety či obnoveny nebyly . WWT 
tuto lokalitu spravuje s cílem obnovy druhově 
bohatých luk a pastvin . Hlavní metodou je kose-
ní a pasení krávami a ovcemi podle tradičního 
způsobu a rozprostírání zeleného sena z neda-
leké druhově bohaté louky na Clattinger Farm . 
Zelené seno se tvoří balíkováním sena před tím, 
než vyschne a semena se uvolní . Aby byl dopad 
na travní porost minimální, jsou zdrojové plo-
chy se každoročně střídají . Aplikování zeleného 
sena je nejen levnější než výsev semen lučních 

podpory . A tak Hills Group v unikátním partner-
ství podporuje ochranářskou práci WWT nepře-
tržitě po dobu více než 32 let a daroval více 
než 9 milionů liber formou sponzorství a sklád-
kové daně . Tato pozoruhodná podpora WWT 
umožnila realizaci stále náročnějších projektů . 
Je třeba poznamenat, že na nákup pozemků 
a péči o ně štědře přispívají také členové Trustu . 
Tyto příspěvky jsou důležité i proto, že prokazují 
sponzorům sílu místní podpory .

Obnova luk
Největším projektem obnovy luk pro WWT (prav-
děpodobně i v rámci Spojeného království) byl 
v roce 2000 nákup a následná obnova 230 ha 
sečných luk a trvalých pastvin v Blakehill Farm 
v severním Wiltshire . Jednalo se o bývalou ze-
mědělskou půdu, kterou v roce 1943 zakoupi-
lo ministerstvo obrany, aby na ní vybudovalo 
vojenské letiště . Po ukončení 2 . světové války 
ministerstvo používalo toto území pro různé 

bylin, ale také s sebou přináší bezobratlé a hou-
by, které pomáhají při uchycení planých rostlin 
a obnově rozmanitějšího ekosystému . Kromě 
zvyšování rostlinné diverzity zůstává území dů-
ležitým místem pro zajíce polního, sovu pále-
nou, skřivana polního a kolihu velkou . Projekt na 
Blakehill Farm splňuje 45 % cíle pro obnovu luk 
podle britského Akčního plánu pro biologickou 
rozmanitost . Bližší informace k této lokalitě lze 
nalézt na webových stránkách War to Wildlife 
(https://www .rafblakehillfarm .co .uk) .

Inspirace z Bílých Karpat
Autorova návštěva Bílých Karpat v roce 2000, 
kdy měl přednášku na semináři pořádaném or-
ganizací Eurosite o obnově luk, se ukázala jako 
„moment kairos“ . Vize, rozměr a úspěch obnov-
ní práce vedené Ivanou Jongepierovou a jejími 
kolegy vzbudily velký obdiv . Klíčovým prvkem 
bylo nejen znovuosévání bývalých, rozoraných 
luk, ale také spojování fragmentovaných lokalit 

Luční flóra vyvíjející se na bývalé orné půdě (před 8 lety) s rudohlávkem jehlancovitým. Foto Gary Mantle

https://www.rafblakehillfarm.co.uk
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v krajinném rozměru, které dalo inspiraci k no-
vému přístupu k ochraně přírody . Po návratu do 
Anglie, s novou vizí a energií, jsem se o tento 
nový přístup k ochraně přírody podělil s kolegy 
z dalších trustů (The South West Wildlife Trusts), 
což vedlo k celoroční studii na vytvoření rámce 
pro ochranu v krajinném měřítku . Dostala titul 
Obnova biologické rozmanitosti (Rebuilding 
Biodiversity) a prezentovala nový přístup: urych-
lit vytváření a obnovu biotopů, znovu spojovat 
přírodní místa a umožnit druhům pohyb po kra-
jině . Výsledky této studie byly prezentovány na 
konferenci v roce 2003 a shrnuty ve zprávě zve-
řejněné na konferenci Rebuilding Biodiversity in 
the South West (Brenman 2005) .

Výroční schůze výkonných ředitelů všech 
Wildlife Trustů v roce 2002, původně pláno-
vána v hrabství Dorset, se nakonec posunula 
do Radějova . Součástí byly terénní exkurze 
do NPR Čertoryje a na různé lokality, kde byly 
luční porosty obnoveny . Účinek byl okamžitý! 
Po návratu do Spojeného království jednotlivé 
Wildlife Trusty přepsaly své strategie a plány 
odrážející jiný přístup a začalo se pracovat na 
přípravě nové národní strategie pro všechny 
Wildlife Trusty . V roce 2006 byla strategie 
publikována pod titulem „Living Landscapes“ 
(Hilborne 2006) .

I v dalších letech (2007, 2013 a 2017) objevo-
vali zaměstnanci WWT bohatou přírodu Bílých 
Karpat, aby si připomněli, že to, co v Anglii pova-
žují za normu, je vlastně její degradační stadium, 
že došlo k posunu výchozího stavu (shifting ba-
selines) a ztrátě zážitků v přírodě (extinction of 
experience) . Toto uvědomění je přitom důležité 
k obnově výchozího stavu podoby rozmanitých 
a funkčních ekosystémů .

Krajinný rozměr
V roce 2007 princ Charles (nyní král Karel III .) 
navštívil farmu WWT Lower Moor Farm . Tato 
nově získaná lokalita byla zakoupena k podpo-
ře managementu přírodní rezervace Clattinger 
Farm, která je asi nejlepším britským příkladem 
nížinných luk a byla slavnostně otevřena prin-
cem o deset let dříve . Všechny zdejší louky jsou 
považovány za cenné a na záložní pastviny bylo 
třeba přesunout dobytek v době, kdy louky na 
Clattingeru byly kvůli senoseči uzavřené . Ve 
svém projevu princ Charles silně podporoval 
přístup WWT k ochraně lokality Clattinger a po-
znamenal, že „čím dál tím víc naše krajina už to 
není schopná zvládat . Malé izolované kousky 
pozemků už nemohou poskytovat přírodě po-
třebnou ochranu .“

V roce 2010 britská vláda pověřila tým profesora 
sira Johna Lawtona, aby provedl revizi přírod-
ních lokalit v Anglii a posoudil, zda jsou schopny 
reagovat a přizpůsobit se rostoucím změnám 
klimatu . Zpráva „Lawton Report“ (Lawton et al. 
2010) zjistila, že existující lokality jsou obecně 
příliš malé a izolované a nedostatečné pro 
ochranu přírody v Británii již nyní a zejména tváří 
v tvář změně klimatu . Bylo navrženo významné 
navýšení ve financování managementu existují-
cích lokalit, rozšíření jejich výměry tvorbou pře-
chodných pásem a jejich lepší propojeností, aby 
vznikla celistvější krajina . Reakci vlády obsaho-
vala bílá kniha o přírodním prostředí z roku 2011 . 
Pod titulem „Přirozená volba: zajištění hodnoty 
přírody“ tento dokument (HM Government 2011) 
obsahuje návrhy k založení přírodních sítí i pro 
zelenou ekonomiku a obnovu propojení lidí 
a přírody . Byl zřízen fond s částkou 7,5 milionu 
liber na podporu 12 Nature Improvement Areas 
(území ke zlepšování přírody), kde by organi-
zace mohly spolupracovat na obnově a znovu 
propojení přírody ve významném měřítku .

I když mnozí považovali vládní finanční závazky 
k obnově přírody za nedostatečné, tyto publika-
ce ukazují na to, jak obrovská je výzva k obnově 
přírody v zemi, která patří ke státům s nejvíce 

Wiltshire Wildlife Trust (WWT) je jednou ze 
46 britských nevládních organizací sdružených 
v The Wildlife Trusts. Celkem mají 900 000 
členů, 35 000 aktivních dobrovolníků, 2000 
zaměstnanců a 600 správců (trustees).

WWT dnes spravuje po celém hrabství 
Wiltshire více než 40 přírodních rezervací, ve 
kterých chrání mokřady, louky a lesy. Má přes 
23 500 členů (>3 % populace hrabství), více 
než 800 aktivních dobrovolníků a 150 zaměst-
nanců, obrat činí ca 5 milionů liber ročně.

Od roku 1994 Trust aktivně řeší tři hlavní 
problémy: ekologickou krizi, klimatickou krizi 
a odtrženost lidí od přírody. Filozofií je: my-
slet globálně, ovlivňovat celostátně a jednat 
lokálně. Finance na činnost Trustu jsou zís-
kávány především z Národní loterie a Landfill 
Tax (skládková daň).

Řídí se slovy sira Davida Attenborougha: 
„Nikdo nebude chránit to, na čem mu nezáleží. 
Nikoho nebude zajímat to, co nikdy nezažil.“ 
WWT proto povzbuzuje veřejnost, aby navště-
vovala rezervace a trávila více času v přírodě. 
Vybudoval návštěvnická centra, ptačí pozoro-
vatelny, povalové chodníky a podle možností 
zpřístupnil své lokality pro handicapované. 
Nedávno otevřel dvě kavárny s výhledem na 
jezera u dvou rezervací (Langford Lakes v jižní 
Wiltshire a Lower Moor na severu). Kromě toho 
vyvíjí mnoho dalších činností, např. kampaně 
pro recyklaci odpadu, založení organizace pro 
spravení nábytku a spotřebičů, provozování 
poradny pro energetickou účinnost domů, 
posílení činnosti místních komunit. Také za-
ložil společnost Wiltshire Wildlife Community 
Energy, jejíž solární panely dnes produkují více 
než 6 MW elektřiny. Výpočty uhlíkové stopy 
ukazují, že WWT zachycuje více uhlíku, než 
vypouští. WWT je největším poskytovatelem 
alternativního vzdělávání v hrabství, zaměst-
nává přes 45 lektorů. Přitom se soustřeďuje 
na uspokojování potřeb nejzranitelnějších mla-
dých lidí a dospělých. Pracuje se zraněnými 
nebo nemocnými vojáky, dětmi hledajícími 
azyl a osobami s duševním onemocněním. 
WWT provozuje dvě pečovatelské farmy na se-
veru a na západu hrabství (https://www.wilt-
shirewildlife.org/pages/category/care-farms).

vyčerpanou přírodou na světě . Potvrzují, že 
systém ochrany lokalit nestačí a je nezbytný 
aktivní program tvorby, obnovy, ochrany a pro-
pojení biotopů . Slovy prof . Johna Lawtona, 

Tehdejší princ Charles při otevření přírodní rezervace 
Lower Moor Farm v roce 2007. Foto Tom Cairns

https://www.wiltshirewildlife.org/pages/category/care-farms
https://www.wiltshirewildlife.org/pages/category/care-farms
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naší mantrou musí být „větší, lepší, chráněné 
a propojené“ .

Příkladem tohoto přístupu je Coombe Bissett 
Down jižně od Salisbury, který WWT koupil v roce 
1995 . Jednalo se o rozorané louky na vápnitém 
podloží . Jen pár malých ploch druhově bohatých 
porostů zachovalých na příkrých svazích bylo 
vyhlášeno přírodovědně významnou lokalitou 
(SSSI) . Aby se celé území znovu stalo druhově 
bohatou trvalou pastvinou, byly plochy orné půdy 
v roce 1998 osety bylinami a jemnými trávami . 
O dvacet let později na nich již kvete mnoho 
druhů rostlin včetně orchidejí rudohlávku jehlan-
covitého a pětiprstky žežulníku, a létá spousta 
modrásků typických pro tento biotop .

V roce 2018 se Trustu podařilo výměru rezerva-
ce zdvojnásobit díky výkupu dalších pozemků 
na orné půdě . Součástí byly i parcely zatravněné 
o šest let dříve . Na orné půdě se ještě tři roky 
pěstoval ječmen za účelem snížení zejména 
koncentrace fosfátů, aby po obnově nebyly by-
liny vytlačeny trávami . Plocha byla potom oseta 
směsí místních lučních druhů . Zároveň byla vy-
kopána velká plocha křídy k tvorbě „motýlího 
náspu“ . Strmé svahy s holou skálou byly osá-
zeny vikvovitými, sloužícími jako živné rostliny 
pro motýly jako modrásek jetelový, jehlicový 
nebo nejmenší . Už o dva roky později byl porost 
dobře zapojený a cíloví motýli byli pozorováni 
při sbírání nektaru a kladení vajíček .

Obnova vodních toků
V  hrabství Wiltshire pramení řeky Temže 
a Bristol Avon, které byly stejně jako většina 
britských řek silně pozměněny lidskou činnos-
tí . V 16 . a 17 . století byly k vytvoření tzv . vodních 
luk instalovány jezy a kanály . Ty byly později 
vybagrovány a narovnány . V důsledku odběru, 
hlavně pro zásobování vodou, došlo ke snížení 
průtoku . Nicméně zůstávají jedním z nejdůleži-
tějších přírodních statků . Řeka Hampshire Avon, 
protékající křídovým podložím, je pro svou čis-
totu („průzračná jako gin“) a konstantní teplotu 
považovaná za řeku s nejvyšší biodiverzitou 
v Británii .

Proto není divu, že je Trust od roku 1992 aktiv-
ní i v obnovování úseků říčních koryt, přičemž 
spolupracuje s řadou vlastníků pozemků, ry-
bářských svazů a správci toků . K zúžení kaná-
lů a obnovení přirozenějšího střídání mělčin 
a hlubších tůní byla použita široká škála technik . 
Eutrofizace s depozicí bahna a vodním květem 
zůstává hlavním problémem . Zhutnění říčních 
štěrků mělo vážný dopad na úspěšnost tření 
ryb, jako jsou losos obecný a původní pstruh 
obecný a lipan podhorní . Trust se pustil do stále 
ambicióznějších projektů včetně přesměrová-
ní přehloubeného úseku hlavního toku vedle 
silnice do nově vytvořeného koryta uprostřed 
nivy . Za uplynulých 20 let Water Team WWT 
řešil 110 projektů, které vedly k obnově celkem 
více než 60 km řek .

Současné aktivity
Nejnovějším výkupem je pastvina a 1,3 km dlouhý 
křídový potok známý jako Bay Meadows u měs-
ta Marlborough . Představuje důležitý prvek 
spojující oblast výjimečné přírodní krásy (Area 
of Outstanding Natural Beauty) North Wessex 
Downs s řekou Kennet zařazenou mezi SSSI .

WWT pokračuje v práci na vytvoření udržitelné 
budoucnosti pro přírodu a lidi prosazováním 
nových přístupů a zpracováním ambiciózních 
projektů . Momentálně spolupracujeme s kolegy 
z Avon Wildlife Trust a vodárenskou společností 
Wessex Water na vytvoření trhu pro obchodová-
ní s ekologickými kredity v povodí Bristol Avon 
ve snaze využít soukromé finance na podporu 
obnovy přírody . Jedním z projektů je výsadba 
jabloní v širokých rozestupech s podrostem pla-
ných bylin na 32 ha biologicky obhospodařova-
ného pole s cílem zvýšit biologickou rozmanitost 
a zachovat produkci potravin .

Wiltshire je pořád jedním z hrabství s největší 
biodiverzitou ve Spojeném království a může se 
chlubit 135 přírodovědně významnými lokalitami 
(SSSI), přes 1500 lokalitami uznávaných přírodních 
hodnot, nejnižší mírou vymírání rostlin a největším 
počtem druhů netopýrů a motýlů . ■

Dr. Gary Mantle MBE 
nositel Řádu Britského impéria 

Generální ředitel Wiltshire Wildlife Trust 
Článek přeložili a upravili  

Jan. W. Jongepier a Ivana Jongepierová.
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Rozprostření zeleného sena nasbíraného na Clattinger Farm. Foto Paul Darby 
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ZPRÁVY / AKTUALITY / 
OZNÁMENÍ

Seminář k poškozování 
biodiverzity přemnoženou 
spárkatou zvěří
V posledních letech neúměrně narůstají ško-
dy způsobené přemnoženou spárkatou zvěří, 
především daňky, jeleny sika či divokými pra-
saty . Začínají si to uvědomovat nejen vlastníci 
a uživatelé lesů a zemědělské půdy, ale dochází 
i k vážnému poškození přírody v chráněných 
územích . Někdy je to přímá likvidace rostlin 
okusem či vyrytím (často jsou tak ohroženy po-
pulace chráněných druhů, jako jsou orchideje 
či mečíky), jindy zvěř znemožňuje přirozenou 
obnovu lesa okusem mladých stromků .

Proto Agentura přírody a krajiny ČR zorgani-
zovala ve dnech 12 .–13 . října seminář nazvaný 
Problematika poškozování biodiverzity přem-
noženou spárkatou zvěří s cílem situaci řešit 
alespoň v rámci současných legislativních mož-
ností . Do budoucna by pak měl pomoci nový 
myslivecký zákon . Seminář byl určen nejen pro 
pracovníky AOPK ČR, ale i pro zástupce MŽP, 
národních parků a ČIŽP . Přes 80 účastníků si 
vyslechlo 13 prezentací, z nichž mnohé vyvolaly 
živou diskusi .

V prvním bloku byl představen současný stav 
poškození přírody zvěří v CHKO a MZCHÚ . Petr 
Bauer (NP České Švýcarsko) popsal, jak vyso-
ké stavy zvěře (jmenovitě jelen evropský, prase 
divoké, a dokonce ze západních Čech se šířící 
nepůvodní druh jelen sika) likvidují přírodní stano-
viště a ohrožené druhy v CHKO Labské pískovce, 
České středohoří, Slavkovský les a Český kras .

Zprávy botaniků Martina Kočího a Kryštofa 
Chytrého o neutěšeném stavu přírody v oborách 
Radějov a Bulhary nikoho příliš nepřekvapily, obě 
území jsou již delší dobu medializovaná . Zděšení 
však vyvolala prezentace botanika Radka Štencla 
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a lesníka Jána Dvořáka (Správa CHKO Jeseníky) 
o rozpadu subalpínských trávníků v NPR Šerák – 
Keprník vlivem jelena evropského . Normované 
stavy jsou tady několikanásobně překročeny 
(v honitbě Branné až dvanáctinásobně) a podle 
nedávno provedené studie četnost zvěře dosa-
huje až 285 jedinců na km2 . Jejím tlakem dochází 
nejen k likvidaci biodiverzity, ale i k poškozování 
mrazových forem reliéfu .

Druhý blok byl věnován nástrojům a příkladům 
řešení s cílem více využívat současné legislativní 
možnosti . Zahájil ho Vladimír Dolejský, náměstek 
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, pohle-
dem MŽP . Právnička Paula Filipová (AOPK ČR) uká-
zala, jak byl aplikován § 66 zákona 114/1992 Sb . 
o ochraně přírody a krajiny (PR Kútky a EVL 
Milovický les) a § 88 téhož zákona (PR Kútky) .

Kolegové z ČIŽP Petr Szymonik a Martin Zýka 
představili pravomocné uložení pokuty za po-
škození přírody a použití intenzivní technologie 
při oborním chovu zvěře v CHKO Poodří v oboře 
Poodří Kunín .

V dalším bloku následovaly ukázky řešení 
z národních parků, kde není péče o území od-
tržena od péče o zvěř jako jinde v ČR . Zatímco 
v KRNAP je podle náměstka Václava Jansy 
hlavním nástrojem lov a přezimovací obůrky, 
Jan Kozel ukázal, že v NP Šumava je snaha 
ponechat rozsáhlou část bez vlivu člověka, již 
nyní tam funguje pěti vlčích teritorií . Vlci po-
máhají regulovat zvěř i na Broumovsku, podle 
Tomáše Krajči se tam aktuálně vyskytuje ve 
třech teritoriích kolem třiceti jedinců . Naopak 
regulace stavu zvěře v NP Podyjí je stále zá-
vislá na aktivitě lovců, jak vysvětlil náměstek 
Petr Vančura .

V posledním bloku představil Milan Hron z Pro 
Silva Bohemica, z . s ., jak hledat rovnováhu 
mezi lesem a zvěří a jak tomu pomoci . Vlastník 
se může například bránit cestou vyčíslování 
a uplatňování škod, vyvíjením tlaku na uživate-
le honitby k odstranění příčin problémů nebo 
v krajním případě tlakem na honební společen-
ství ke změně uživatele honitby .

Diskuse účastníků exkurze se zástupci LZ Židlochovice v EVL Milovický les. Foto Jonáš Gaigr
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Druhý den si účastníci semináře pod vedením 
botanika Kryštofa Chytrého a Vladana Riedla 
(RP Jižní Morava) prohlédli zvěří poškozené 
EVL Milovický les a Soutok – Podluží . Na loka-
litách výkladem provázeli i Zdeněk Piskač a Jan 
Dovrtěl (LZ Židlochovice) .

Cílem tohoto semináře, organizovaného v rámci 
projektů Jedna příroda a Zajištění plánovací 
dokumentace pro vybrané lokality národního 
významu v České republice, bylo představit 
celoplošné ohrožení naší přírody a především 
společně hledat možnosti řešení . Nyní by měla 
navázat široká diskuse s resortem zemědělství . 
Výsledky by se pak měly odrazit nejen v novém 
mysliveckém zákoně, ale především ve zlepšení 
stavu naší přírody . ■

Závěrem lze zopakovat motto z  jesenické 
prezentace:

„Cesta k nápravě nebude jednoduchá ani rych-
lá, ale je potřeba začít…“

Ivana Jongepierová a Jana Javorská

14. vědecká konference „Výskum, 
využívanie a ochrana jaskýň“

Ve dnech 6 .–8 . září 2022 se konal na Slovensku 
v Liptovském Mikuláši již 14 . ročník vědecké 
konference s mezinárodní účastí „Výskum, vy-
užívanie a ochrana jaskýň“ . Akce zaměřená 
výhradně na speleologickou problematiku se 
tradičně koná v dvouletých intervalech . Letošní 
ročník byl organizován při příležitosti 100 . výročí 
objevení Važecké jeskyně, 50 . výročí objevení 
Stratenské jeskyně a 50 . výročí zpřístupnění 
Ochtinské aragonitové jeskyně . Všechna tato 
výročí pochopitelně rezonovala i v programu 
konference a výstavě o Važecké jeskyni uspo-
řádané Slovenským múzeem ochrany prírody 
a jaskyniarstva . Konferenci pořádala Štátna 
ochrana prírody Slovenskej republiky Banská 
Bystrica, Správa slovenských jaskýň Liptovský 
Mikuláš, Slovenská speleologická spoločnosť 
a již zmíněné Slovenské múzeum ochrany prí-
rody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš . Ve dvou 
dnech zaznělo celkem 27 odborných předná-
šek a bylo představeno 6 plakátových sdělení . 
Příspěvky byly zaměřeny jednak na jubilující 
jeskyně, ale také na problematiku geologické 
stavby, hydrologie, mikroklimatu, morfologie, 
mapování, speleobiologie, paleontologie a ar-
cheologického výzkumu jeskyní na Slovensku 
i v zahraničí . Pozoruhodným byl příspěvek za-
bývající se managementem střediska cestovního 

ruchu Demänovská Dolina v kontextu ochrany 
přírody a jeskyní v důsledku rozsáhlých develo-
perských a podnikatelských aktivit v národním 
parku Nízké Tatry . Součástí konference byla 
i návštěva Važecké jeskyně i celodenní speleo-
logická exkurze do Stratenské jeskyně a do zpří-
stupněné Ochtinské aragonitové jeskyně . Správa 
jeskyní České republiky na konferenci vyslala 
delegaci s příspěvkem M . Koudelky s názvem 
„Zpřístupněné jeskyně v České republice jako 

významná zimoviště letounů (Chiroptera)“ a po-
sterem autorů J . Sirotek, J . Weigel, V . Ouhrabka, 
F . Kuda „Mapování systému Amatérské jesky-
ně“ . K . Drbal byl pověřen organizačním výbo-
rem konference moderováním bloku předná-
šek zaměřených na ledové a sufózní jeskyně 
a geoekologický výzkum . Řada slovenských 
vědeckých konferencí byla vždy velkou mo-
tivací i pro českou stranu uspořádat podobné 
odborné fórum . To se podařilo až v roce 2021, 

Ochtinská aragonitová jeskyně je přírodním klenotem s výskytem aragonitu. Foto Karel Drbal

Úvodní přednáška v historické budově Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském 
Mikuláši. Foto Karel Drbal



6/2022 Ochrana přírody   Kulér   III 

kdy byla poprvé organizována na českém území 
konference k Mezinárodnímu roku krasu a jes-
kyní 2021 pod záštitou Světové speleologické 
unie . Konference „Kras, jeskyně a lidé 2021“ 
pořádaná Správou jeskyní České republiky ve 
spolupráci s Agenturou ochrany přírody a kra-
jiny ČR, Českou geologickou službou a Českou 
speleologickou společností tak položila solidní 
základy pro odborné fórum i v České republice . 
Ročníku 2022 se ujala Česká geologická služba 
a přípravou ročníku 2023 se zabývá Česká spe-
leologická společnost . Nyní zbývá sladit dvouletý 
cyklus se slovenskou stranou tak, aby probíhaly 
konference s krasovou tematikou střídavě v obou 
zemích . Nezbývá než těmto aktivitám popřát, aby 
byl vždy dostatek témat k prezentacím, diskusím 
a času ke vzájemnému setkávání . ■

Karel Drbal

1. ročník konference 
Kras, jeskyně a lidé

Ve dnech 23 .–24 . září 2022 uspořádala Česká 
geologická služba ve spolupráci s Českou 
speleologickou společností, Správou jeskyní 
ČR a AOPK – CHKO Moravský kras 1 . ročník vě-
decké konference k problematice udržitelného 
rozvoje v krasových oblastech „Kras, jeskyně 
a lidé” . Konference navazovala na nultý ročník, 
který se konal na podzim 2021 . Rok 2021 byl 
zároveň vyhlášen jako Mezinárodní rok jesky-
ní a krasu . Úvodního ročníku se pořadatelsky 
velice úspěšně ujala Správa jeskyní České 
republiky . Akce proběhla pod záštitou Union 
Internacionale de Spéléologie za podpory 
Ministerstva životního prostředí a znovu využila 
patronství Mezinárodního roku jeskyní a kra-
su, který byl rozšířen i na rok 2022 . Jako místo 
konání byl již tradičně zvolen Hotel Panorama 
v Češkovicích u Blanska .

Cílem konference bylo zlepšit povědomí ve-
řejnosti o problematice jeskyní a krasu a jejich 
vztahu k podzemním vodám, zdůraznit význam 
jeskyní a krasu pro udržitelný rozvoj, zejména 
v oblasti nakládání s vodami, zemědělství, rekre-
ačního využívání a zachování kulturního i přírod-
ního dědictví, poukázat na důležitost správné 
péče o jeskyně a kras a jejich důslednou ochra-
nu a zdůraznit úlohu vědy, výzkumu, vzdělání 
a ochrany životního prostředí v mezioborové 
interakci . Svoje příspěvky prezentovali zástup-
ci České geologické služby, CHKO Moravský 
kras, Správy jeskyní ČR, České speleologické 
společnosti, International Union of Speleology, 
Moravského zemského muzea, Domu přírody 

Moravského krasu, Vysokého učení technického 
v Brně, Přírodovědecké fakulty MU, Akademie 
věd České republiky a členové místních samo-
správ . Celkem 18 přednášek bylo rozděleno do 
čtyř tematických okruhů: Kras a voda, Kras a jes-
kyně, Kras a ochrana přírody, Kras a lidé .

V sekci Kras a voda byly prezentovány pří-
spěvky o původu vody v krasových oblastech, 
skapových vodách, hydrologii nejrozsáhlejšího 
systému České republiky – Amatérské jeskyně 
a problematiky čištění odpadních vod .

Sekce Kras a jeskyně přinesla hlavně speleolo-
gicky zaměřené příspěvky z geologicky laděné 
expedice do Černé Hory a historii speleopotá-
pění v severní části Moravského krasu a také 
příspěvek o roli tektoniky při tvorbě jeskyní . 
Dále byla představena úloha speleologie jako 
multidisciplinárního odvětví .

V sekci Kras a ochrana přírody byly prezento-
vány jak dílčí výsledky geochemických studií 
ve vybraných jeskyních Moravského krasu, tak 
i pozitivní dopady zatravňování v Moravském 
krasu na biodiverzitu . Zajímavostí byla studie 
„lampenflóry“ ve zpřístupněných jeskyních .

A konečně v sekci Kras a lidé byly shrnuty vý-
sledky archeologického výzkumu těžby a zpra-
cování železné rudy v Moravském krasu a pre-
zentace víceletého projektu České geologické 
služby v Moravském, Hranickém, Javoříčském, 
Mladečském a Chýnovském krasu .

Závěrem byli účastníci svědky speciální před-
nášky o unikátní rekonstrukci obličeje paleoli-
tické ženy z Mladečských jeskyní .

Nakonec byli všichni účastníci pozváni na 2 . roč-
ník konference v roce 2023, které se organi-
začně ujímá Česká speleologická společnost . 
Poté následoval společenský večer . Druhý den 
konference se uskutečnily odborné povrchové 
a podzemní exkurze v přístupných i nepřístup-
ných jeskyních Moravského krasu . ■

Vít Baldík 

Konference k 50. výročí 
vyhlášení CHKO Český kras

Rok 2022 byl v Českém krasu ve znamení 
50 . výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti 
Český kras . Zřizovací výnos má datum 12 . dubna 
1972 . Vyvrcholením akcí připomínajících toto 
výročí byla odborná konference „Český kras 
včera, dnes a zítra“, která se konala ve dnech 
3 .–4 . listopadu 2022 ve Svatém Janu pod 
Skalou v areálu zdejšího kláštera, kde dnes 
sídlí Svatojánská kolej – vyšší odborná škola . 
Příznačné je, že ve stejných kulisách unikátní-
ho místa se specifickým geniem loci probíhala 
také konference k 40 . výročí před deseti lety . 
Další zajímavostí je, že ve zdejší škole působil 
několik let Jan Svatopluk Procházka, význačný 
prvorepublikový přírodovědec a učitel, který již 
v té době navrhoval ochranu přírody a krajiny 
svatojánského údolí .

Účastníci konference v jednacím sále Hotelu Panorama v Češkovicích. Foto archiv SJČR
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Konference byla slavnostně zahájena v před-
večer konání ve Valdštejnském sále Senátu 
Parlamentu České republiky . Záštitu převzal 
místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, senátor 
za okresy Beroun a Praha západ, kde se nachází 
převážná část území CHKO .

Vlastní konference začala ve čtvrtek dopoledne 
exkurzí do okolí Svatého Jana, konkrétně pěší 
vycházkou na vrch Třesina u Hostimi . Téměř 
stovka účastníků se rozdělila do skupin, kte-
ré vedli pracovníci Správy CHKO, jedna byla 
věnována zájemcům o problematiku lesa, ale 
na kopci a pod ním všichni obdrželi podrobné 
informace Pavla Skaly ze spolku Třesina, který 
se dlouhodobě o lokalitu stará a zajišťuje růz-
norodou péči ve prospěch zvláště chráněných 
a ohrožených druhů rostlin a bezobratlých živo-
čichů, přičemž vůdčím druhem je okáč metlicový 
a další druhy motýlů . Toto téma bylo pojednáno 
i v prezentaci v průběhu konference . Krásné 
počasí přispělo k vydařené návštěvě manage-
mentových ploch a lokalit, kde jsou v rámci 
záchranných programů na předem připravená 
místa úspěšně vysazovány ohrožené druhy 
rostlin a motýlů .

Čtvrteční odpoledne uvedl Bedřich Moldan za-
myšlením nad ochranou přírody Českého krasu 
v globální perspektivě a připomněl zejména udr-
žitelný rozvoj území v období klimatické změny 
a uchování biologické rozmanitosti a zastave-
ní úbytku druhů . Hlavní čas byl pak věnován 

souhrnným přednáškám a prezentacím na kla-
sická témata paleontologie, geologie, karsologie, 
hydrogeologie a živé přírody na příkladu vyšších 
rostlin, měkkýšů a brouků . Skvělá byla přednáška 
o fosilních obratlovcích . Většina autorů shrnují-
cích přednášek se přednostně věnovala novým 
poznatkům v uplynulých deseti letech a zasadi-
la nové poznání do mezinárodních souvislostí . 
První přednášející Petr Budil z České geologické 
služby připomněl obrovské zásluhy Ivo Chlupáče 
a stejně tak Lucie Juřičková vyzdvihla zásluhy 
Vojena Ložka při poznávání a ochraně Českého 
krasu . Velmi přínosné a poučné byly i dvě pre-
zentace na téma zemědělského pravěku a za-
sazení krasových doubrav do biogeografického 
kontextu . Posluchače zaujaly také „historické“ 
přednášky o přípravě vyhlášení CHKO a její 
činnosti v počátečních letech a také o významu 
Českého krasu pro vývoj botanického poznání 
a geobotaniky spojený s osobností Jana Jeníka .

Druhý den konference byl maratonem kratších 
prezentací s velmi širokým tematickým zábě-
rem . Úkolem bylo představit rozmanité bádá-
ní v Českém krasu, který je svou jedinečností 
a také blízkostí Prahy cílem mnoha projektů, di-
plomových prací a dalších výzkumných činností . 
Většina těchto aktivit se odehrává ve spolupráci 
či na podnět Správy CHKO . V první části do-
minovala lesnická problematika – ochranářská 
péče, hospodaření Lesů ČR, výmladkové lesy, 
ohrožení zvěří, mikroklima v lese, hrabání lesní 
padanky jako péče o biodiverzitu, monitoring 

a druhově bohatá vegetace lesních fragmen-
tů . V další části vynikly informace o sukcesi na 
opuštěných polích a změnách mikromozaiky 
stepí a seznámení s prvními suchozemskými 
rostlinami z českého siluru . Zoologické pre-
zentace představily rozmanitost a velmi dlou-
hodobé sledování letounů, aktuální početnost 
ledňáčků, průtah pěnic černohlavých a také 
novinky ve fauně motýlů a monitoring bezobrat-
lých v lomech . Společenské souvislosti ochrany 
přírody a krajiny byly prezentovány na příkla-
du práce s veřejností, působení na stavebníky, 
sčítání návštěvníků nebo komunitního aspektu 
činností v těsném okolí hlavního města či po-
hled soukromého zemědělce na spolupráci se 
Správou CHKO . Ta představila hlavní oblasti ak-
tivní péče o ekosystémy a ohrožené druhy s vy-
užitím finančních prostředků ze státního rozpoč-
tu i fondů EU . Nechyběla ani informace o studii 
cestovního ruchu ve svatojánském údolí a ná-
vrhy na řešení této turistikou přetížené lokality . 
Většina přednesených přednášek je k dispozici 
ve formě ppt prezentací na webu AOPK ČR, kde 
se s nimi zájemci mohou seznámit podrobněji 
https://nature .cz/cesky-kras-vcera-dnes-a-zitra .

Součástí konference byly samozřejmě odborné 
diskuse přímo v sále a také v kuloárech . Mnohé 
se protáhly i do pozdních nočních hodin a měly 
vysokou společenskou úroveň . Exkurze do kos-
tela s vynikajícím výkladem Michala Šedivého, 
správce areálu Svatojánského kláštera, oboha-
tila všechny účastníky . V chodbách kláštera byly 
po celou dobu konference k zhlédnutí výstavy 
související s výročím, dále expozice o činnosti 
AOPK  ČR, o obojživelnících a plazech a vý-
běr snímků Českého krasu „z nebe“ od Jiřího 
Jirouška, které doplnila zcela nová kniha vydaná 
autorem při příležitosti výročí a konference (re-
cenze viz minulé číslo časopisu) .

Na závěr konference zazněl příslib využití za-
myšlení Bedřicha Moldana z úvodu v činnosti 
Správy CHKO tak, aby další výroční konference 
mohla bilancovat úspěšné naplnění slov o po-
znání a udržitelném rozvoji a o zachování vyso-
ké biodiverzity území . ■

František Pojer, Hana Hofmeisterová

Výklad Pavla Skaly k managementové lokalitě na Třesině. Foto Jindřich Prach
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NÁZORY A POLEMIKA

Přísná ochrana přírody jako jeden 
z důležitých přístupů k zachování 
biologické rozmanitosti v ČR
V článku otištěném na stránkách tohoto ča-
sopisu (OP, č . 1/2022) jsem se pokusil upo-
zornit na slibné (a náročné) výzvy Strategie 
pro ochranu biologické rozmanitosti EU do 
roku 2030 a současně na prakticky chybě-
jící diskusi v rámci ochrany přírody v ČR, jak 
tyto výzvy naplnit . Těžištěm článku byla úvaha 
o možnostmi naplnění přísné ochrany přírody 
na 10 % území České republiky . Článek přinesl 
argumentaci, proč by měla být i tato náročná 
vize mezi ochranáři diskutována, řešena a – 
vhodným způsobem a schůdnými cestami – 
naplňována . Reakce Michaela Hoška a Davida 
Storcha (OP, č . 3/2022) je příslibem, že dis-
kuse na dané téma se skutečně rozběhne . 
Polemický tón otištěné reakce představuje 
pro iniciátora výzvu započatou diskusi v zá-
rodku neopouštět . Na druhou stranu obdob-
ně přímá polemika by nejspíše další diskusi 
a možnosti nalezení perspektivního řešení ne-
prospěla . Tento příspěvek se tedy namísto po-
kračování polemiky snaží o vyjasnění a shrnutí 
shody a rozdílů v pohledu autorů obou textů, 
která by poskytla pevnější bázi pro praktické 
naplňování vizí ochrany přírody .

Bezzásahovost a aktivní management 
jako komplementární přístupy
Vedle přísné ochrany přírody, spočívající v po-
nechání přírodních stanovišť samovolnému vý-
voji vytvářející vhodné prostředí většinou pro 
druhy citlivé na činnost člověka, je pro uchování 
biologické rozmanitosti střední Evropy důležitý 
i specifický management lidskou činností spo-
luvytvářených či zcela vytvořených stanovišť, 
v některých případech s neobyčejným počtem 
druhů, jejichž přežití může být do značné míry 
na udržení managementu závislé . A nakonec 
máme i stanoviště degradovaná, která k tomu, 
aby byla atraktivní pro vzácné a ohrožené dru-
hy, potřebují „obnovit“ či „restaurovat“, ať již 
spontánním působením přírodních procesů, či 
cíleným lidským opatřením . Strategie ochrany 
biologické rozmanitosti EU do roku 2030 (dále 
jen Strategie EU) přiznává každému z těchto 
způsobů ochrany přírody svůj význam pro zá-
chranu biologické rozmanitosti a své cíle staví 
na jejich kombinaci . Přísná ochrana přírodních 
stanovišť tak představuje jen jeden z možných 

typů managementu chráněných území . Jinými 
slovy by bezzásahovost neměla být vnímána 
jako protipól aktivního managementu, ale oba 
přístupy jako vzájemně se doplňující a nápo-
mocné v úsilí o zachování a podporu biologic-
ké rozmanitosti .

Bezzásahový management je vhodným přístu-
pem ochrany pro některé typy přírodních stano-
višť, především těch typů lesních stanovišť, které 
by v prostředí málo ovlivněném lidskou činností 
tvořily dominantní typy přírodních stanovišť v kra-
jině – u nás typicky bukové lesy a horské smrčiny . 
Podpora bezzásahového managementu těch-
to stanovišť s velkou rozlohou není rozmarem 
ochrany přírody, ale nezbytným předpokladem 
pro zachování jejich biodiverzity . Čím větší území 
přísná ochrana zahrnuje, tím mají populace orga-
nismů stanoviště obývajících lepší perspektivu . 
Proč? Spontánní sukcesní cyklus těchto lesních 
ekosystémů může v přírodních podmínkách trvat 
dlouhá století, aby pak byl v jednom okamžiku 
přerušen přírodní disturbancí (vítr, kůrovec, oheň 
apod .) na rozloze běžně převyšující výměru vět-
šiny našich současných maloplošných chráně-
ných území . Přírodní disturbance obvykle iniciují 
výrazné změny struktury a fungování ekosysté-
mů . Přestože jsou tyto změny naprosto přiroze-
né a z pohledu biodiverzity žádoucí, v případě 
malých lokalit mohou vyvolat náhlou změnu pří-
rodních podmínek celého chráněného území . 
Organismy, kterým vyhovují jen určité podmínky 
v rámci přirozené variability daného stanoviště, 

tak mohou na malých lokalitách vyhynout i v dů-
sledku svého přirozeného vývoje . Heterogenita 
struktury lesních stanovišť, která se v průběhu 
sukcesního cyklu vystřídají na jedné konkrétní 
lokalitě, může být vyšší než heterogenita podmí-
nek relativně velkého území v daném časovém 
okamžiku . Velká část vzácných druhů lesních 
organismů nachází vhodné podmínky pro život 
jen na stanovištích určité sukcesní fáze, takže 
podmínkou jejich setrvalé existence v konkrétním 
chráněném území je jeho dostatečná velikost 
umožňující souběžný výskyt všech sukcesních 
fází s odpovídající rozlohou .

Mají-li být přísně chráněná území rozlohou vel-
ká, měli bychom v souladu s výzvou Strategie 
EU usilovat o prosazení této ochrany na 10 % 
území ČR? V tomto bodě se autoři dříve otiš-
těných textů neshodnou . Proti ochraně takto 
velkých území mluví (kromě praktických pře-
kážek vyplývajících jejím zaváděním v kultur-
ní obývané krajině) i riziko ztráty biodiverzity 
řady nelesních, i některých lesních a dlouho-
dobým managementem udržovaných stanovišť 
v důsledku jejich spontánního vývoje . Naproti 
tomu pro ochranu velkých území o rozloze 
odpovídající 10 % území ČR mluví možnost je-
jich přirozeného fungování na úrovni krajiny 
včetně vytvoření a udržení trofické komplexity . 
Trofickou komplexitou rozumíme strukturova-
né a úplné potravní řetězce, které vyvažují roli 
jednotlivých funkčních skupin organismů v eko-
systému a vliv těchto skupin na jeho fungování . 

Střídání generací buku a jedle v člověkem málo ovlivněném jedlobukovém lese je příkladem proměnlivosti spon-
tánně se vyvíjejících lesů (prales Sinca, Rumunsko). Foto Jeňýk Hofmeister
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Nejvíce diskutovaná je role velkých býložravců 
a vrcholových predátorů, jejichž přítomnost či 
nepřítomnost je zásadní pro směřování dalšího 
vývoje obývaného prostředí . Jejich přítomnost 
by mohla umožnit udržení světlomilných druhů 
organismů i ve spontánně zarůstající krajině . 
Příroda sama by se tak alespoň v případě ně-
kterých stanovišť mohla postarat o jejich aktiv-
ní management, který by se tak stal integrální 
součástí jejich spontánního vývoje . Aktivní 
management ochrany přírody by pak mohl 
být více soustředěn na rozlohou malé a v kul-
turní krajině izolované lokality, kde aktivní 

management zůstane předpokladem jejich 
zachování . Trofická komplexita by nebyla úplná 
bez vrcholových predátorů . Velcí predátoři jako 
medvěd, vlk či rys se v současnosti vyskytují 
na území 16 až 20 evropských států . Z nich 
pouze rys dlouhodobě žije na území ČR s od-
hadovanou početností necelých sto dospělých 
jedinců (Kaczensky et al. 2012) . Přinejmenším 
ze strany vlků je ovšem v posledních letech 
zaznamenáván čilý zájem trvale osídlit i naše 
území, takže jde jen o to, vysvětlit veřejnosti 
důležitost přítomnosti vrcholových predátorů 
pro další vývoj naší přírody .

Stav přírodních stanovišť 
a jejich druhová diverzita
Přírodní podmínky mnoha přírodních stano-
višť u nás nevyhovují vzácným druhům orga-
nismů, kterým by tato stanoviště měla sloužit 
za útočiště . Týká se to nejen specifických typů 
stanovišť s celkově malou rozlohou, kde bývá 
kromě neúměrného vlivu lidské činnosti na vině 
i absence aktivního managementu a které se 
dle Naturového hodnocení nacházejí v nepří-
znivém stavu . Stejně naléhavě se tento pro-
blém dotýká i řady běžně rozšířenějších typů 
přírodních stanovišť, které nejlépe prospívají při 

BOX 1: MODELOVÉ ÚZEMÍ

Kde se u nás nachází rozlohou velké území, na 
němž se odborníci s různými postoji k přísné 
ochraně přírody shodnou, že ponechání samo-
volnému vývoji by bylo ideálním managemen-
tem pro zachování a podporu biodiverzity? 
Modelová situace v EVL Východní Krušnohoří 
již byla nastíněna v úvodním článku, a ačkoli 
se určitě nejedná o jediné vhodné území, lze 
předložit dostatek přesvědčivých argumentů 
pro jeho přísnou ochranu. Ty zčásti vyplývají 
ze zachovalosti přírodních stanovišť a zčás-
ti z unikátního krajinného kontextu. Rozloha 
celé EVL Východní Krušnohoří činí 14 635 ha, 
na nichž má být zajištěna ochrana celkem 
14 předmětů ochrany (tab. 1). Více než polo-
vinu rozlohy EVL pokrývají acidofilní a května-
té bučiny jako nejrozšířenější typ stanoviště, 
ovšem ani rozloha dalších typů lesních stano-
višť na území EVL není zcela okrajová. 

Symbolické z pohledu tohoto textu je, že před-
mětem ochrany EVL je i pět typů nelesních 
stanovišť vyžadujících aktivní management, 
byť jejich rozloha je podstatně menší. Rovněž 
v případě druhů předměty ochrany zahrnují na 
jedné straně druh vyžadující převážně bukové 
porosty málo, či lépe vůbec, ovlivňované pří-
mými lesnickými zásahy, tak na druhé straně 
dva druhy motýlů vázané na nelesní stanoviště 
s aktivním managementem. Nejrozšířenější 
stanoviště bučin je z  velké části tvořeno 
staršími až velmi starými porosty, které jsou 
v posledních letech postupně obnovovány. 
Rozloha porostů starších než 130 let s domi-
nancí buku v nejstarší etáži na území EVL činí 
podle dostupných údajů lesní hospodářské 
evidence (zdroj ÚHUL) bezmála dva tisíce hek-
tarů, rozloha bukových porostů starších než 
150 let více než 1300 hektarů a bučin starších 

než 200  let úctyhodných 407 ha. Porosty 
starší než 130 let, v nichž dominují duby letní 
a zimní, javor klen a mléč a ojediněle i další 
druhy listnatých dřevin, pak pokrývají dalších 
více než 300 ha rozlohy EVL. 

Bukové porosty se nacházejí na svazích 
Krušných hor s různým sklonem a převážně ji-
hovýchodní expozicí, ovšem díky četným údo-
lím potoků kolmým na hlavní hřeben Krušných 
hor je území geomorfologicky mimořádně 
pestré a zahrnuje svahy s různým sklonem 
i expozicí. Rovněž rozsah nadmořských výšek 
v území je mimořádný (280–877 m n. m.), ze-
jména s ohledem na krátkou vzdálenost mezi 
úpatím a hřebenem Krušných hor. Bukové po-
rosty tak rozhodně nelze označit za monotón-
ní, ale vyznačují se naopak velmi proměnlivou 
strukturou i maximální výškou v závislosti na 
expozici, sklonu svahu a hloubce půdy. Spolu 
s dalšími uvedenými typy lesních stanovišť 
tak v EVL Východní Krušnohoří na poměrně 
malém území nacházíme neobvykle pestrou 
mozaiku zachovalých lesních stanovišť, jejichž 
ponechání samovolnému vývoji ve své celis-
tvosti by mohlo přinést významnou vzpruhu 
pro lesní biodiverzitu celého regionu. 

Dalším důležitým impulzem pro vyhlášení 
modelového bezzásahového území je i uva-
žované ponechání přilehlé části hnědouhelné-
ho dolu (se sesunutými svahy Krušných hor) 
samovolné sukcesi. To by gradient přírodních 
podmínek zahrnutých do území ponechaného 
spontánnímu vývoji dále rozšířilo s potenciál-
ně významným vlivem na biodiverzitu celého 
území. Celková rozloha přísně chráněného 
území by tak mohla snadno činit několik tisíc 
hektarů a zahrnovat všechna lesní stanoviště 
potenciálně profitující ze samovolného vývo-
je i navazující stanoviště s primární sukcesí 

v opuštěné části důlního prostoru. Realizace 
tohoto záměru by sice sama o sobě zdaleka 
nestačila k naplnění cíle přísně chránit 10 % 
území ČR plynoucího ze Strategie EU, určitě 
by však šlo o vykročení správným směrem.

Tab. 1 Předměty ochrany v EVL 
Východní Krušnohoří a jejich rozloha

Předmět ochrany v EVL 
Východní Krušnohoří

rozloha 
(ha)

Lesní stanoviště:

Acidofilní bučiny 5436

Květnaté bučiny 2574

Horské třtinové smrčiny 284

Smíšené jasanovoolšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy

116

Suťové lesy 100

Rašelinné smrčiny 57

Nelesní stanoviště:

Horské sečené louky 292

Vlhkomilná vysokobylinná lemová 
společenstva nížin a horského až 
alpínského stupně

73

Chasmofytická vegetace silikáto-
vých skalnatých svahů

67

Druhově bohaté smilkové louky 
na silikátových podložích

39

Evropská suchá vřesoviště 18

Druhy:

Kovařík fialový

Modrásek bahenní
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absenci jakéhokoli managementu a které se dle 
Naturového hodnocení nacházejí v příznivém 
stavu . Jako příklad mohou posloužit stanoviš-
tě bučin (zahrnující acidofilní, květnaté, horské 
klenové i vápnomilné bučiny) . Jejich celková 
rozloha v ČR činí 2300 km2 (3 % rozlohy ČR) 
a nesčetné inventarizační průzkumy různých 
skupin organismů opakovaně potvrzují, že jde 
o prostředí na biodiverzitu většinou chudé . 
Naproti tomu červené seznamy ohrožených dru-
hů lišejníků, makromycet, bezobratlých i dalších 
skupin organismů zahrnují velký počet druhů, 
pro něž jsou právě tyto bučiny typickým stano-
vištěm . V současné krajině ČR však najdeme jen 
několik málo izolovaných bučin s obdivuhodnou 
druhovou diverzitou významnou v celoevrop-
ském kontextu (např . Žofínský prales) .

Jak lze vysvětlit poměrně velkou celkovou roz-
lohu daného typu stanoviště a současně jeho 
nízkou schopnost poskytovat útočiště na dané 
stanoviště navázaných druhů? Příčina tkví prá-
vě v malém podílu přísně chráněných stano-
višť, umožňující uplatnění přírodní dynamiky 
na struktuře těchto stanovišť a procesech se 
v nich odehrávajících . Drtivou většinu bukových 
porostů u nás reprezentují stinné hospodářské 
porosty bučin do věku 150 let s absencí starých 
odumírajících stromů, mrtvého dřeva a pestřejší 
horizontální struktury porostu jako důsledku pů-
sobení přírodních disturbancí . Takové porosty 
neposkytují vhodné podmínky pro vytvoření 
životaschopných populací většiny ohrožených 
druhů organismů . Přitom rychlost promítnutí 
přísné ochrany do struktury běžných hospodář-
ských bučin (Vandekerkhove et al. 2009; 2011) 
dokládá smysl takového opatření pro ochranu 
biologické rozmanitosti (box 1) . Při zachování 
současných způsobů hospodaření a pokračující 
lesnické obnově porostů starých bučin hrozí, že 
se nám sice podaří zachovat a možná i zvyšovat 
rozlohu bučin i příznivý stav těchto typů stano-
višť (dle Naturového hodnocení), vzácné druhy 
vázané na tento typ stanoviště však budou čím 
dál vzácnější, v horším případě vyhynulé . ■

Jeňýk Hofmeister
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V čem je problém?
Jakožto autor dvou boxů v citovaném článku, 
a nikoli hlavního textu (který napsal Michael 
Hošek) se necítím oprávněn pokračovat v dis-
kusi o tom, jak vážně brát nové evropské směr-
nice týkající se obnovy přírody a striktní ochra-
ny. Pokusím se namísto toho vyjasnit, v čem se 
s Jeňýkem Hofmeisterem shodujeme a kde je 
vlastně jádro sporu.

Nový text Jeňýka Hofmeistera považuji za vyvá-
žený a inspirativní a s kolegou Hofmeisterem se 
v řadě ohledů shoduji . Panuje srozumění v tom, 
že ochráníme tím více organismů, čím větší je 
rozloha jejich prostředí, stejně jako v tom, že při-
rozené disturbance mohou vytvářet biotopy, bez 
nichž by některé populace zanikly . Přirozené 
disturbance přitom má smysl podporovat jen na 
velkých plochách, poněvadž jen tak je zajiště-
no, že nepostihnou celé chráněné území a celé 

populace cenných druhů . Z toho plyne, že v ně-
kterých případech se vyplatí chránit cenné po-
pulace a cenná společenstva tak, že vymezíme 
velkou plochu, kde necháme působit spontánní 
procesy a budeme jen málo zasahovat .

V  čem je tedy problém? Sám jsem měl 
z Hofmeisterova textu pocit nevyváženosti ve 
směru zdůrazňování „přísné“ ochrany, tedy 
bezzásahovosti . Ve zmíněných boxech jsem 
se snažil poukázat na to, že v situaci, kdy hlav-
ní problém většiny našich biotopů je přibývání 
biomasy (tedy zarůstání krajiny a/nebo zvy-
šující se dominance malého množství druhů), 
přísná ochrana čtená jako „nechání být“ může 
v mnoha případech přírodě uškodit . A z toho 
hlediska může být tlak Evropské unie na přísnou 
ochranu předem určené – a to relativně hodně 
velké – plochy mírně řečeno kontraproduktivní . 
Samozřejmě jako obvykle je ďábel skryt v detai-
lu, tedy v tom, co přesně se přísnou ochranou 
myslí . Jenže pokud Hofmeister v prvním článku 
píše, že jde o „vyloučení záměrného ovlivňo-
vání probíhajících přírodních procesů lidskou 
činností“, tak riziko ztráty biologické rozmani-
tosti vlivem nárůstu biomasy několika málo do-
minantních druhů bude značné . Protože to je 
přírodní proces, a to nezávisle na tom, že jsme 
je svou činností nebo naopak nečinností spustili .

Zastánci přísné ochrany nebo bezzásahovosti 
o těchto problémech často vědí, a tak argumentují, 

Svobodný prales Ščúrnica vznikl vykoupením mýtního porostu ze sbírky iniciované v lokalitě žijícími ochránci 
přírody (Bílé Karpaty). Přirozená mortalita stromů a působení přírodních disturbancí umožňují rychle zapomenout 
na hospodařením zjednodušenou strukturu porostu.  Foto Jeňýk Hofmeister
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směrnice EU o tom, kolik území má být vyčleněno 
pro „přísnou ochranu“ . Na druhou stranu, tlak na 
ochranu relativně velkého území jistě usnadní 
politická rozhodování, pokud najdeme území, 
která za to stojí . Hledejme je tedy, ale buďme 
připraveni na to, že nikdo nás nezbaví břemene 
rozhodování o tom, jak s daným územím nakládat 
a co vše nechat na „přirozené“ (ve skutečnosti 
člověkem zásadně ovlivněné) procesy . ■

David Storch

MEDAILONKY

František Pelc jubiluje

František Pelc se narodil 4. října 1962 
v Turnově a tomuto městu zůstal věrný do-
dnes, žije zde s manželkou Ivetou a spolu 
zde vychovali své dva syny Marka a Adama. 
Již na druhém stupni základní školy propadl 
své celoživotní zálibě – poznávání přírody, 
která je už 35 let jeho profesí a posláním. 

Po studiu na gymnáziu v Turnově absolvoval 
v letech 1981–1986 Přírodovědeckou fakultu 
UK v Praze, kde diplomovou práci věnoval 
výzkumu ptačích společenstev na imisních 
holinách Jizerských hor. Poté nastoupil na 
Správu CHKO Český ráj, v letech 1987–1989 
byl okresním ekologem pro okres Semily, 
odkud se v roce 1990 přihlásil na uvolně-
né místo vedoucího Správy CHKO Jizerské 
hory, kterou pak vedl až do r. 1995, kdy byl 
ministrem životního prostředí Františkem 
Bendou vybrán na místo ředitele čerstvě 
ustavené Správy chráněných krajinných ob-
lastí ČR. V roce 2002 byl zvolen poslancem 
Parlamentu ČR. Po skončení poslaneckého 
mandátu se vrací do státní ochrany přírody 
a stává se ředitelem zreformované Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR, kterým je do-
dnes, pouze s přestávkou mezi r. 2007–2010, 
kdy jej ministr životního prostředí Martin 
Bursík povolal na místo náměstka minist-
ra řídícího sekci ochrany přírody. Jubilant 
se věnuje také lektorské činnosti. Externě 
přednáší na České zemědělské univerzitě 
v Praze politiku ochrany životního prostře-
dí a také zasedá ve vědecké radě Fakulty 

že přirozené procesy také znamenají právě pří-
rodní disturbance, které jdou proti kumulaci bio-
masy – požáry, kalamity, vliv velkých herbivorů . 
To je v pořádku, pak ale nastává otázka, do jaké 
míry se na tyto samovolné procesy lze spoleh-
nout . A odpověď je jak kdy, jak kde, ale velmi 
často nevíme . Dokonce bych neváhal říci, že se 
lze spolehnout jen na to, že přirozené procesy 
povedou dříve nebo později k situaci, kterou jsme 
nečekali . Což nemusí být nutně špatně – jenže 
pokud je cílem ochrany přírody zamezení vymí-
rání populací, druhů a celých společenstev, je to 
docela nebezpečné . Není žádné ekologické pra-
vidlo, že by přirozené procesy měly vést k vyšší 
perzistenci populací, co už na daném území jsou, 
natož populací cenných druhů .

Jádro problému se totiž skrývá v zavedené di-
chotomii bezzásahovost – aktivní management . 
Jejím základem je iluze, že máme možnost do 
přírody nezasahovat a jen nechat „přirozené 
procesy“ běžet . Jenže žijeme v období antro-
pocénu, k němuž mimo jiné patří to, že jsme si 
uvědomili, jak provázané jsou přírodní děje s lid-
skou činností . I když vymezíme „bezzásahové“ 
území, už tím vymezením jsme do něj nezvratně 
zasáhli . A pořád zasahovat budeme – šíření ne-
původních druhů (včetně patogenů), zvyšování 
úživnosti ekosystémů vlivem hnojení dusíkatými 
atmosférickými spady a oxidem uhličitým, to vše 
jsou procesy, které se podílejí na změnách všude 
okolo nás (včetně globálního zvyšování biomasy 
rostlin) a způsobuje je člověk . V každém případě 
tedy zasahujeme, záměrně či nezáměrně, a tudíž 
je klíčové, jak přesně se rozhodneme zasahovat . 
Všechno je z tohoto hlediska management a jde 
o to se rozhodnout, jaký typ managementu bude 
v daném případě a pro daný účel lepší . K tomu 
budeme potřebovat poměrně detailní znalost 
ekologie celého systému – a i tak nemáme jisto-
tu, že to dopadne tak, jak předpokládáme .

Jak z toho ven
Rozpor mezi mým náhledem na celou proble-
matiku a postojem Jeňýka Hofmeistera ve sku-
tečnosti není nijak zásadní . Určitě se u nás dají 
najít území, která jsou velká a zároveň o nich lze 
předpokládat, že je můžeme nechat být a po-
zorovat, co se na nich děje – třeba diskutované 
Východní Krušnohoří . Pokud nepůjde o území 
hostící poslední populace cenných druhů, může-
me si dovolit experimentovat s tím, jaké procesy 
se tam rozběhnou, a je dost možné, že budeme 
příjemně překvapeni . Nebo se můžeme pokusit 
zasahovat jen určitými způsoby, třeba introduk-
cí velkých herbivorů . Jen si neumím představit, 
že by nám v tom měla či mohla pomoci nějaká 

životního prostředí této univerzity a správní 
radě ČZU. Je členem čestné rady Českého 
svazu ochránců přírody a předsedou správní 
rady Nadace Ivana Dejmala.

Začátek soustavného poznávání 
přírody, zejména ptáků
Spolužáci Františka Pelce na základní škole Pavel 
Vonička a Jan Černý sbírali brouky, zejména z če-
ledi tesaříkovitých a střevlíkovitých . Preparáty v en-
tomologických krabicích a vůně naftalínu Františka 
inspirovaly ke sbírání motýlů, za nimiž se vydával 
do okolí, i v zimě, do jeskyní Českého ráje . Byť 
motýlí svět prozkoumal podrobně, u této skupiny 
hmyzu nezůstal (na rozdíl od Pavla Voničky, který 
je dnes naším předním entomologem a kurátorem 
entomologických sbírek Severočeského muzea) . 
Nicméně ze znalosti motýlů s oblibou své okolí 
zkouší dodnes . Ostatně i slavnému výroku expre-
miéra Andreje Babiše „My chceme znovu motýle“ 
předcházela Františkova edukace, kdy se snažil 
tehdejšího předsedu vlády seznámit s problémem 
vymírání motýlů a dalšího hmyzu v současné ze-
mědělské krajině .

Zájem o hmyz u Františka rychle nahradila orni-
tologie . V sedmé třídě začal navštěvovat ornito-
logický kroužek vedený turnovským sokolníkem 
Zdeňkem Hovorkou . Když v té době poprvé 
vylezl dvacet metrů vysoko do koruny velké-
ho smrku ve Vazoveckém údolí u Turnova, aby 
zde okroužkoval a fotografoval mláďata jestřába 
lesního, zažíval nejen přiměřenou dávku stra-
chu, ale i zcela výjimečné pocity . Jestřába v té 
době myslivci likvidovali prakticky na potkání 
a František pocítil potřebu tato krásná zvířata 
nějak chránit . Každý víkend na druhém stupni 
školy podnikal na kole značky ESKA exkurze za 
ptáky po Českém ráji, a to za jakéhokoliv počasí . 
Nemohl nejprve sehnat dalekohled a vzpomíná, 
jak používal staré divadelní rakousko-uherské 
kukátko skoro bez zvětšení a jak mu následně 
kamarád Kamil Reiniš půjčil krásný prvorepub-
likový dalekohled Srb a Štys 7×50 . Až když se 
rodiče přesvědčili, že u ornitologie zřejmě vy-
drží delší dobu, dostal k narozeninám slušný 
japonský dalekohled . Svá dvouletá pozorování 
shrnul ve své prvotině Avifauna Českého ráje 
a zúčastnil se s ní krajského kola soutěže Natura 
Semper Viva (předchůdce středoškolské odbor-
né činnosti) konaného v Pardubicích .

Později začal navštěvovat i vzdálenější lokali-
ty, jako např . přehradní jezero Rozkoš, kde se 
naučil poznávat bahňáky, které velmi slušně ur-
čuje dodnes . Zájem o ornitologii později trochu 
utlumil a zajímal se i o další skupiny organismů 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A1_univerzita_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A1_univerzita_v_Praze
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a širší vazby a fungování přírody, ale nikdy ho 
úplně neztratil . Za ptáky vyjíždí dosud do vzdá-
lených i blízkých destinací jak ve volném čase, 
tak při pracovních cestách .

Milovník Českého ráje a Jizerských hor
František Pelc má v České republice mnoho 
oblíbených míst, ale dvě se zcela vymykají – 
Český ráj a Jizerské hory . Přírodu Českého ráje 
poznával od svého dětství a začínal zde s horo-
lezectvím . Na Správě CHKO Český ráj v r . 1986 
zahájil svou kariéru v ochraně přírody, a i když 
později zastával jiné pozice, nikdy se tomuto 
území, které má ostatně i dnes ze svého ro-
dinného domu na dohled, nepřestal věnovat . 
Nejintenzivněji na začátku tohoto století, kdy 
se účastnil složitých jednání se stovkami za-
stupitelů obcí a pomáhal projednat rozšíření 
CHKO o Maloskalsko a Prachovské skály, což 
se v r . 2002 nakonec podařilo .

S Jizerskými horami spojil svůj život v r . 1990, 
kdy v Liberci nastoupil na místo vedoucího 
správy CHKO . Věnoval se zejména obnově 
imisemi poškozených lesů, podařilo se mu 
navázat dobrou spolupráci s  lesníky a do-
hodnout se na dlouhodobé strategii obnovy 
a stabilizace lesa s využitím nově vymeze-
ných biocenter a původního genofondu dře-
vin (Pelc 1994, 1999) . Jde o jeden z prvních 
úspěšných velkých projektů ekologické obno-
vy v ČR (Pelc 2012) . Velké úsilí věnoval ochra-
ně jizerskohorských bučin (Pelc 1992) . V roce 
1999 se povedlo sloučením několika zvláště 
chráněných území a zahrnutím navazujících 
zachovalých lesních porostů vyhlásit jednu 
z největších NPR v ČR (vč . ochranného pásma 
27 km2) . Jako velké ocenění snah o ochranu 
této oblasti je jistě možné vnímat zapsání já-
drové zóny NPR Jizerskohorské bučiny jako 
přírodní lokality na seznam světového dědictví 
UNESCO v loňském roce .

Jubilant se podílel na vyhlášení i dalších ma-
loplošných chráněných území – v CHKO Jizerské 
hory např . rezervace Jedlový důl a Malá Strana či 
přírodní památky Klikvová louka . V CHKO Český 
ráj prosadil v r . 1995 ochranu unikátních suťových 
lesů na opuce na dvou kilometrech úbočí kaňonu 
Jizery jako PR Bučiny u Rakous .

Na realizaci projektů obnovy lesů a péči 
o přírodu v Jizerských horách se snažil zís-
kat potřebné finance . Navrhl a prosadil státní 
dotační „Program stabilizace lesa v Jizerských 
horách a na Ještědu“, který fungoval až do r . 
2008 . Nechtěl však spoléhat pouze na stát 

a tak v roce 1993 založil Nadaci pro záchranu 
a obnovu Jizerských hor . První významnější 
prostředky nadace obdržela z Nadace prince 
Bernarda z Nizozemska a od významné české, 
německy píšící spisovatelky Libuše Moníkové . 
Za dobu své existence nadace podpořila stov-
ky projektů v celkové výši téměř 30 mil . Kč . 

V roce 1997 byla na návrh Františka Pelce 
působnost nadace rozšířena i mimo oblast 
Jizerských hor, ale její zaměření zůstalo stále 
stejné – na ochranu a obnovu přírody . Nadace 
se při té příležitosti přejmenovala na Nadaci 
Ivana Dejmala pro ochranu přírody . František 
Pelc je stále předsedou její správní rady .

Zoufalství na imisní holině v Jizerských horách v r. 1990. Foto archiv AOPK ČR

S prezidentem Václavem Havlem a předsedou Federálního výboru pro životní prostředí Josefem Vavrouškem na 
exkurzi obnovovanými imisemi poškozenými lesy v Jizerských horách v r. 1990. Foto M. Drahoňovský
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komunální až po celostátní a mezinárodní . 
Byl proto po řadu let členem městského za-
stupitelstva a městské rady v Turnově (1990, 
1993–2006) .

Politik ochrany přírody
František Pelc patří mezi několik málo ochrán-
ců přírody, kteří se nebáli vstoupit do politi-
ky . Vnímal totiž, že ochranu přírody ovlivňuje 
politika velmi silně na všech úrovních, od té 

V letech 2002–2006 působil jako poslanec 
Parlamentu ČR, kde zastával funkci místopřed-
sedy sněmovního výboru pro veřejnou správu, 
regionální rozvoj a životní prostředí a byl čle-
nem mandátového a imunitního výboru . Jako 
poslanec se v r . 2004 významně podílel na při-
jetí novely zákona o ochraně přírody a krajiny 
implementující „naturové“ směrnice Evropské 
unie . Byl spoluautorem pozměňovacího návrhu 
zavádějícího náhradu újmy za ztížení zeměděl-
ského a lesního hospodaření v důsledku ome-
zení z důvodu ochrany přírody, která je dnes 
jedním z nejvýznamnějších ekonomických ná-
strojů státní ochrany přírody .

Jubilant je stal spoluautorem první politiky 
ochrany přírody v ČR po r . 1989 . Společně 
se S . Mlčochem a J . Hoškem sestavili první 
Státní program ochrany přírody a krajiny, který 
v r . 1998 schválila vláda ČR . V roce 2010 byl 
pod jeho vedením v pozici náměstka ministra 
životního prostředí program aktualizován .

Od r . 1995 působí (vyjma dvou přibližně čtyřle-
tých přestávek, kdy byl poslancem Parlamentu 
ČR a náměstkem ministra) ve vedoucí pozici 
české státní ochrany přírody . Je obtížné vy-
brat nejvýznamnější projekty, které jako ředitel 
Správy chráněných krajinných oblastí ČR (sedm 
let) nebo později Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR (zatím jedenáct let) inicioval nebo 
se na nich podílel . Jistě mezi ně patří zpracování 
„Programu rozvoje chráněných krajinných ob-
lastí“ v roce 1998 a 2000, který předběhl svou 
dobu (Pelc a kol . 2000) . Dalším nadčasovým 
projektem bylo uzavření smlouvy o spolupráci 
mezi AOPK ČR a státním podnikem Lesy ČR 
o vymezování a monitoringu bezzásahových 
území v lesích v r . 2002 (po aktualizaci je jejím 
cílem vymezení 5000 ha bezzásahových lesů) . 
Ale nejvýznamnějším počinem je instituciona-
lizace a konsolidace speciální ochrany přírody 
a krajiny s využitím modelů z vyspělých zemí .

Obdivovatel a znalec africké přírody
František Pelc je nadšeným a zkušeným cesto-
vatelem . Každoročně podniká s rodinou či kole-
gy výpravy za poznáním přírody a krajiny nejrůz-
nějších zemí všech světadílů . Naprostá většina 
jeho cest však míří do Afriky, která mu doslova 
učarovala . Vztah k Africe a její přírodě získal 
ze zažloutlých diapozitivů z přelomu let 1965 
a 1966, kdy pobýval rok v Somálsku s otcem, 
který zde byl pracovně jako servisní pracov-
ník továrny Škoda Liaz . Od dětství toužil se do 
Afriky vrátit . Podařilo se mu to až v roce 2002, 
kdy jako poradce vicepremiéra navštívil Světový 

S předsedou Senátu ČR Petrem Pithartem a senátorkou Libuší Benešovou v CHKO Broumovsko 
v r. 2001. Foto archiv AOPK ČR

Cenu rektora ČZU obdržel František Pelc v r. 2017. Foto T. Kott
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Plány a výzvy do budoucna?
Mohlo by se zdát, že Františka Pelce již zají-
mají pouze velké rozvojové projekty v Africe 
či různá zásadní rozhodnutí v ochraně přírody 
na národní, či lépe evropské nebo globální 
úrovni . Opak je však pravdou . Ve své pozi-
ci přirozeně řeší především zásadní otázky 
ochrany přírody a krajiny, ale dokáže si stá-
le najít čas na realizaci drobných lokálních 
projektů . V poslední době se např . aktivně 
zapojil do projednávání a podpořil snahy 
o obnovu mokřadů u Sedmihorek v nivě říč-
ky Libuňky v Českém ráji, které mimochodem 
koncem 80 . let vytrhl z projektu odvodnění 
(Šťastný, Bednářová 2022) . Rád by viděl více 
podobných projektů ve svém okolí, jako je 
obnova rybníka a mokřadů rybníka Žabakor, 
ale např . i obnova informačního střediska 
Věžák v CHKO Český ráj nebo informační-
ho střediska v Mariánskohorských boudách 
v CHKO Jizerské hory .

Čeho jubilant v ochraně 
české přírody lituje?
Mezi své neúspěchy řadí, že nezvrátil v pozi-
ci náměstka ministra životního prostředí ne-
správné vytváření Natury 2000, kdy se namís-
to využití a doplnění české soustavy zvláště 
chráněných území budovala soustava paralelní 
a nyní jen s největšími obtížemi obě soustavy 
spojujeme a bude nám to trvat ještě mnoho let . 
Naštěstí nově připravovaná legislativa EU na 
obnovu přírody míří stejným směrem .

Další velký neúspěch vidí v podceňování práce 
s veřejností, kdy se mu nepodařilo dlouhodo-
bě vytvořit dostatečnou kapacitu v rámci státní 
ochrany přírody věnující se této oblasti . Vnímá, 
že ochrana přírody je především společenskou 
objednávkou (Pešout, Hušek 2012), a proto je 
podpora veřejnosti a navyšování ochranářské 
gramotnosti naprostou nezbytností pro další 
existenci a rozvoj oboru .

summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu 
a přírodní rezervaci Pilanesberg . Poté začal do 
Afriky jezdit prakticky každoročně, a pokud by-
chom jeho všechny pobyty na černém kontinen-
tě sečetli, strávil na něm již tři roky .

Afriku nechce jen poznávat, ale také chránit tam-
ní rychle ubývající divočinu a pomáhat místním 
obyvatelům . Z rodinných a nadačních financí 
podporuje strážní službu v místních národních 
parcích, snaží se zprostředkovávat pomoc z roz-
vojových státních programů i nejrůznějších pri-
vátních a nadačních finančních zdrojů, zejména 
v oblasti rozvoje ekoturismu . Šetrný turistický ruch 
totiž vnímá jako jeden z klíčových nástrojů ochrany 
zdejší unikátní a rychle mizející přírody a regio-
nální ekonomické prosperity . V roce 2012 založil 
mj . s Bedřichem Moldanem základní organizaci 
Českého svazu ochránců přírody „Pro Africa“, pod 
kterou soustředí své snahy a aktivity na podporu 
africké přírody vč . vydávání různých tiskovin .

Poznávání Afriky se stalo Františkovi celoživotním osudem. Na fotografii s Himby v Kaokolandu v r. 2007. Foto Iveta Pelcová
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Mezi velké výzvy, na jejichž uskutečnění se 
delší dobu soustředí, bezesporu patří vyhláše-
ní národního parku Křivoklátsko, CHKO Soutok 
a Krušné hory a rozšíření NP Krkonoše o jádro-
vé území CHKO Jizerské hory . Neustává v pro-
sazování změn v hospodaření v lesích a naklá-
dání s vodními toky . 

Rád by prosadil realizaci rozvojového projektu 
šetrné turistiky podporujícího uchování biodi-
verzity v Zambii, Gabonu či jiné zemi v subsa-
harské Africe . Nejosobnějším aktuálním projek-
tem jubilanta zůstává kromě péče o vnoučata 
vydání knihy „Afrika – mizející přírodní poklady; 
Cestopisné poznámky ochranáře přírody“, která 
má v rukopisu již 1200 stran . Věřím, že ji dokončí 
v dohledné době .

Františka jsem poznal před čtvrtstoletím . Děkuji 
mu za přátelství, ve kterém můžeme sdílet vše 
dobré i špatné nejen v ochraně přírody a krajiny, 
ale i v osobním životě . Přeji Františkovi srdečně 
pevné zdraví a splnění všech výše uvedených 
i mnoha neuvedených plánů, které zatím jen 
nosí ve své mysli .

František Pelc publikoval stovky odborných 
a popularizujících sdělení v různých časopi-
sech (Ochrana přírody, Živa, Vesmír), sborní-
cích, denících a dalších platformách . Výběr 
vč . literatury, na které se odkazuje tento me-
dailonek, nabízí elektronická verze tohoto čísla 
časopisu Ochrana přírody . ■

Pavel Pešout
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VZPOMÍNKY

Jiří Flousek – rytíř ochrany 
přírody našich hor

Dne 14 . listopadu 2022 vyhasl předčasně život 
velkého člověka . Ten den jsme někteří z jeho 
kamarádů vyrazili ven zavzpomínat na Jirku 
o samotě a nechat projít bolest nohama do 
země . I ptáci jako kdyby o odchodu svého vel-
kého zastánce věděli . Všude bylo hrobové ticho .

Jirka žil naplno a není snadné stručně vystih-
nout šíři jeho zájmů . V prvé řadě měl nadevše 
rád svou rodinu, byl ženatý a měl tři děti . Celý 
profesní život prožil ve Vrchlabí, kde pracoval 
jako zoolog na Správě Krkonošského národního 

parku . Velmi se těšil na aktivity v důchodu, až 
bude mít více času na své milované ptáky a ute-
če konečně všem lejstrům, jejichž psaní ho již 
vyčerpávalo . Plánovaný červnový odchod do 
důchodu a pokračování výhradně v odborné 
práci už však Jirka nestihl . Zákeřná nemoc mu 
nedovolila ani dokončit započatou ornitologic-
kou sezonu a sčítání ptáků na jeho oblíbených 
transektech . Mělo být čtyřicáté, jubilejní . Jirka 
byl najednou zničehonic upoután na lůžko, v in-
tenzivní péči lékařů . Jeho génius po půl roce 
nerovného zápasu odešel na věčnost . Pro Jirku 
je tato fráze výstižná, neboť jeho odkaz vůdčí 
osobnosti v české ochraně přírody a ornitologii 
a zároveň skromného a dobrého člověka zde 
zůstane napořád .

Jirka se narodil 23 . srpna 1957 v Náchodě, 
kde absolvoval gymnázium . V té době se za-
čal věnovat ornitologii – konipasům horským 
na Metuji a v jejím okolí . Již tehdy se projevila 
jeho schopnost řešit problémy komplexně . 
Zajímala ho tehdy druhová variabilita tohoto 
druhu v areálu rozšíření, a tak obeslal světová 

Dne 14. 11. 2022 ve věku pouhých 65 let odešel na onen 
svět neuvěřitelný člověk, přírodovědec RNDr. Jiří 
Flousek, Ph.D. Foto Kamila Antošová, KRNAP

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/navrh-projektu-rozvojove-spoluprace-v-zambii/
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/navrh-projektu-rozvojove-spoluprace-v-zambii/
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muzea s žádostí o zapůjčení sbírkového ma-
teriálu ke studiu . Z východních Čech se vydal 
studovat do Prahy, kde úspěšně absolvoval 
systematickou zoologii na Univerzitě Karlově 
v Praze a do svého odborného portfolia zařadil 
netopýry . Hned po škole v roce 1981 nastoupil 
jako zoolog na Správu Krkonošského národní-
ho parku ve Vrchlabí a krátce nato ji dočasně 
opustil, aby absolvoval povinnou základní vo-
jenskou službu v severních Čechách . Armádu 
nikdy rád neměl, ale vzpomínal na tuto životní 
etapu v dobrém – poznal tam pár zásadových 
lidí, jako byl on, a i tam mu pomohla „přežít“ 
jeho milovaná ornitologie . V 80 . letech se 
v Krkonoších naplno projevily následky imis-
ního znečištění rychlým odumíráním horské-
ho lesa . Jirku tato situace nenechala chlad-
ným a opět se projevila jeho systematičnost 
a vědecký entuziasmus – zakládá srovnávací 
transekty pro sčítání ptáků a kvadráty pro mo-
nitoring drobných savců, aby postihl a porovnal 
vývoj na imisních holinách, v odumřelém lese 
s ponechanými stromy a ve zdravých poros-
tech . Dosavadní výsledky těchto výzkumů 
shrnuje v doktorské práci Společenstva ptá-
ků a drobných savců v imisemi postižených 
oblastech Krkonoš: struktura a vývoj, kterou 
úspěšně obhájil v roce 1992 . Při své preciz-
nosti a snaze o maximální vědeckou serióznost 
a objektivnost se snažil používat pro odbor-
níky v předrevolučním Československu špat-
ně dostupné moderní metody statistického 
hodnocení dat . Jirka si jako zásadový člověk 
ve všech směrech nijak nezadal s komunis-
tickým režimem . Porevoluční vývoj dal šanci 
vyniknout právě takovým lidem, jakým byl on – 
erudovaným a zároveň morálně silným . Jirka 
se v roce 1994 stal náměstkem – vedoucím 
odboru ochrany přírody Správy KRNAP, která 
se sloučila s horskými částmi lesních závodů, 
a tuto pozici zastával až do roku 2009 . Poté 
se vrátil zpět na pozici odborného zoologa . 
Jeho přirozená role vůdčí osobnosti ochrany 
krkonošské přírody byla a je i nadále vzorem 
pro mnoho jeho mladších kolegů .

Ochranu přírodních hodnot považoval Jirka za 
kulturní vyzrálost společnosti a pomáhal chránit 
nejen jednotlivé skupiny živočichů (ptáci, neto-
pýři, další savci), ale především jejich prostředí . 
V Krkonoších vykonal velké množství práce při 
územní ochraně parku . Mnoho času a úsilí vě-
noval plánům péče, tedy nastavování podmínek, 
jak mají být konkrétní činnosti v jednotlivých plo-
chách vykonávány . Jirka byl tolerantní k jiným ná-
zorům, ale ne k dojmům či developerským kon-
vencím . Vědecky podložené závěry prosazoval 

pro mnohé až zarputile, ne u všech lidí byl proto 
oblíbený . Známá je v tomto ohledu jeho práce za-
měřená na vliv lyžařských areálů, umělého zasně-
žování a obecně turismu na přírodu . Prosazoval 
uplatňování cílů a poslání národního parku tak, 
jak je definuje zákon o ochraně přírody a kraji-
ny, tedy zachování a obnovu přírodních procesů, 
nikoliv další rozvoj sportovišť a tvrdého turismu . 
Jirka Krkonoše miloval a často doslova bojoval za 
zachování jejich přírodního rázu v největší možné 
míře . Byl však zároveň velmi dobrým vyjednáva-
čem a stratégem . Uměl najít s protistranou spo-
lečnou nit a dokázal, byť často nerad, nacházet 
kompromisy .

Jeho vědecké bádání v ČR ponejvíce zasaho-
valo do Krkonoš a okolí . V Krkonoších Jirka 
po 40 let sledoval vývoj početnosti ptáků na 
trvalých sčítacích transektech . Koordinoval de-
sítky dobrovolných ornitologů při kvadrátovém 
mapování ptáků Krkonoš, aby všechny výsled-
ky následně sepsal do podoby dvou bravur-
ních atlasů hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš 
(1999 – s Bożenou Gramsz, a 2015 – s Bożenou 
Gramsz a Tomášem Telenským) . Atlasy zahrnují 
české i polské Krkonoše, a i v tomto byl Jirka 
průkopníkem – jednalo se o první významný 
odborný počin, na kterém se podíleli odborníci 
obou národních parků . Srovnáme-li oba atlasy, 
vidíme Jirkovu vysokou odbornost a přehled – 
nechtěl ustrnout na místě, metodiku sčítaní 
a jeho vyhodnocení konzultoval s nejlepšími 
českými i evropskými kapacitami .

Ze všech horských druhů ptáků se Jirka nejvíce 
věnoval tetřívku obecnému, našemu nejohrože-
nějšímu lesnímu kurovi . Důvody úbytku jeho po-
četnosti Jirkovi nedaly spát, často se i ve svých 
článcích ptal, zda v ČR tetřívek přežije . Jak bylo 
Jirkovi vlastní, neuměl věcem jen nečinně při-
hlížet . Nejprve zavedl v 90 . letech pravidelné 
tříleté sčítání tokajících kohoutů . Následně se 
podílel na genetickém průzkumu a osvětových 
článcích, až nakonec napsal šestiletý projekt na 
záchranu tetřívka v ČR . V rámci projektu dostal 
tetřívek 18 nových ploch bezlesí a byly zkoumá-
ny podstatné environmentální parametry ovliv-
ňující přežití tetřívka v ČR (fragmentace stano-
višť, rušení, genetická struktura, míra predace…) . 
Podaří-li se pokračovat v Jirkově usilovné práci 
s tetřívkem a ochranou jeho prostředí, věříme, 
že tetřívek bude zachráněn .

Kromě ptáků Jirka dlouhodobě organizoval sčí-
tání zimujících netopýrů ve štolách od Krkonoš 
až po Orlické hory . Uvědomoval si, že neto-
pýři jsou zranitelnou složkou bioty, a inicioval 

rozsáhlý výzkum na zjištění druhového složení, 
letové aktivity a možnosti ochrany chiroptero-
fauny v Krkonoších . K hnízdním atlasům ptáků 
proto přibyla v roce 2015 poutavá monografie 
Netopýři českých a polských Krkonoš .

V práci i ve volném čase Jirku vždy fascinovala 
příroda, zejména vysokohorská, málo pozměně-
ná člověkem . Několikrát navštívil Himálaj a jeho 
snem od mládí bylo dostat se na vysoký sever . 
To se mu v posledních letech splnilo a opako-
vaně zamířil na Špicberky, kde se podílel na stu-
diu rybáků dlouhoocasých . Na cesty na „pustý“ 
Svalbard se vždy strašně těšil a vyprávěl, že si 
tam nesmírně odpočine .

Jirka byl činný i v mezinárodní ochraně přírody . 
Byl dlouholetým odborným expertem při zastu-
pování ČR v Úmluvě o ochraně stěhovavých 
druhů volně žijících živočichů . V posledních 
letech se velmi věnoval otázce olova a použí-
vání olověných střel . Jeho názorová neshoda 
s podle jeho mínění nedostatečně aktivním 
postojem naší vlády k této problematice vedla 
k jeho rezignaci na tuto pozici . V tomto byl Jirka 
zásadový a důsledný .

Velmi se zasloužil o zřízení bilaterální Biosférické 
rezervace Krkonoše/Karkonosze v roce 1992 a za-
řazení krkonošských rašelinišť mezi ramsarské 
lokality v roce 1993 a posléze v roce 2009 mezi 
přeshraniční ramsarskou lokalitu spolu se sub-
alpínskými rašeliništi na polské straně . Byl dlou-
holetým členem Českého ramsarského výboru .

Jako vynikající ornitolog a zároveň zkušený 
ochranářský praktik byl přizván jako jediný zá-
stupce ochrany přírody do technicko-normali-
zační komise zřízené MŽP pro vytvoření norma-
tivního dokumentu pro omezení rušivých účinků 
umělého osvětlení .

Jirka vynikal schopností pojmenovat problémy, 
rozklíčovat jejich podstatu a následně také aktivně 
nalézt funkční nápravu, vždy s pomocí vědeckých 
poznatků a sběru dat v terénu . Neměl rád dojmy 
a neověřené informace pro jakákoliv tvrzení . Proto 
podporoval a velmi často také sám prováděl tolik 
průzkumů a výzkumů, aby ochrana přírody při ar-
gumentaci „nevařila z vody“ . Uvědomoval si, jak 
potřebné je pomáhat nejen lokálně . V roce 1980 
vstoupil do České společnosti ornitologické (ČSO) . 
Postupně se zapojoval do vedení a snažil se o re-
alizaci různorodých projektů . Od roku 2010 Jirka 
působil jako předseda České společnosti ornito-
logické a spolupodílel se na chodu spolku . Zapojil 
se i do vydávání odborného časopisu Sylvia či 
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Někteří si ho budeme pamatovat jako neohrože-
ného bojovníka pečujícího o záchranu krkonoš-
ské přírody, jiní jako jednu z vůdčích osobností 
české zoologie v celorepublikovém, potažmo 
celoevropském kontextu . Všichni jeho blízcí si 
Jirku navždy ponesou ve své mysli jako velmi 
příjemného, skromného, nesmírně obětavého 
a velmi erudovaného člověka . Dobrého člověka 
hodného následování . ■

Nezbývá než vzkázat – Jirko, budeš nám tu 
velmi chybět .

Václav Tomášek, Jan Materna

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Nové právní předpisy 
a další dokumenty v oblasti 
ochrany přírody a krajiny
(přehled vybraných aktualit 
z období říjen–listopad 2022)

Právní předpisy 

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky č. 4/2022 Sb., o vyhlášení 
přírodní památky Vystrkov 

Agentura na území Středočeského kraje, v ka-
tastrálních územích Jince a Jince v Brdech, vy-
hlásila přírodní památku Vystrkov a stanovila její 
bližší ochranné podmínky . 

Účinnost 4 . 10 . 2022

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky č. 5/2022 Sb., o zrušení pří-
rodní památky Lhota u Dynína 

Agentura na území Jihočeského kraje zruši-
la přírodní památku Lhota u Dynína . Předmět 
ochrany území se již nevyskytuje v rozsahu 
a kvalitě, které by odůvodňovaly nutnost exis-
tence maloplošného zvláště chráněného území . 
Území bude nadále chráněno v rámci II . zóny 
CHKO Třeboňsko .

Účinnost 19 . 10 . 2022

čtvrtletníku Ptačí svět a na dalších zajímavých tis-
kovinách, filmech či přednáškách . Jirka byl jedním 
z tahounů ČSO a přispěl k celkovému povědomí 
lidí o její vysoké odbornosti v celoevropském po-
hledu . Klid, stabilitu, která z něj vyzařovala, a smysl 
pro humor propůjčoval na mnohých akcích pro 
odbornou i laickou veřejnost .

Díky Jirkovu nasazení a vědomí, že ochraně 
přírody dlouhodobě nejvíce pomůže jasná 
strategie v podobě dobře zpracovaného plánu 
péče, se Česká republika zapojila do obsáhlé-
ho rozvojového projektu . Cílem česko-gruzín-
ského spojenectví je posilovat dvoustrannou 
spolupráci v oblasti ochrany biodiverzity, změ-
ny klimatu a plnit mezinárodní mnohostranné 
dohody o životním prostředí . Jirka se podílel 
necelých 10 let na přípravě podkladů pro plá-
ny péče v jedinečných chráněných územích 
Gruzie Tušsku a Aragvi a mezi gruzínskými 
kolegy si záhy vydobyl velký respekt, kom-
binovaný zároveň u řady z  nich s  velkým 
přátelstvím .

Jirka byl velký ochránce krkonošské tundry 
a nehasnoucí propagátor lidských hodnot . 
Takto jej znají lidé nejen v České republice 
a Gruzii, ale například také na Špicberkách, 
v Indii, Arménii, Polsku a v dalších zemích, 
kam ho pracovní cesty zavály . Přes všechnu 
erudovanou práci, co za ním byla za ta léta 
vidět v ochraně přírody, to byl především člo-
věk velmi laskavý, otevřený, přátelský a velmi 
obětavý . Často neznal sobot a nedělí, když 
mu šlo o to, prosadit prospěšný záměr či my-
šlenku . Měl specifický, často černý smysl pro 
humor a pevné morální zásady . Angažoval 
se v mnoha organizacích bojujících za lidská 
práva . V roce 2007 stál u zrodu organizace 
Namaste Nepál, která se snaží pomáhat chu-
dým lidem pod štíty Himálaje ve spolupráci 
s nepálskou nadací Development of Children 
and Women Center (DCWC) . Jejím posláním 
je rozvojová, humanitární, vzdělávací a kul-
turní podpora lidí v Nepálu a také bližší po-
znání o Nepálu pro lidi v České republice . 
Mezi další uskupení, jehož byl součástí, patří 
„Češi Tibet podporují“, které monitoruje lid-
ská práva, kulturní a náboženské svobody 
a stav životního prostředí v Tibetu a v Číně . 
Zastává se nespravedlivě stíhaných a vězňů 
svědomí . Podporuje sebeurčení Tibeťanů 
cestou dialogu mezi čínskou vládou a zá-
stupci Tibeťanů . Jirka se veřejně angažoval 
i v KRNAP, kde každoročně vyvěšoval vlaj-
ku Tibetu a pořádal povídání Tibet očima 
Krkonošáků .

Judikatura ČR

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 
As 153/2021-19 ze dne 18. 10. 2022

Soud se zabýval problematikou odpovědnosti 
zadavatele prací za spáchání přestupku po-
škození dřevin rostoucích mimo les zákona 
č . 114/1992 Sb ., o ochraně přírody a krajiny . 
V projednávané věci si město Klatovy ob-
jednalo soukromou společnost k  realizaci 
projektu lanového centra . V rámci projektu 
byly do kmenů vzrostlých stromů instalovány 
šrouby na uchycení lan, a tím došlo k jejich 
poškození . 

Město Klatovy projekt lanového centra zadalo 
k vypracování projektové dokumentace a ná-
sledné práce objednalo u zhotovitele, kterého 
vybralo ve výběrovém řízení . Připevnění lanové 
konstrukce na stromy bylo podstatou zadané 
stavby a projektu . Město nijak nenamítalo, že by 
se zhotovitel od projektového zadání odchýlil, 
a potvrdilo převzetí díla . 

Za této situace je dle soudu již nadbytečné 
požadovat doplnění dokazování ve věci týka-
jící se faktické činnosti zaměstnanců v rámci 
stavby (zda město kontrolovalo zaměstnan-
ce a dávalo jim k provedení prací pokyny) či 
doplnění smluvní dokumentace vztahující se 
k realizaci stavby či dokumentace k převzetí 
hotového díla . 

Ačkoli tedy město Klatovy samo stavbu ne-
provádělo, bez jeho vůle a jednání by škod-
livý následek vůbec nenastal . Onu škodlivou 
činnost tak představovala samotná stavba 
a  zadavatelem navržený způsob jejího 
provedení .

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 
As 105/2021-35 ze dne 9. 11. 2022

Soud prozkoumával rozhodnutí o přestupku 
dle zákona č . 114/1992 Sb ., o ochraně přírody 
a krajiny, který spáchala Skupina ČEZ tím, že 
při rekonstrukci sloupu elektrického vedení vy-
sokého napětí neopatřila odpínač ochrannými 
prostředky, které účinně zabrání usmrcování 
ptáků elektrickým proudem, v rozporu s § 5a 
odst . 5 zákona o ochraně přírody a krajiny . Tím 
zároveň došlo k porušení § 5 odst . 3 tohoto 
zákona, které stanoví právnickým osobám po-
vinnost v energetice postupovat tak, aby nedo-
cházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu 
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živočichů, kterému lze zabránit technicky i eko-
nomicky dostupnými prostředky .

Soud se nejdříve zabýval námitkou ČEZ o tom, 
zda lze danou činnost považovat za rekonstruk-
ci vedení . Opatření provedení ČEZ spočívala 
v tom, že poškozený úsekový odpínač byl vy-
měněn a osazen novým a v souvislosti s tím do-
šlo i k opravě a částečné výměně stávajícího 
uzemnění sloupu . Jednalo se o plánovanou vý-
měnu nefunkčního úsekového odpojovače, při 
které byl proveden větší zásah, a nešlo pouze 
o obnovení stavu před poruchou výměnou ně-
kterých prvků, tedy o pouhou opravu . Nejvyšší 
správní soud potvrdil závěry z prvoinstančního 
řízení, že provedený zásah na sloupu lze po-
važovat za rekonstrukci elektrického vedení, 
a tudíž měly být instalovány ochranné prvky pro 
ptactvo . Výměnou úsekového odpojovače do-
šlo k prodloužení jeho životnosti, což je jeden 
z pojmových znaků rekonstrukce . 

ČEZ dále namítala, že § 25 odst . 11 písm . g) 
energetického zákona, který povinnost provést 
opatření k ochraně ptactva v této situaci neuklá-
dá, je ustanovením speciálním vůči § 5a odst . 5 
zákona o ochraně přírody a krajiny, za jehož 
porušení byla společnost potrestána . Nejvyšší 
správní soud se i v tomto bodě ztotožnil s vý-
kladem prvoinstančního soudu, dle kterého 
není překážkou potrestání za přestupek podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny skutečnost, 
že zmíněné ustanovení energetického zákona 
povinnost provést opatření proti úhynu ptáků 
v situaci jako je tato neukládá . Pravidlo uve-
dené v § 5a odst . 5 zákona o ochraně přírody 
a krajiny se vztahuje na každého, kdo buduje 
nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysoké-
ho napětí . § 25 odst . 11 písm . g) energetického 
zákona ukládá povinnosti pouze provozovateli 
distribuční soustavy a samostatně upravuje si-
tuace, v nichž se uplatní . Skutečnost, že je ČEZ 
v režimu energetického zákona provozovate-
lem distribuční soustavy, ji nezbavuje možné 
odpovědnosti v režimu složkových zákonů na 
ochranu životního prostředí .

Judikatura Evropského soudního dvora 

Rozsudek ve věci C278/21 Dansk Akvakultur 
proti Miljø- og Fødevareklagenævnet ze dne 
10. 11. 2022

Soudní dvůr se zabýval otázkou výkladu čl . 6 
odst . 3 směrnice 92/43/EHS o stanovištích, 
který stanoví povinnost posuzování vlivů plánů 

a projektů na lokality NATURA 2000 . V projed-
návané věci se jednalo o žádost již fungující rybí 
farmy o povolení ke zvýšení množství uvolňo-
vaného dusíku o 0,87 . Rybí farma se nachází 
v blízkosti lokality NATURA 2000 . 

Příslušné orgány povolení udělily, nicméně 
neprovedly posouzení v souladu s požadav-
ky čl . 6 odst . 3 směrnice, jelikož posuzovaly 
pouze individuální projekt (tj . zvýšení množství 
uvolňovaného dusíku), a nikoliv už otázku, zda 
může mít společně se třemi sousedními rybími 
farmami významný vliv na předmětnou naturo-
vou lokalitu . 

Soudní dvůr se nejdřív zabýval otázkou, zda 
musí být čl . 6 odst . 3 směrnice vykládán tak, že 
se použije i na situaci pokračování v provozu již 
existujícího zařízení, která nezahrnuje změnu čin-
nosti v porovnání s uděleným povolením, pokud 
zároveň nebylo provedeno řádné posouzení ku-
mulativních vlivů všech rybích farem v oblasti . 
Pokračování činnosti povoleného zařízení za 
nezměněných podmínek v zásadě nepodléhá 
povinnosti provést posouzení stanovené v tomto 
ustanovení . Nicméně v případě, že se   
1)  posouzení, které předcházelo tomuto povo-

lení, týkalo pouze vlivu tohoto projektu po-
suzovaného samostatně bez ohledu na jeho 
kombinaci s jinými projekty, a 

2)  pokud toto povolení podmiňuje pokračování 
činnosti udělením nového povolení stanove-
ného vnitrostátním právem, musí mu předchá-
zet nové posouzení v souladu s požadavky 
směrnice . 

Vnitrostátní soud dále položil otázku, zda je 
pro posouzení věci relevantní, že byl vydán 
národní vodohospodářský plán pro období 
let 2015–2021, který zohledňuje přítomnost 
rybích farem v dané oblasti a počítá s uvolňo-
váním určitého objemu dusíku s cílem zajistit, 
aby stávající rybí farmy mohly využívat svých 
stávajících povolení . Dle Soudního dvora musí 
být zjištění, hodnocení a závěry obsažené 
v posouzení úplné, přesné a konečné a musí 
vyvrátit jakoukoliv důvodnou vědeckou po-
chybnost o účincích tohoto plánu nebo pro-
jektu na dotčenou lokalitu . Zohlednění těchto 
předchozích posouzení postačuje k vyloučení 
existence nebezpečí významných škodlivých 
účinků projektu na lokalitu jen tehdy, pokud se 
vědecké údaje a údaje o životním prostředí od 
jejich provedení nezmění a pokud neexistují 
jiné plány nebo projekty, které by měly být 
zohledněny a nebyly, či nebyly zohledněny 
v plném rozsahu či nesprávně . 

Další dokumenty

Metodiky samostatného oddělení bezpečnosti 
a krizového řízení „Vyhodnocení rizika a před-
pověď přírodních požárů v bezprostředním oko-
lí povrchových zdrojů pitné vody“ a „Prevence 
vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostřed-
ním okolí povrchových zdrojů pitné vody“

(Věstník Ministerstva životního prostře-
dí, ročník XXXII, říjen 2022, částka 7, č.  j. 
MZP/2022/050/515)

Dle ministerstva je nutné počítat se stoupající 
frekvencí a závažností přírodních požárů . S cílem 
pomoci při přijímání opatření pro prevenci přírod-
ních požárů proto vydalo v přílohách Věstníku 
dvě metodiky týkající se požárů v bezprostřed-
ním okolí povrchových zdrojů pitné vody . 

Sdělení odboru posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence Ministerstva 
životního prostředí o zveřejnění aktuálního 
Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

(Věstník Ministerstva životního prostře-
dí, ročník XXXII, říjen 2022, částka 7, č.  j. 
MZP/2022/050/515)

Věstník obsahuje tabulku s aktuálním sezna-
mem odborně způsobilých osob dle § 6 zákona 
o integrované prevenci (k 31 . 8 . 2022) .

Sdělení odboru posuzování vlivů na životní pro-
středí a integrované prevence MŽP o autorizova-
ných osobách (ve smyslu zákona č . 100/2001 Sb ., 
o posuzování vlivů na životní prostředí 

(Věstník Ministerstva životního prostře-
dí, ročník XXXII, říjen 2022, částka 8, č.  j. 
MZP/2022/050/552)

Věstník obsahuje úplný seznam autorizovaných 
osob pro oblast posuzování vlivů na životní pro-
středí k 14 . 11 . 2022 . ■

Uvedené dokumenty včetně příloh jsou uve-
řejněny na webu Ústředního seznamu ochrany 
přírody (http://drusop .nature .cz/) .

Aktuality sestavuje Samostatné právní oddělení 
pro veřejnou správu AOPK ČR,   
kontakt: paula.filipova@nature.cz 
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on specific objectives for grassland habitats 
that fall within the scope of Directive 92/43/
EEC on the protection of natural habitats, wild 
animals and wild plants, commonly known as 
the Habitats Directive . It requires the intro-
duction of such measures on agro-ecosys-
tems, so that it manifests itself in a change in 
the trend in the status of insects, birds and 
soil from negative to positive . ■

Hofmeister J. & Svoboda M.: What 
Does the European Union’s Nature 
Restoration Law Mean for 
Forests in the Czech Republic?
The EU Nature Restoration Law sets an am-
bitious and highly demanding, but if fully im-
plemented effective target to carry out meas-
ures to improve the state in natural habitats 
by 2050 everywhere where necessary, i.e . 
in all ecosystems in need of restoration, but 
by 2030 at least on 20% of the European 
Union’s land and sea areas . If nature should 
be really restored within the EU, a way the 
Regulation is implemented is of the utmost 
importance . Not only in forests but particularly 
there we should employ creative forces of na-
ture when at the same time reasonably apply-
ing management approach . If we are able to 
establish a functioning network of forest hab-
itats on the landscape level or even better on 
sub-national one open to impacts of natural 
disturbances and more comprehensive food 
webs the latter including large herbivores as 
well as their predators, we will be surprised 
that huge proportion of workload in specific 
open forest space management can be done 
just by nature itself instead of humans . Thus, 
nature conservation effort could be more fo-
cused on spatially small and in the cultural 
landscape isolated sites having been left out 
of reach of positive effects of restored forest 
ecosystems . ■

Knižátková E. & Havel P.: 
The National Commitment to 
Increase the Coverage and to 
Improve the State of Protected 
Areas in the Czech Republic 
Similarly to other European Union Member 
States, the Czech Republic should present 
a particular proposal how to increase the cov-
erage as well as protection and management 
intensity in protected areas by the end of 2022 . 
The task is included in the EU Biodiversity 
Strategy for 2030 which considers effectively 
managed protected areas as one of the key 
tools to halt biodiversity decline and loss and 

which aims at protecting 30 % of the EU’s land, 
a third of it strictly . Contributions of individual 
EU Member States should take into account 
different conditions and reflect their real impor-
tance for biodiversity conservation . What can 
be in the above time period offered feasibly 
by the Czech Republic has been debated by 
experts . Moreover, it has been more and more 
clear that biodiversity decline and loss cannot 
be halted by protected areas only and the ef-
forts should also by targeted on the landscape 
outside protected areas (the non-protected 
landscape) aiming also at its restoration . Both 
efforts should reasonably complement each 
other: for this purpose, the new EU initiative 
provides a quite good background . ■

Kujanová K. & Marek P.: Will the 
European Union’s Regulation 
on Nature Restoration Match 
Water Framework Directive 
Unmatched Ambitions? 
The Water Framework Directive (Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and 
of the Council of 23 October 2000 establish-
ing a framework for Community action in the 
field of water policy, hereinafter WFD) has 
been implemented in the Czech Republic 
more than two decades . Nevertheless, the 
implementation has been very slow providing 
only minimal impacts on improving the state 
of waters as a whole . The proposed Nature 
Restoration Law published by the European 
Commission on 22 June 2022 offers a new 
challenge to really meet the particular targets 
within free-flowing watercourses . Moreover 
it has been a question whether the EU 
Member States are even when making every 
effort able to honour a joint commitment to 
restore 25,000 kilometres of free-flowing 
rivers . Based on the experience raised dur-
ing improving morphological state of water-
courses and removing barriers in the Czech 
Republic during the past 30 years, it is clear 
that due to the recent and current rates the 
Czech Republic will not be able to match its 
fair commitment, even just formally . If the 
Czech Republic should be able to match 
the fair part of the commitment to restore 
free-flowing rivers, in addition to significantly 
increased effort to implement the measures 
more attention has to be paid to prepare an 
infrastructure for applying the Regulation in 
the field and to positively motivate the gen-
eral public . Nevertheless, cooperation among 
various sectors and responsible involve-
ment of all the institutions and components 

SUMMARY

Pešout P. & Šíma J.: What Does 
the European Union’s Nature 
Restoration Law Mean for Nature 
Restoration in the Czech Republic?
On 22 June 2022, the European Commission 
published a proposal of the Regulation of the 
European Parliament and of the Council on na-
ture restoration as a key legislative tool for the 
EU Biodiversity Strategy for 2030 implemen-
tation and as a pillar of the European Green 
Deal . The Regulation does not aim at restoring 
ecological functions in natural habitats only, 
but also in the landscape as a whole, groups 
of ecosystems of farmland, cities, forests, wa-
tercourses or on habitats important for pollina-
tors . Most measures do not focus on specially 
protected parts of nature, but on the landscape 
managed and inhabited by humans . It is clear 
that without total improvement in the state of 
farmland/agroecosystems, forests and water 
ecosystems, without changes in approaches in 
land-use/territorial planning the targets simply 
cannot be reached . In freshwater ecosystems, 
there is e .g . a commitment that at least 25,000 
km of negatively affected rivers will be restored 
into free-flowing rivers by 2030 through the 
removal of primarily obsolete barriers and the 
restoration of floodplains and wetlands . For 
forests, the Regulation assigns to EU Member 
States to enhance diversity/heterogeneity in 
their species, age and spatial structure aiming 
at increasing their quality, resilience/resistance 
and biological diversity . The Regulation’s cor-
nerstone is developing the National Nature 
Restoration Plan of the Czech Republic: to 
meet its goals and targets, it will be necessary 
to ensure appropriate financial support through 
adapting both EU and national financial tools . 
In addition, monitoring schemes have to be 
complemented and after it will be debated, 
changes in the Regulation itself should be ex-
pected . ■

Čamská K.: Shall It Be Necessary 
to Enhance a New Common 
Agricultural Policy? 
The Common Agricultural Policy (CAP) is 
a key tool for ensuring sustainable land-
scape and biodiversity managed linked to 
agricultural land within the European Union . 
The just completed draft CAP for the peri-
od 2023-2027 is confronted with that of the 
Nature Restoration Law . The latter is based 
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dealing in practice with water ecosystem 
management is a fundamental precondition 
of the Regulation’s successful implementation 
across the country . ■

Just T.: Have We Been 
Prepared to Use of Benefits 
of Floods for Improving the 
State of Watercourses in 
the Czech Republic?
Floods occurred in the Czech Republic in 1997 
and 2022 made difficulties nobody had been 
prepared to face and most people involved 
in their mitigation did their best . Definitely it 
was possible to do a lot of issues better, inter 
alia, during controlling damages caused on 
watercourses by the floods . The devastating 
floodings offered also lessons learnt from in-
volvement of the State Nature Conservancy 
authorities which can help to avoid doing use-
less and harmful steps, and on the contrary 
some positive aspects of floods can be used . 
Based on knowledge from the past floods e .g . 
it is clear that riparian woody plant growths 
had been often accused of causing the dis-
aster: therefore, they were consequently cut . 
Positive functions of the growths, e .g . buffer-
ing overbank flows or capturing the material 
brought by flood waves particularly outside 
built-up areas were ignored . Therefore, a two-
step assessment is needed because it allows 
distinguish what is a real damage and what 
to some extent accepted changes . Applying 
reasonable approach, flood damages can be 
a useful tool for restoring the natural state in 
the selected watercourses . ■

Vačkářová D.: The National 
Platform on Ecosystem Services 
in International Context of Nature 
Conservation and Restoration 
A founding meeting of the National Platform 
on Ecosystem Services was held within the 
framework of the integrated LIFE project 
One Nature in Prague in October 2022 . Its 
establishment reflects a long-term develop-
ment in ecosystem service assessment both 
in the Czech Republic and abroad . At pres-
ent we witness shifts in nature conservation 
goals and ways which has been increasingly 
including ecosystem services, nature’s con-
tributions to people and in a broader context 
nature’s values . The Convention on Biological 
Diversity’s Strategic Vision speaks on living 
in harmony with nature by 2050, the EU 
Biodiversity Strategy for 2030 on bringing 
nature back into our lives . Therefore, the 

National Platform on Ecosystem Services’ goal 
is to support science-policy interface dialogue 
in the field of ecosystem services . Assessment 
of ecosystems and services they provide is 
defined as a social process through which the 
findings of science concerning the causes of 
ecosystem change, their consequences for 
human well-being, and the management and 
policy options are evaluated (Allison & Brown 
2017) . The approach requires a coordinated 
discussion among scientists, politicians, de-
cision-makers and other key stakeholders . ■

Rozsypálek J., Polochová V., 
Bábek J., Javorský D., Prouza 
M., Martinek P. & Klečka J.: 
Knowledge on Possibilities How 
to Inhibit Expansive Growths 
of the European Mistletoe
In the Czech Republic, expansive spread-
ing of the hemiparasite European mistletoe 
(Viscum album) has becoming a huge issue 
of national importance not only for woody 
plants growing outside forests, but also for 
forest stands themselves . The greatest trou-
ble is caused by the fact that the evergreen 
shrub infests a lot of important broad-leaved 
deciduous and conifer woody plant species . 
Although the initial damage caused to a host 
woody plants is rather negligible (chronic), 
European mistletoe spreading should not be 
underestimated . Due to very rapid to expan-
sive spreading, after five to ten years since 
the appearance of the first little shrubs the 
mistletoe becomes a pathogenic agent caus-
ing acute dying of hundreds to thousands of 
woody plants . The most effective defence 
has been proved to be prevention against 
and early treatment of mistletoes, as long 
as its distribution has not been covered con-
tinuously an area but has been localised at 
a few trees only . Comparing effectiveness 
of mechanical and chemical eradication of 
mistletoe is very difficult and their application 
in the field depends on the current state of 
the respective woody plant and the intensi-
ty of infestation . In medium infested trees, 
combination of mechanical (periphery and 
thin branches of a tree) and chemical (where 
it is not possible to remove the parasite by 
a cut) treatment should be applied . In me-
dium heavily infested trees with decreased 
vitality chemical treatment should be pre-
ferred while in heavily infested trees, if they 
are not veteran/memorial or otherwise im-
portant trees, it is suitable to remove of the 
respective woody plant . ■

Zajíček P.: An Unexpected 
Discovery in the Kateřina Cave
The Old Kateřina Cave (the Moravský kras/
Moravian Karst, South Moravia) has been 
known and visited since the prehistoric 
times . It is evidenced by recently found and 
dated carbon drawing traces on walls in-
side the cave . Results of probes carried out 
close to the prehistoric drawings revealed 
a finding which could be expected only by 
hardly anybody . Artefacts found there show 
that there was a secret money counterfeit-
ing workshop within the Old Kateřina Cave 
dated by archaeologists back to the late 14th 
century or the early 15th century . A discovery 
of a few prehistoric shards younger than the 
late Neolithic drawings documented at some 
sites in the Old Kateřina Cave should also be 
mentioned . Due to the fact that another car-
bon drawing was dated back to the Hallstatt 
Period it is clear that the Kateřina Cave has 
been visited regularly and often since the 
late Neolithic Period, i.e. in the Neolithic peri-
od itself, the Bronze Age, the Hallstatt Period 
and since the early Middle Ages . ■

Mantle G.: 60 Years of Nature 
Conservation and Restoration in 
Wiltshire, the United Kingdom
In late July 2022 representatives of the 
Nature Conservation Agency of the Czech 
Republic visited the United Kingdom, name-
ly Wiltshire Wildlife Trust (WWT) . The WWT 
was set up in 1962 and many of the found-
ing members were landowners and farmers 
who were alarmed by the industrialisation 
of agriculture and the widespread use of 
pesticides . The first area purchased in 1970 
was a small meadow in the upper reaches 
of the River Thames, where there remained 
an abundance of the Snake’s head fritillar-
ies (Fritillaria meleagris), with over half the 
plants having white flowers rather than the 
typical purple colour . The WWT has since 
created 42 nature reserves, covering over 
1,200 hwectares, representing some of the 
best wildlife habitat found in the county . 
Each nature reserve has free public access . 
Since 2000, knowledge gathered in the Bílé 
Karpaty/White Carpathians Mts . repeatedly 
visited by Wildlife Trusts leaders was awe-in-
spiring for all the Wildlife Trusts in the U .K . In 
addition to successful meadow restoration, 
in the past 20 years, the Trust’s water team 
have tackled 110 projects, restoring over 
60 kilometres of rivers . ■
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Balák Ivan, Káňa Vlastislav, Koudelka Martin,  
Suldovská Olga, Světlík Ivo Pravěké medvídě z Javoříčského krasu 5 9 Výzkum a dokumentace

Baldík Vít 1. ročník konference Kras, jeskyně a lidé 6 III Zprávy, aktuality, oznámení
Bauer Petr, Benda Pavel, Härtel Handrij Ohlédnutí za 50 lety existence chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 3 4 Z naší přírody
Bejček Vladimír Úvodem 5 1 Úvodem
Benda Pavel Je to už půl století 3 2 Z naší přírody
Benda Pavel, Chvátal Petr 25 let sčítání zimujících letounů v Kaňonu Labe 3 III Zprávy, aktuality, oznámení
Bobek Miroslav Richard Leakey: Výjimečná osobnost s výjimečným osudem 1 IX Vzpomínky
Cílek Václav Složená krajina 3 8 Z naší přírody
Čámská Klára Bude třeba upravit novou zemědělskou politiku? 6 14 Péče o přírodu a krajinu
Čapla Mikuláš, Komárek Jan Spektrální projev vybraných dřevin v kontextu klimatické změny 4 22 Výzkum a dokumentace
Drbal Karel Ohlédnutí za Mezinárodním rokem jeskyní a krasu 1 2 Z naší přírody
Drbal Karel Nové návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně 4 26 Zaměřeno na veřejnost
Drbal Karel 6. říjen – Mezinárodní den geodiverzity 5 42 Mezinárodní ochrana přírody
Drbal Karel 14. vědecká konference „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ 6 II Zprávy, aktuality, oznámení
Elznicová Jitka, Vébrová Dana, Zacharová Johana,  
Müllerová Jana Krajina Českého Švýcarska a Labských pískovců v proměnách času 3 12 Péče o přírodu a krajinu

Filipová Paula Ohrazení pastvin ve světle stavebního zákona a zákona o ochraně přírody 1 28 Právo v ochraně přírody
Filipová Paula Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 1 X Nové právní předpisy
Filipová Paula Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 2 X Nové právní předpisy
Filipová Paula Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 3 XII Nové právní předpisy
Filipová Paula Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 4 X Nové právní předpisy
Filipová Paula Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 5 XI Nové právní předpisy
Filipová Paula Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 6 XV Nové právní předpisy
Froněk Jan, Šrailová Eva První „Školní les do kapsy“ v ČR 1 32 Zaměřeno na veřejnost
Hanzal Vladimír Miloš Anděra oslavil 75. narozeniny 5 VII Medailonky
Hejna Michal Pěnovce ve Svatém Janu pod Skalou a jejich jeskyně 5 2 Z naší přírody
Hejna Michal, Suldovská Olga Jeskyně Českého krasu 2 11 Z naší přírody
Hofmeister Jeňýk Jak převzít svůj díl zodpovědnosti za ochranu biologického dědictví planety? Nejlépe celý 1 8 Názory a polemika
Hofmeister Jeňýk Přísná ochrana přírody jako jeden z důležitých přístupů k zahování biologické rozmanitosti v ČR 6 V Názory a polemika
Hofmeister Jeňýk, Svoboda Miroslav Co znamená evropské nařízení o obnově přírody pro české lesy? 6 19 Péče o přírodu a krajinu
Hofmeisterová Hana Český kras pro veřejnost 2 36 Zaměřeno na veřejnost
Hošek Michael, Storch David Zodpovědnost přijměme, ale na základě dat a s rozmyslem 3 27 Názory a polemika
Hromas Jaroslav 75 let od objevu Bozkovských dolomitových jeskyní 5 38 Z historie ochrany přírody
Hromas Jaroslav, Petříček Václav RNDr. Danuše Turoňová – neuvěřitelných 70 3 X Medailonky
Hubáčková Anna Úvodem 1 1 Úvodem
Jarošek Radim, Kletenský Daniel, Galia Tomáš, Škarpich Václav Management a monitoring říčního dřeva v Odře v CHKO Poodří 2 18 Péče o přírodu a krajinu
Jílková Eliška, Kuldová Blanka Byla tu, není tu… bude tu? 4 II Zprávy, aktuality, oznámení
Jitka Jelínková Regulace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky – nový odstavec 3 par. 66 ZOPK 2 26 Právo v ochraně přírody
Jongepierová Ivana Konference velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity 3 VIII Zprávy, aktuality, oznámení
Jongepierová Ivana, Čámská Klára, Broumová Radka 13. konference Society for Ecological Restoration: Restoring Nature, Reconnecting People 5 IV Zprávy, aktuality, oznámení
Jongepierová Ivana, Javorská Jana Seminář k poškozování biodiverzity přemnoženou spárkatou zvěří 6 I Zprávy, aktuality, oznámení
Jongepierová Ivana, Lustyk Pavel, Chobot Karel Vzpomínky na Vítka Grulicha 2 IX Vzpomínky
Judová Jarmila Poznávací hra pro návštěvníky a další akce k 50 letům CHKO Labské pískovce 3 36 Zaměřeno na veřejnost
Jurajda Pavel, Kalous Lukáš Nepůvodní druhy ryb ve vodách ČR – stav a priority 4 2 Z naší přírody
Just Tomáš Jsme připraveni využít přínosů povodní pro zlepšení stavu vodních toků? 6 27 Péče o přírodu a krajinu
Klaudys Martin Rozhovor s Lubomírem Hanelem ke 40 letům CHKO Blaník 1 42 Rozhovor
Klímová Hřívová Dana, Petruželová Jana,  
Kotasová Adámková Marie Revitalizace lučního mokřadu a její vliv na vodní bezobratlé živočichy 2 29 Výzkum a dokumentace

Knižátková Eva, Havel Petr Národní závazek navýšení rozlohy a zlepšení stavu chráněných území 6 8 Péče o přírodu a krajinu
Kostiuková Jarmila Patronáty Skautského institutu – zapojení dětí do ochrany přírody 2 38 Zaměřeno na veřejnost
Koudelka Martin Vzpomínka na Vladimíra Panoše 4 VII Medailonky
Koudelka Martin Okolím Rachavy 5 obálka Pozvánka na výlet
Krása Antonín Rozšíření jasoně dymnivkového v Moravském krasu 2 8 Z naší přírody
Kujanová Kateřina, Marek Pavel Naplní nařízení o obnově přírody nenaplněné ambice Rámcové směrnice o vodách? 6 23 Péče o přírodu a krajinu
Kušnírová Tereza, Šikola Martin NATURA 2000 se opět rozroste 5 20 Právo v ochraně přírody
Linhart Zbyněk, Patzelt Zdeněk Dvacet let od založení společnosti České Švýcarsko, o.p.s. 1 34 Z historie ochrany přírody
Mana Vladimír Jednotné environmentální stanovisko 2 23 Právo v ochraně přírody
Mantle Gary 60 let ochrany přírody a její obnovy ve Wiltshire (UK) 6 44 Mezinárodní ochrana přírody
Martin Klaudys Tentokrát na Malý Blaník 1 obálka Pozvánka na výlet
Matrková Jana, Jurajda Pavel, Vlach Pavel Střevle na Vysočině 1 4 Péče o přírodu a krajinu
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Miko Ladislav Budování klimaticky odolné krajiny – vlajková konference českého předsednictví v životním 
prostředí 5 III Zprávy, aktuality, oznámení

Miko Ladislav, Plesník Jan Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je za dveřmi 3 45 Mezinárodní ochrana přírody
Mlčoch Svatomír, Mazancová Eva Třicet let zákona na ochranu přírody a krajiny 3 21 Právo v ochraně přírody
Moravec Jan Naučná stezka Srdcem Českého krasu 2 obálka Pozvánka na výlet
Moravec Jan Obnovená příroda na bývalém odkališti Jívka 6 obálka Pozvánka na výlet
Moravec Jan, Žaitliková Lenka Zlatý list půlstoletý 4 28 Zaměřeno na veřejnost
Moucha Petr Úvodem 2 1 Úvodem
Moucha Petr Z historie vzniku chráněné krajinné oblasti Český kras 2 34 Z historie ochrany přírody
Nováková Alena Květnatec Archerův – exotický zástupce mykobioty v naší přírodě 4 6 Z naší přírody
Ouhrabka Vratislav 110 let Ponikelské jeskyně 3 IV Zprávy, aktuality, oznámení
Ouhrabka Vratislav, Tásler Radko Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš 5 16 Výzkum a dokumentace
Patzelt Zdeněk Dokončená revitalizace Sedmihorských mokřadů byla veřejně představena 3 IX Zprávy, aktuality, oznámení
Patzelt Zdeněk Velcí zemědělci otevřeně proti ochraně přírody? 3 X Názory a polemika
Patzelt Zdeněk Požár v Národním parku České Švýcarsko 4 45 Mimořádná událost
Patzelt Zdeněk Okolím Kyjova v Českém Švýcarsku 4 obálka Pozvánka na výlet
Patzelt Zdeněk Rozhovor s Petrem Křížem – novým ředitelem Národního parku České Švýcarsko 6 42 Rozhovor
Pavlíčko Alois, Heřman Petr, Fric Zdeněk F. Vyhynul nám v Česku modrásek černočárný? 1 26 Výzkum a dokumentace
Pelc František Úvodem 3 1 Úvodem
Pelc František Zachraňovat přírodu něco stojí 3 IX Zprávy, aktuality, oznámení
Pelc František Obnova přírody je důležitá. Nezapomínejme ale na její ochranu. 4 1 Úvodem
Pelc František S přípravou nové lesnické politiky a jejím uvedením do praxe je třeba začít co nejdříve 4 V Zprávy, aktuality, oznámení

Pelc František Ohlédnutí za Tony Fitzjohnem (7.7.1945 – 22.5.2022) jedním z největších ochranářů africké 
divočiny 5 X Vzpomínky

Pelc František, Pešout Pavel, Ambrozek Libor Ochrana přírody v Ugandě 4 35 Mezinárodní ochrana přírody
Pešout Pavel Tomáš Just, průkopník revitalizací vodních toků v ČR jubiluje 1 V Medailonky
Pešout Pavel Stoletá historie zákonné úpravy ochrany přírody v České republice 3 40 Z historie ochrany přírody
Pešout Pavel František Pelc jubiluje 6 VIII Medailonky
Pešout Pavel, Šíma Jan Co znamená zákon Evropské unie na obnovu přírody pro Českou republiku 6 2 Péče o přírodu a krajinu
Pešout Pavel, Šíma Jan, Blažejová Eliška, Tomášková Lenka, 
Filipová Paula, Fuglíková Jana, Hejda Radek, Chobot Karel, 
Jelínková Jindřiška, Jeřábková Lenka, Lacina David, 
Mikuláš Ivan, Tenčík Aleš, Vít Petr

Návrh revize ohrožených druhů 5 26 Právo v ochraně přírody

Plesník Jan Biologická rozmanitost přišla během dvou dnů jak o svého kmotra, tak o patrona 1 38 Z historie ochrany přírody
Plesník Jan Co ohrožuje africké lvy 1 II Zprávy, aktuality, oznámení
Plesník Jan Za Karlem Gregorem 1 VIII Vzpomínky
Plesník Jan BirdLife International o stavu a výhledu evropské avifauny 1 XIII Recenze
Plesník Jan Je „nová“ ochrana přírody skutečně nová? 2 44 Mezinárodní ochrana přírody
Plesník Jan Proč ochranu přírody zajímá původ domácích koní? 2 I Zprávy, aktuality, oznámení
Plesník Jan V Janu Jeníkovi odešel komplexní vědec a skutečný ochránce přírody 2 VIII Vzpomínky
Plesník Jan Jiné klima – jiný les. Fanta J. Petřík P. (eds) 3 XIII Recenze
Plesník Jan Červený seznam IUCN ukazuje na největší hrozby pro přežití druhů 4 I Zprávy, aktuality, oznámení
Plesník Jan Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie začalo i pro AOPK ČR 4 III Zprávy, aktuality, oznámení
Plesník Jan Global Change Biology, Erica Bree Rosenblum – Recenze 4 XII Recenze
Plesník Jan Druh v teorii a praxi ochrany přírody 5 12 Výzkum a dokumentace
Plesník Jan Spojené státy budou mít nový zákon na ochranu a obnovu flóry a fauny 5 44 Mezinárodní ochrana přírody
Plesník Jan Pocta Českému krasu přichází z oblak. Nebeské pohledy na Český kras. Jiroušek J. 5 XIII Recenze
Plesník Jan, Pelc František Chráněná území ve světě: současný srav a perspektivy dalšího vývoje 4 40 Mezinárodní ochrana přírody
Plesník Jan, Pešout Pavel Opustil nás Ochránce přírody. Za Václavem Petříčkem 5 VIII Vzpomínky
Plesník Jan, Pojer František Všestranný Pavel Kovář slaví sedmdesátiny 4 IX Medailonky
Plesník Jan, Ucová Silvie, Kaminiecká Barbora,  
Makal Jakub, Čolobentičová Lenka Mezinárodní obchod s flórou a faunou v České republice, Evropské unii a ve světě 1 44 Mezinárodní ochrana přírody

Plesníková Marcela, Plesník Jan Odráží hledání na wikipedii priority veřejnosti v druhové ochraně? 2 V Zprávy, aktuality, oznámení
Plesníková Marcela, Plesník Jan Hodně dobře aplikovaná ekologie, Frouz J. a Frouzová J. 2 XI Recenze
Pojer František Rozhovor s Vojenem Ložkem juniorem 2 42 Rozhovor
Pojer František Čtrnácté zasedání Rady AOPK ČR se konalo v Jeseníkách 5 I Zprávy, aktuality, oznámení
Pojer František, Hofmeisterová Hana Konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras 6 III Zprávy, aktuality, oznámení
Prach Jindřich, Mottl Josef, Ložek Vojen, Hrůzová Lucie, 
Veselý Jaroslav, Urban Tomáš, Pojer František Český kras – půlstoletí pod ochranou CHKO 2 2 Z naší přírody

Prach Karel úvodem 6 1 Úvodem
Rozsypálek Jiří, Polochová Věra, Bábek Jan, Javorský David, 
Prouza Michal, Martinek Petr, Klečka Jan Poznatky o možnostech tlumení expanzivního nárůstu jmelí bílého 6 33 Výzkum a dokumentace

Růžička Tomáš Konference o invazních druzích 1 IV Zprávy, aktuality, oznámení
Růžička Tomáš Česká delegace v Arménii 2 VII Zprávy, aktuality, oznámení
Růžička Tomáš Evropský kongres ochranářské biologie v Praze 5 VI Zprávy, aktuality, oznámení
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katedra ekologie lesa
jenyk.hofmeister@email.cz

David Javorský
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
xjavors1@mendelu.cz

Jana Javorská
AOPK ČR
oddělení druhové ochrany rostlin
jana.javorska2@nature.cz

Ivana Jongepierová
AOPK ČR
oddělení MZCHÚ
ivana.jongepierova@nature.cz

Tomáš Just
AOPK ČR, RP Střední Čechy
vedoucí oddělení péče  
o přírodu a krajinu
tomas.just@nature.cz

Jan Klečka
AOPK ČR
ředitel RP SCHKO Poodří
jan.klecka@nature.cz

Eva Knižátková
AOPK ČR
vedoucí oddělení MZCHÚ
eva.knizatkova@nature.cz

Kateřina Kujanová
AOPK ČR
oddělení péče o vodní ekosystémy
katerina.kujanova@nature.cz

Gary Mantle
Wiltshire Wildlife Trust
garyhome@dsl.pipex.com

Pavel Marek
AOPK ČR
oddělení péče o vodní ekosystémy
pavel.marek@nature.cz

Petr Martinek
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
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Jan Materna
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Patzelt.Zdenek@seznam.cz

Pavel Pešout
AOPK ČR
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pavel.pesout@nature.cz

František Pojer
AOPK ČR, RP Střední Čechy
vedoucí SCHKO Český kras
frantisek.pojer@nature.cz

Věra Polochová
AOPK ČR, RP SCHKO Poodří
vedoucí oddělení péče  
o přírodu a krajinu
vera.polochova@nature.cz

Karel Prach
Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta,  
katedra botaniky
prach@prf.jcu.cz

Michal Prouza
Správa Krkonošského  
národního parku
strážce ochrany přírody
mprouza@krnap.cz

Jiří Rozsypálek
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Ústav ochrany lesů a myslivosti
jiri.rozsypalek@mendelu.cz

Jan Šíma 
MŽP ČR
ředitel odboru druhové ochrany 
a implementace mezinárodních 
závazků
jan.sima@mzp.cz

David Storch
Univerzita Karlova v Praze
Centrum pro teoretická 
studia a katedra ekologie 
Přírodovědecké fakulty
storch@cts.cuni.cz

Miroslav Svoboda
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Fakulta lesnická a dřevařská
katedra ekologie lesa
svobodam@fld.czu.cz

Václav Tomášek
AOPK ČR
RP SCHKO Beskydy
vaclav.tomasek@nature.cz

Davina Vačkářová
Ústav výzkumu  
globální změny AV ČR, v. v. i.
vackarova.d@czechglobe.cz

Petr Zajíček
Správa jeskyní ČR
zajicek@caves.cz
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Růžička Tomáš Konference „Management lesů v chráněných územích zasažených kůrovcovou kalamitou – 
příležitost ke změně“ 5 VI Zprávy, aktuality, oznámení

Salov Tomáš Rozhovor s Wernerem Hentschelem 3 38 Rozhovor
Sedláček Ondřej Modrásek hořcový v České republice 1 15 Výzkum a dokumentace
Stejskal Vojtěch 30 let ochrany přírody a krajiny v judikatuře Ústavního soudu ČR 3 24 Právo v ochraně přírody
Stejskal Vojtěch Návrh nařízení EU o právním rámci pro obnovu přírody v Evropě 4 18 Právo v ochraně přírody
Storch David V čem je problém? 6 VII Názory a polemika
Svoboda Jiří Poslední lovci, rybáři a sběrači. Interdisciplinární archeologický výzkum v Českém Švýcarsku 3 32 Výzkum a dokumentace
Šafránek Jakub Nevítané umělecké výtvory v Národním parku České Švýcarsko 3 18 Péče o přírodu a krajinu
Šámalová Pavlína Dutohlávka horská po 90 letech objevena 2 V Zprávy, aktuality, oznámení
Šťastný Vojtěch, Bednářová Kateřina Revitalizace Sedmihorských mokřadů 4 9 Péče o přírodu a krajinu
Šťastný Vojtěch, Riegert Jan Jaké mokřady jsou pro ptáky nejvhodnější 2 14 Péče o přírodu a krajinu
Šůlová Karolína Tři instituce se domluvily na spolupráci v ochraně přírody v Zambii 4 I Zprávy, aktuality, oznámení
Šůlová Karolína AOPK ČR má zbrusu nové webové stránky 4 VI Zprávy, aktuality, oznámení
Šůlová Karolína Rozhovor s odstupující ministryní životního prostředí 5 36 Rozhovor
Tomášek Václav, Materna Jan Jiří Flousek – rytíř ochrany přírody našich hor 6 XIII Vzpomínky
Vačkářová Davina Národní platforma pro ekosystémové služby v mezinárodním kontextu ochrany a obnovy přírody 6 39 Zaměřeno na veřejnost
Vápeník Lukáš Malé zamyšlení na téma Národního parku Křivoklátsko 4 VI Názory a polemika
Vítek Ondřej Monitoring návštěvnosti v územích spravovaných AOPK ČR 5 33 Zaměřeno na veřejnost
Vlašín Mojmír Populace užovky stromové ve Vlárském průsmyku a její ochrana 1 20 Výzkum a dokumentace
Zajíček Petr 120 let od první výpravy Karla Absolona na dno Macochy 1 36 Z historie ochrany přírody
Zajíček Petr Pokračující epigrafický výzkum v Kateřinské keskyni odhalil další neolitické uhlíkové kresby 3 VII Zprávy, aktuality, oznámení
Zajíček Petr 100 let od propojení Sloupských a Šošůvských jeskyní 4 32 Z historie ochrany přírody
Zajíček Petr Veřejnosti nepřístupné části jeskyně Na Špičáku 5 6 Z naší přírody
Zajíček Petr Nečekaný objev v Kateřinské jeskyni 6 37 Výzkum a dokumentace
Zeidler Miroslav Management dusíku v nelesních společenstvech 4 14 Péče o přírodu a krajinu

KONTAKTY  
NA AUTORY

Jan Bábek
arborista, lektor
janbabek@centrum.cz

Vít Baldík
Česká geologická služba
vit.baldik@geology.cz

Klára Čámská
AOPK ČR
vedoucí oddělení péče  
o terestrické ekosystémy
klara.camska@nature.cz

Karel Drbal
Správa jeskyní ČR
náměstek ředitele
vedoucí Chýnovské jeskyně
drbal@caves.cz

Paula Filipová
AOPK ČR
vedoucí samostatného právního 
oddělení pro státní správu
paula.filipova@nature.cz

Petr Havel
MŽP ČR
vedoucí oddělení soustavy 
Natura 2000
petr.havel@mzp.cz



Pozvánka na výlet 

Přírodovědná hodnota různých výsypek a odkališť čtenáře 
tohoto časopisu jistě nepřekvapí. Jedno z takovýchto velice 
pozoruhodných míst se nachází v katastru obce Jívka na 
Trutnovsku. Jde o bývalé odkaliště dolu a úpravny měděné 
rudy Bohumír. 

Náhorní plošiny odkaliště, rozděleného potokem Jívka na 
dvě části, jsou velmi zajímavou mozaikou suchých extrémně 
chudých a mokřadních stanovišť. Roste tu mimo jiné několik 
druhů orchidejí (kruštík tmavočervený, prstnatec pleťový, 
prstnatec májový, bradáček vejčitý, kruštík širolistý) či přes-
lička různobarvá. Z bezobratlých se vedle řady druhů vážek 
vyskytují zejména svižník písečný (spolu s dalšími druhy 
svižníků) a nejrůznější druhy blanokřídlých. Z obratlovců 
především obojživelníci (čolek velký, obecný i horský, ro-
pucha obecná, skokani) a plazi (ještěrka obecná a živorodá, 
slepýš křehký, užovka obojková).

Po ukončení provozu odkaliště v roce 1965 začala plocha 
pomalu zarůstat v sušších polohách lesem, ve vlhčích sou-
vislou rákosinou, a druhová rozmanitost se začala ztrácet. 
Proto zde Velkojaroměřský pozemkový spolek při ČSOP Jaro 
Jaroměř od roku 2014 inicioval a částečně i sám realizoval 
radikální zásahy na obnovu původních raně sukcesních 
stadií. Jednodušší situace byla na jižní části odkaliště, kte-
rá je státní. Díky vstřícnosti správce pozemků, Lesů České 
republiky, zde byla na poměrně velké ploše za pomoci 
těžké techniky odstraněna veškerá vegetace včetně drnu 
a hrabanky, ponecháno v ploše bylo jen několik skupin dře-
vin. Tento stav je zde následnými zásahy stále udržován. 
Komplikovanější situace byla na severní části odkaliště, 
které bylo v soukromém vlastnictví. I zde se sice povedlo 
s vlastníkem domluvit alespoň redukci rákosiny a obnovu 
pár tůní, možnost obnovních zásahů však byla omezená. 
Proto pozemek o výměře 4,5 hektaru v loňském roce v rámci 
kampaně Místo pro přírodu vykoupil Český svaz ochrán-
ců přírody. Následně zde bylo díky finančnímu příspěvku 
Nadačního fondu Veolia rozšířeno bezlesí a vytvořeno osm 
různě velkých tůní o celkové ploše zhruba 1000 m2. Letošní 
průzkum vážek zde prokázal 19 druhů, mimo jiné vážku 
jasnoskvrnnou, šídlo sítinové či šídlatku tmavou.

Jak na odkaliště Jívka? Nejlépe po červené turistické 
značce z Horních Vernéřovic do Malých Svatoňovic. Jako 
východiště můžeme použít autobusovou zastávku Jívka, 
odbočka SKJ (případně Jívka, SKJ přímo u areálu bývalého 
dolu, kam ovšem zajíždí jen minimum spojů). Po značce 
sejdeme k rybníku Kuprovka a kolem malého domku na 

Obnovená příroda 
na bývalém 
odkališti Jívka

jeho břehu zahneme na hráz. Vzápětí odbočuje vlevo ne-
značená cesta lesíkem mladých smrků a borovic. Ta nás 
dovede do centrální části severního odkaliště s novými 
tůněmi. Již podél cesty lze na světlinách pozorovat hojný 
výskyt kruštíku tmavočerveného.

Vrátíme se na červenou značku a pokračujeme dále po 
hrázi rybníku a ještě asi 100 metrů. Zde opět odbočíme 

neznačenou cestou vlevo. Překročíme pravostranný přítok 
Jívky a vystoupáme na plošinu jižního odkaliště (na rozces-
tích se držíme vpravo). Za chvíli se ocitneme na odlesněné 
pláni plné svižníků, prstnatců a samotářských včel. Obě 
centrální části odkališť jsou od červené turistické značky 
vzdálené zhruba 150 metrů. ■

Jan Moravec

Jedna z nových tůní na bývalém odkališti Jívka. Foto Jan Moravec

Mapa výletu k bývalému odkališti Jívka. Vypracoval Jan Vrba
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