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1. ÚVOD 
 

1.1. Úvod do problematiky 
 

V dnešní době uznáváme bez výhrad nejen užitkové, ale i estetické hodnoty přírody 
a většina z nás pokládá za samozřejmé, že by se měla příroda chránit. Na důkaz toho máme 
v současnosti v České republice 1 248 837 ha1 zvláště chráněných území s různými stupni 
ochrany (4 národní parky, 25 chráněných krajinných oblastí, 105 národních přírodních 
památek a další), což je přibližně 16 % celkového území ČR. Lidé dnes běžně vyrážejí na 
procházky do přírody a rádi v ní tráví své volné chvíle. K tomuto postoji však naše 
evropská civilizace dospěla až v novověku. Dnešnímu nadšení z přírody předcházel dříve 
nezájem až odpor. Za to, co je podstatné, krásné a hodné péče byly až do nedávné doby 
považovány pouze statky kulturní. Smysl pro ocenění krásy člověkem neovlivněných 
krajin neexistoval, natož uvědomělé snahy po její ochraně pro všeobecnou prospěšnost.2 
Za hodné estetického obdivu byla považována jen domestikovaná zvířata, ochočení jedinci  
z „divočiny“, okrasné rostliny v zahradách a určité jednotlivé přírodní objekty.3 Jen 
málokterá kultura dospěla k estetickému postoji k volné přírodě jako celku (pouze 
civilizace Dálného východu, indiánská civilizace a novověká Evropa).4 A jen málokterá 
vyvinula uvědomělé snahy po její ochraně z obecně prospěšného důvodu. 
 V této své práci bych se chtěla zabývat právě vztahem člověka k přírodě, a to 
zejména v období industrializace. „Industrializace se zrodila v Anglii jako výsledek 
„průmyslové revoluce" zahájené v 18. století. Za tímto stručným termínem se skrývá složitý 
soubor změn, jež ovlivnily způsob, jímž lidé získávali obživu. K těmto změnám patřily 
vynálezy nových strojů, využití zdrojů energie (především vody a páry) k výrobě a využití vědy 
ke zlepšení výrobních postupů. Protože objevy a vynálezy na jednom poli stimulují vývoj 
dalších, je tempo technických inovací v průmyslových společnostech ve srovnání s tradičními 
systémy velice rychlé.“ 5 Industrializace byla komplexním jevem, týkala se proměny celé 
společnosti. Z Anglie se v etapách nerovnoměrně šířila napříč celou Evropou od západu 
k východu, a trvala až do prvních desetiletí 20. století, v českých zemích přibližně od 
počátku 19. století do 20. a 30. let 20. století.6 Byla to doba přechodu od středověkých 
řemesel a pozdně feudální manufaktury ke strojové tovární výrobě a rozvoje 
kapitalistických tržních vztahů, doba zvýšené těžby dřeva a uhlí, staveb továren, rozvoje 
dopravy, vědy a techniky, doba hromadného stěhování lidí z venkova do měst, vzniku 
prvních velkoměst a velkého růstu populace. Typickým znakem bylo, že většina 
obyvatelstva již nepracovala v zemědělství, ale v továrnách nebo na úřadech. 
Industrializace navíc značně urychlila cestování a komunikaci, což umožnilo vznik 
integrovanějších, „národních" společenství, oproti předchozím formám vlád v tradičních 
společnostech, kde měli političtí představitelé obvykle malý přímý vliv na zvyky a obyčeje 
většiny svých poddaných. Člověk začal v tomto období více než kdy jindy zasahovat do 
přírody a přetvářet ji. Kácel lesy a měnil jejich skladbu, vysoušel rybníky a močály, 
přeměňoval louky na ornou půdu v mnohem větším měřítku než kdykoli v minulosti. 
                                                 
1 Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/, ke dni 20. 11. 2008 
2 Veřejně prospěšné zaměření jako nejvýznamnější rys hnutí ochrany přírody uvádí ČEŘOVSKÝ, J.: 
Ochrana přírody jako péče o životní prostředí, In: kolektiv autorů: Kultura a životní prostředí, Praha: SPN, 
1989, i jinde ve svých pracích. 
3 Keltové například uctívali a zbožňovali vodstva či háje, v některých starých civilizacích existovaly zvířecí 
kulty apod.   
4 STIBRAL, K.: Proč je příroda krásná?, Praha: Dokořán, 2005 
5 GIDDENS, A.: Sociologie, Praha: Argo, 1999, s. 75 
6 EFMERTOVÁ, M.: České země v letech 1848-1918, Praha: Libri, 1998  
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Paradoxně, či alespoň zdánlivě paradoxně, právě v tomto období zašel člověk od obdivu 
přírodních krás dále, ke konkrétním snahám a ochranářským opatřením nejen za účelem 
vlastního osobního prospěchu, ale pro obecný prospěch (antropocentrický přístup 
upřednostňující člověka a jeho zájmy)1 či ještě lépe pro přírodu samu (biocentrický přístup 
upřednostňující přírodní prvky a jejich funkce, člověk je jen součástí přírody, nemá právo 
do ní silněji zasahovat).2 Lidé si začali uvědomovat, že příroda je nejen krásná, ale že je 
potřeba jí i chránit, neboť poprvé tíživěji pocítili obavu z výrobní expanze, která hrozí 
vyčerpáním přírodních zdrojů, znečištěním a ohrožuje přírodu a její rozmanitost.  

Dále bych chtěla v úvodu vymezit, co myslím pod pojmem příroda a co pod 
pojmem kultura. Obecně je příroda chápána jako něco mimolidského, svébytného a 
protikladného k lidskému světu, k tomu co stvořil člověk, ke kultuře. I já ji budu takto 
chápat a používat, ale je třeba si uvědomit, že toto dělení „tam venku“ neexistuje, je jen 
v nás a i zde neznamená nic pevného a mezi kulturami a historickými obdobími se může 
posouvat oběma směry. Evropské kultuře například trvalo dlouho, než uznala za lidi 
černochy a indiány, protože jim chyběly některé atributy tehdy považované za typicky 
lidské jako víra v jednoho boha, psané zákony a král se svým mocenským aparátem.3 Na 
druhou stranu „až na samém konci 18. století začíná být člověk chápán jako jeden 
biologický druh v našem slova smyslu a je definitivně odlišen od antropoidních opic.“4 
Dobrým příkladem mohou být také soudní procesy proti zvířatům, které se objevovaly až 
do zavedení římského práva v raném novověku. Stanislav Komárek upozorňuje, že lidské 
vnímání má tendenci vnímat podvojně, v protikladech, které chápe jako kvalitativně různé 
a proto neslučitelné. Protiklady příroda versus kultura či zemědělská krajina versus 
divočina apod. nejsou od sebe tak ostře odděleny, jak by se mohlo zdát. Jsou to dvě složky 
téže dimenze. Člověk je bytostnou součástí přírody, vyšel z ní a patří do ní. Zároveň ale na 
dichotomii kultura-příroda něco je. Lidská přirozenost není sama o sobě, teprve se tvoří 
procesem inkulturace a lidský svět potřebuje neustálou péči, aby se dal od přírodního 
vůbec odlišit.5 „Kultura je pokračováním přírody jinými prostředky“ „oba procesy jsou 
hluboce analogické, nicméně ne zcela totožné.“6 Nebo jak píše Jan Čeřovský: „Člověk 
současnosti patří dvěma světům. První z nich je svět přírody…… Druhý je lidmi vytvořený 
svět…“.7 

1.2. Metodologie a členění práce 
 

Jako metodu jsem zvolila analýzu textů a jejich vzájemnou komparaci. Zabývat se 
budu, jak vyplývá z názvu mé práce, převážně územím dnešní České republiky, avšak 
s odbočkami do širšího kontextu euro-americké kultury.8 Svou bakalářskou práci jsem 
rozdělila na dvě hlavní části. V první části se zabývám historickými kořeny estetického 
ocenění přírody a její ochrany. Na základě načtené odborné literatury popisuji, jak lidé 

                                                 
1 KOSTKAN, V.: Územní ochrana přírody a krajiny v České republice, Ostrava: Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita Ostrava, Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky: Centrum pro otázky 
životního prostředí Univerzity Karlovy, 1996, s. 9-10 
2 tamtéž 
3 KOMÁREK, S.: Dějiny biologického myšlení, Praha: Vesmír, 1997, kpt. V. 
4 KOMÁREK, S.: Dějiny biologického myšlení, Praha: Vesmír, 1997, s. 44 
5 Latinské „cultura“ znamená něco, co má být pěstováno, o co je třeba se starat, co nevzniká samovolně  
a přirozeně. 
6 KOMÁREK, S.: Příroda a kultura, Praha: Vesmír, 2000, s. 122 
7 ČEŘOVSKÝ, J.: Ochrana přírody jako péče o přírodní prostředí, In: Kolektiv autorů, Kultura a životní 
prostředí, Praha: SPN, 1989, s. 78 
8 Vývoj vztahu k přírodě u jiných kultur a národů může být velmi odlišný, neboť jsou založeny na jiných 
náboženských a kulturních tradicích a opírají se o jiné zkušenosti.  
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vnímali přírodu v minulosti a které nejdůležitější a nejzásadnější momenty vedly k jejímu 
estetickému ocenění a k její vědomé ochraně. V této první části vycházím především 
z knih „Proč je příroda krásná?“ od Karla Stibrala, „Dějiny biologického myšlení“ a 
„Příroda a kultura“ od Stanislava Komárka. V druhé části se zaměřuji již na samotný 
fenomén ochranářského hnutí, jeho vzniku a počátečního vývoje, do doby začátku 2. 
světové války, pro naši zemi okupací v roce 1938. Z logického hlediska by bylo lepší 
pokračovat až do roku 1956, kdy byl u nás vydán zákon zásadního významu o státní 
ochraně přírody č. 40/1956 Sb., který byl naším prvním samostatným zákonem na ochranu 
přírody. Ovšem pro mou práci je klíčová doba průmyslové revoluce, která v českých 
zemích skončila ve 30. letech 20. století, jak již bylo řečeno výše. Hlavním zdrojem 
informací v druhé části jsou díla Jana Svatopluka Procházky, Jaroslava Veselého, Rudolfa 
Maximoviče a Jana Čeřovského, dále články z periodik „Krása našeho domova“, „Ochrana 
přírody“, „Památky a příroda“ a „Zprávy památkové péče“. Použila jsem také informace 
z rezervačních knih pro naše první chráněná území. Rezervační knihy jsou složky, které by 
měly obsahovat veškeré dostupné informace k chráněnému území, ke kterému se vztahují. 
Jsou uloženy u příslušného orgánu ochrany přírody, který má dané chráněné území na 
starosti a také v kopii v Praze v archivu Agentury ochrany přírody a krajiny České 
republiky (dále jen AOPK ČR) ve Sbírce listin Ústředního seznamu ochrany přírody (dále 
jen ÚSOP). Já jsem pracovala s rezervačními knihami z archivu AOPK ČR. Bohužel jsem 
zjistila, že ne všechny informace jsou vždy kompletní a obecně jsem se potýkala 
s nedostatkem přesných informací, zvláště co se týče 19. století. První chráněná území byla 
vyhlašována soukromými vlastníky a vyhlašovací dokumentace se často nedochovala. 
Nejvíce informací lze zjistit o historii Národních přírodních rezervací Žofínský a 
Boubínský prales. Dále je tato oblast probádána jen velice málo. Některé informace jsem 
také získala od pracovníků správ některých našich CHKO.  

Práce je zaměřená především na územní ochranu, protože ta je jedním z prvních 
projevů ochrany přírody, ale nejenom na ni. Měla by přinést jistou tématickou sondu 
týkající se ochrany přírody v období industrializace. 
 
2. HISTORICKÉ KOŘENY ESTETICKÉHO OCENĚNÍ PŘÍRODY A JEJÍ 
OCHRANY 

2.1. Antika 
 
 K tomu, aby člověk mohl začít přírodu chránit, musel si nejprve uvědomit její 
estetické hodnoty. K obojímu v evropské kultuře došlo až v novověku. Avšak již řečtí 
filosofové projevovali výrazný zájem o přírodu a přírodní děje, a to zejména „přírodní“ 
filosofové předsokratovského období kolem 6 století př. n. l. (Anaximenés, Thales, atd.) 
ale i další. Těmto myslitelům ale šlo o pochopení přírodní podstaty světa a místa člověka 
v něm, nikoli o ocenění přírodních krás. Cílem řecké filosofie, z které se posléze vyvinuly 
jednotlivé vědy, bylo poznání pro poznání, ne praktická aplikace. Přestože vznikala 
zajímavá biologická a zoologická díla, která poukazují na zájem, jako např. Aristotelovy 
spisy „Přírodopis zvířat“, „O rozmnožování zvířat“, „O pohybu zvířat“ nebo díla jeho žáka 
Theofrastra z Eresu „O příčinách rostlin“ či „Přírodopis rostlin“,1 není možné mluvit o 
nějaké větší zálibě Řeků v přírodě a jejích krásách. V období helénismu se objevilo větší 
ocenění přírodních krás, které se projevovalo v bukolické a pastorální poezii, vzniku 
zárodku krajinomalby a zvýšeným zájmem výtvarného umění i o prosté přírodní náměty. 
Je zajímavé, že první větší zájem o přírodu přichází v období ochabnutí hospodářské a 

                                                 
1 KOMÁREK, S.: Dějiny biologického myšlení, Praha: Vesmír, 1997 
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politické prosperity a s ní spojeným úpadkem veřejného života a s dosud nebývalou 
urbanizací obyvatelstva. Člověk žijící ve velkých městech mohl poprvé pocítit okolní svět 
jako cizí a hledat protiváhu civilizace v přírodě.1  

Římská kultura prohloubila zájem o estetické stránky přírody. Díky návaznosti na 
etruskou tradici měla archaičtější rysy a přinesla větší ocenění venkovského života. 
V architektuře se stavěl římský vilový dům, tzv. villa urbana,2 rozvíjelo se zahradní umění, 
lidé trávili volné chvíle u tzv. locus amoenus, líbezných míst, což byl určitý výsek krajiny 
jako například místo u jezera, jeskyně, zákoutí pod stromem…  Zvýšený zájem o přírodu 
se projevoval také v malířství, kde se opět objevily počátky krajinářství, malovaly se zátiší  
a zahradní scény. Navíc přinesla římská kultura ještě pěstování okrasných rostlin a chov 
zvířat pro zábavu a ozdobu, což mělo i své negativní rysy v podobě štvanicí na zvěř v cirku 
apod. Vznikala také, stejně jako v Řecku, zajímavá literatura z oblasti dnešního 
přírodopisu. Nejznámějším autorem byl Plinius Starší (23 – 79 n. l.), který napsal 37 knih 
věnovaných přírodopisu („Naturalis historia“), jenž byly používány až do 18. století. 

Souhrnně můžeme říci, že estetické ocenění přírody jako celku v antice 
neexistovalo, existovaly maximálně pouhé náběhy k němu. Šlo o ocenění přírody 
kultivované nebo o ocenění pouze některých jejích částí.  

Řada filosofických myšlenek antiky později v novověku přispěla k pochopení 
přírody jako něčeho krásného. Jsou to zejména pythagorejské myšlenky, že svět je 
vybudován matematicky (číslo jako konstituující princip všeho), je harmonický a díky 
tomuto svému řádu je i krásný. Dále Platónova představa světa jako vytvořeného obrazu 
věčného dokonalého a krásného vzoru, který se později spojil s křesťanským pohledem. 
Navíc když Platónův Demiurg v dialogu Timaios tvořil svět, vložil do něho i duši. 
Myšlenka celého oživeného světa byla důležitá při přechodu od vnímání jednotlivých 
přírodních objektů k estetickému ocenění celku. Pro Platóna je příroda nadřazená umění, 
umění je pouhou nápodobou nápodoby, a i tento motiv se v novověku objevuje, jmenovitě 
např. v díle Immanuela Kanta. 
  

Co se týče samotné ochrany přírody, dalo by se říci, že se objevil první evropský 
známý počin, když filosof Platón (427 – 347 př. n. l.) nabádal své spoluobčany k tomu, aby 
zalesnili pastvou zdevastované pahorky v Attice.3 Důvodem bylo zajištění dobré úrody a 
dostatečné zásoby vody, tedy hmotný užitek a Platónovy rady nebyly vyslyšeny.   

2.2. Středověk  
 

Se zánikem římské říše a nástupem středověku zmizel zájem o přírodu a její 
estetické stránky. Estetický vztah k přírodě nemohl, zejména v období raného středověku, 
vzniknout, protože „neexistovala distance mezi člověkem a okolním světem.“ „Jako 
organický článek světa, podřízený přírodním rytmům, byl člověk sotva schopen pohlédnout 
na přírodu ze strany.“4 Člověk tedy ještě nebyl z přírody vytržen tak, aby k ní mohl 
zaujmout nezainteresované stanovisko. To ukazují i tehdejší zákony, které se vztahovaly 
na přírodu mnohem více než zákony dnešní (soudní procesy proti kobylkám či krysám 
apod.). K nevšímavosti vůči krásám přírody přispěl i křesťanský pohled na pozemský svět 
jako na něco hříšného, co odvádí lidskou mysl od Boha. Smysl života ležel mimo tento 
svět. Příroda byla vnímána zejména v souvislosti se svým symbolickým významem, jako 

                                                 
1 STIBRAL, K.: Proč je příroda krásná, Praha: Dokořán, 2005 
2 letní sídlo vyšších vrstev, které je propojené s okolní krajinou 
3 ČEŘOVSKÝ, J.: Ochrana přírody jako péče o přírodní prostředí, In: kolektiv autorů: Kultura a životní 
prostředí, Praha: SPN, 1989 
4 GUREVIČ, A., J.: Kategorie středověké kultury, Praha: Mladá Fronta, 1978, s. 43 
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prostor, kde promlouvá Bůh, například zvířata byla chápána jako Stvořitelem ztělesněné 
křesťanské ctnosti či nectnosti pro příklad a poučení lidem.1 Na druhé straně mohl právě 
motiv přírody Bohem stvořené a proto nutně dokonalé a krásné (sám Bůh shledal podle 
Bible svět krásným a dobrým) zájem o estetickou stránku přírody podněcovat (například 
sv. František z Assissi). Individuální zájem o krásy jednotlivých přírodních objektů se tedy 
ojediněle objevoval, ale jednalo se spíše o výjimky. Příroda byla navíc vnímána jako 
nepřátelská z důvodu opravdového nebezpečí. Evropská středověká sídla byla tehdy 
„ostrůvky“ uprostřed hustých lesů, bažin a hor, které tvořily většinu tehdejšího území.2 Les 
byl na jedné straně zdrojem obživy, ale na straně druhé také právě hrozbou, neboť zarůstal 
úrodnou půdu, poskytoval úkryt loupežníkům, zločincům a žila v něm nebezpečná zvířata 
jako vlci či medvědi. Lesů bylo všude dost a proto „podmínka, která ve vědomí lidí vytváří 
potřebu pobývat v krajině a která ustavuje krajinu jako hodnotu, totiž objektivní nedostatek 
přírodní krajiny v okolním prostředí, není za středověku naplněná.“ 3 Postoj k přírodě se 
však během období středověku vyvíjel. V malířství se nejprve zobrazení krajiny téměř 
nevyskytovalo, ale na konci středověku již tvořilo neodmyslitelnou součást obrazu. 
Vzrůstal zájem o pozorování přírodních objektů a o poznání přírody vůbec. Koncem 
středověku vznikla řada přírodovědných encyklopedií např. kniha „O vlastnostech věcí“ 
Bartholomea Anglica (200-1250) nebo „Velké zrcadlo“ od Vincenta z Beauvais (1190-
1264) či „Kniha o povaze věci“ Tomáše z Cantimpré (1186-1263).4 Nejvýznamnějším 
středověkým přírodovědcem byl filosof a teolog Albertus Magnus (Veliký, 1193-1280), 
z jeho díla jsou to například knihy „O zvířatech“, „O rostlinách“, „O minerálech“. Zvláštní 
postavou středověké biologie byl římsko-německý císař Friedrich II. Hohenstauf (1194-
1250), jenž napsal encyklopedii sokolnictví „O umění lovu s ptáky“ s mnoha pozoruhodně 
přesnými údaji o biologii a etologii dravých ptáků.5 V 8. století n. l. se opět objevily 
zahrady, které po pádu Říma na čas zanikly. Zpočátku měly pouze užitkovou funkci, ale 
postupně začínaly sloužit potěše oka a tato funkce koncem středověku převládla. 

 
V mnoha evropských zemích se v době středověku můžeme setkávat s prvními 

snahami, které by se daly interpretovat jako počátky ochrany přírody. Jsou to především 
opatření k ochraně lesů a určitých druhů zvěře. Například 1. ukrajinský právní kodex z let 
1018-1054 mluví o ochraně bobra.6 Dále např. v roce 1087 Vilém I. Dobyvatel prohlásil 
New Forest v jižní Anglii za svou chráněnou loveckou oboru7 (i pozdější náznaky ochrany 
přírody, jako byly další lovecké revíry a ochrana určitých, převážně lidem užitečných, 
zvířat, byly ve Velké Británii vytvořeny královskou mocí).8 Lovecké obory vznikaly po 
celé Evropě, nebyly kolonizovány běžným způsobem a měly zvláštní režim přizpůsobený 
potřebám lovu a tím pádem i určitý stupeň ochrany v porovnání s okolními lesy. 
Bělověžský prales, který se dnes nachází na státní hranici mezi Polskem a Běloruskem, byl 
chráněn zřejmě již od 13. století. První dokument, který se vztahuje k jisté ochraně tohoto 
území, však pochází z roku 1538 z doby panování krále Zikmunda I. Starého, který 
vyhlásil přísné tresty za pytláctví a za ulovení zubra dokonce trest smrti. Jako královský 
lovecký revír byl poté prales vyhlášen v roce 1541. Také v českých zemích byla například 
císařem Ferdinandem I. založená v roce 1534 královská honitba v oboře Hvězda u Prahy 

                                                 
1 například knihy jedné z prvních „bioložek“ abatyše Hildegardy z Bingen (1098-1179). 
2 LE GOFF, J.: Středověká imaginace, Praha: Argo, 1998, s. 60-106 
3 LIBROVÁ, H.: Láska ke krajině?, Brno: Blok, 1988, s. 33 
4 KOMÁREK, S.: Dějiny biologického myšlení, Praha: Vesmír, 1997, kpt. IV. 
5 KOMÁREK, S.: Dějiny biologického myšlení, Praha: Vesmír, 1997, kpt. IV. 
6 MAXIMOVIČ, R.: Ochrana přírody, Brno, 1934 
7 ČEŘOVSKÝ, J.: Vznik, vývoj a současný stav ve světě i u nás, Praha: Společnost Národního muzea  
v Praze, 1965 
8 NICHOLSON, M.: The new environmental age, Cambridge: Cambridge university press, 1987 
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nebo jako tradiční honitba českých králů je známější oblast Křivoklátska. Co se týče 
dalších opatření například švýcarská rada v Curychu vydala v roce 1335 první zákon na 
ochranu ptactva „hubícího a zahánějícího hmyz a červa“1, ve 12. století byly ve Švýcarsku 
zřizovány ochranné lesy a roku 1469 (nebo 1542 či 1569)2 bylo ve švýcarském kantonu 
Glarus založeno ochranné území divoké zvěře, první svobodné území glaruské, „k dobru 
celé země Glarus“: „nikdo nesmí na svobodě docela žádnou zvěř s rozštípenou nohou jako 
kamzíky, jeleny a srny zabíjeti, ani jim ubližovati, ať pastmi, lapačkami, neb jiným 
způsobem, pod přísahou a těžkým trestem“.3 Města u pobřeží bývalé Jugoslávie 
(Dubrovník, Istrie, Chorvatsko) vydávala od 13. století nařízení, která byla z hlediska 
dnešní ochrany přírody nepochybně pozitivní. Zakazovala kácení stromů na určitých 
místech, vykopávání pařezů, omezovala stáda koz a skotu. Nařízení byla však vyvolána 
nedostatkem dřeva v této oblasti. Stejně jako ve Velké Británii, kde bylo rané 
zákonodárství na ochranu přírody inspirováno převážně snahami zabezpečit materiál pro 
dřevěné lodě pro námořnictvo.4  

Obdobně se právě kvůli zvýšené spotřebě dřeva a jeho nedostatku způsobeného 
postupující devastací lesů (kolonizace, mýcení a rabování lesů) i v českých zemích snažil 
v roce 1355 Karel IV. prosadit přísná opatření na ochranu královských lesů ve svém 
novém zákoníku „Maiestas Carolina“ (kapitoly 49-56). Zakazuje se v nich kácet dříví 
mimo souše a vývraty, loupání stromů, stanovují se přísné tresty za krádeže dříví a 
založení lesního požáru. Za krádež byl stanoven trest useknutí pravé ruky, za založení 
požáru trest upálení. Přestože tento zákoník nevešel v platnost,5 byla jím navržená opatření 
o lesním hospodářství v praxi prováděna. Jsou považována za první lesní zákon u nás a 
jeden z prvních v Evropě. V roce 1436 následoval ve stejném směru dekret krále 
Zikmunda o ochraně lovné zvěře v královských lesích. Další předpisy u nás vznikaly 
postupně na státní i lokální úrovni. V 16., 17. a 18. století byla v českých zemích vydána 
řada instrukcí pro jednotlivá panství. Byl to například lesní řád na panství Vimperk z roku 
1724 či nařízení o ochraně lesů na panství Červený Hrádek z roku 1725. Na státní úrovni 
byla vydána v roce 1584 zákonitá norma o ochraně lesního majetku v Zemském zřízení 
českém, v roce 1751 dekret rakouské vlády o dobývání rašeliny za účelem ochrany lesů a 
„c.k. patent lesů a dříví v království Českém se týkající“ z roku 1754. Zvyšující se 
nedostatek dřeva vedl v roce 1733 císaře Karla VI. k rozhodnutí vydávat lesní řády pro 
české země a tím zabránit pustošení lesů (reskript Moravskému zemskému úřadu v Brně 
z 12. března 1733). Obecně závazné předpisy o lesích pak byly vydány za Marie Terezie 
(„Lesní řád pro Čechy a pro Moravu“ v r. 1754 a pro Slezsko v roce 1756). Tyto lesní řády 
omezovaly všechny vlastníky lesů (týkaly se nejen státních lesů) a ukládaly jim povinnosti 
v zájmu zachování lesa a jeho trvalého výnosu, zaváděl se jimi v podstatě státní dozor nad 
lesy. Mimo ochrany lesů si i v českých zemích někteří majitelé pozemků a panovníci 
uvědomovali, že s postupující kolonizací a zmenšující se plochou divoké přírody 
nenávratně mizí některé druhy zvířat, které nejsou z hlediska lovu tak zajímavé, jako ty, 
které si chránili v loveckých oborách. Proto například Schwarzenbergové (Adam František 
v roce 1721, Josef v roce 1800) nařídili ochranu medvědů na svém českokrumlovském 
panství a snažili se ochránit také poslední bobry (obojí bohužel marně).6  

                                                 
1 MAXIMOVIČ, R.: Ochrana přírody, Brno, 1934 
2 Zde nejasnosti, ČEŘOVSKÝ, J.: Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás, 1965   
na straně 8 uvádí letopočet 1469 a na straně 112 letopočet 1542, MAXIMOVIČ, R.: Ochrana přírody, 1934 
uvádí rok 1569.  
3 MAXIMOVIČ, R.: Ochrana přírody, Brno, 1934  
4 NICHOLSON, M.: The new environmental age, Cambridge: Cambridge university press, 1987 
5 Karel IV. se v něm snažil omezit moc šlechty, proto také byl zákoník českou šlechtou odmítnut.  
6 Tato nařízení jsou někde řazena již jako počátky ochranářského hnutí 19. století, já je řadím ještě do této 
kapitoly o „prehistorii“ ochrany přírody, neboť zatím ještě nemají žádné systematické pokračování.  
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Je nutné si uvědomit, že tyto prvotní snahy o ochranu dílčích částí přírody, zejména 
lesů a zvěře, přestože měly pro dnešní ochranu přírody svůj význam (často napomohly 
k udržení těchto území v takovém stavu, v kterém by se při běžném zacházení 
nedochovaly)1 nelze považovat za ochranu přírody v dnešním slova smyslu, neboť šlo 
hlavně o ochranu přírodních zdrojů jako majetku mocných feudálů, sloužící jejich 
prospěchu a obveselení. A pokud jsou skutečně z hlediska dnešní ochrany přírody 
zajímavé (např. ochranné lesy ve Švýcarsku), jde jen o ojedinělé případy, které neměly 
žádnou kontinuitu ani žádnou návaznost s pozdějším hnutím na ochranu přírody. Proto 
jsem do této kapitoly zařadila i takováto opatření, která ale časově spadají již do období 
novověku. Tyto středověké a novověké zákroky jsou svědectvím toho, že lidé začínali 
pomalu pozorovat vyčerpání určitých přírodních zdrojů a snažili se o jakousi nápravu, ale 
první tendence opravdu uvědomělé ochrany přírody se začínají projevovat až začátkem 19. 
století.   

2.3. Novověk  

2.3.1. Vývoj vztahu člověka a přírody v novověku 

 
Od období renesance lidé začínali pozvolna oceňovat estetické stránky přírody v 

pravém slova smyslu. Tento proces pak vyvrcholil na přelomu 18. a 19. století 
romantickým příklonem člověka k přírodě, na který navázalo hnutí a později organizace 
ochrany přírody. Renesanční objevení individuality přispělo k vydělení člověka z přírody. 
Teprve nyní si mohl člověk uvědomit přírodu jako objekt a zaujmout k ní určité 
stanovisko. Díky novověkému rozkolu mezi vírou a rozumem, kdy se Bůh stal předmětem 
víry a příroda předmětem rozumu, se člověk začal více zajímat o smyslově vnímatelný 
svět. Výsledkem byl nový vztah k přírodě - přírodovědný výzkum a estetické ocenění 
přírody. Rozvoj vědy, zájem o kvantitativní veličiny a snaha po matematizaci světa 
napomohly zájmu o přírodu.2 Například švýcarský lékař a humanistický učenec Conrad 
Gessner (1516-1565) se stal během svých výprav za rostlinami pro svou lékařskou praxi 
nadšeným vysokohorským turistou. Přitom právě hory byly místem, které bylo velice 
dlouho považováno za něco ošklivého až ohavného (v lidovém podání mohly být hory, ale 
i jezera, lesy a bažiny dokonce samotnými výtvory ďábla).3 V roce 1336, 200 let před 
Gessnerem, se vypravil na horu Mont Ventosus v Alpách humanistický básník Francesko 
Petrarca, nebyl však motivován krásou hor, ale četbou antické literatury, přesně Livia. Poté 
co dorazil na vrchol, zůstal sice chvíli stát uchvácen nezvyklým váním větru a 
nespoutaným rozhledem, ale brzy konstatoval, že věci pozemské nejsou hodny obdivu a 
pohroužil se do svého nitra a do četby knihy Augustinových Vyznání.4 Určitý náznak 
ocenění přírody po její estetické stránce zde ale přeci jen nalezneme. Výlety do krajiny za 
její estetickou dimenzí se začaly objevovat počátkem novověku, třebaže byl tento postoj 
nový a zpočátku ojedinělý. Například Aeneas Silvius Piccolomini, papež Pius II. (1405-
1464), navštěvoval cíleně přírodu pro své vlastní potěšení. Nechal také vybudovat ve své 
rodné obci Corsignano v roce 1459 palác se zahradou, přičemž poloha paláce byla záměrně 
zvolena tak, aby se optimálně uplatnil výhled do údolí a na hory za ním. Architekt domu 

                                                 
1 Například zmiňované Křivoklátsko je dnes chráněnou krajinnou oblastí, biosférickou rezervací UNESCO  
a ptačí oblastí evropské soustavy Natura 2000, pražská obora Hvězda přírodní památkou, anglický New 
Forest je národním parkem a Bělověžský prales světovou biosférickou rezervací pod ochranou UNESCO atd. 
2 V duchu přísloví – „co neznáš, nemůžeš mít rád.“ 
3 STIBRAL, K.: Proč je příroda krásná?, Praha: Dokořán, 2005 
4 PETRARKA, F.: Dopis Dionysiovi di Borgo San Sepolcro – výstup na Mont Ventosus, In: Listy malým i 
velkým tohoto světa: Výbor z korespondence, Praha: Odeon, 1974, s. 19-30  
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Leon Battista Alberti napsal: „Není nutné, aby panský dům stál na nejúrodnější části 
pozemku, nýbrž je lepší, když zaujímá místo nejčestnější, odkud lze bez zábran vychutnávat 
všechny radosti a příjemné stránky vzduchu, slunce a pěkné vyhlídky.“1  

K ocenění estetických hodnot přírody přispěly také novověké objevné cesty a svou 
úlohu sehrálo také umění. Umělci detailněji zkoumali, citlivěji a častěji zobrazovali 
přírodní objekty. Za renesance vznikaly první krajinky (např. Leonardo da Vinci, Údolí 
řeky Adorno, 1473). Význam přírodního pozadí na obraze postupně stoupal a v 17. století 
vznikla krajinomalba jako samostatný žánr. Klasicizující francouzští krajináři jako např. 
Claude Lorraine a Nicolas Poussin rozvinuli malbu ideální tzv. arkadské krajiny odvozené 
z antických mýtů. Krajinu jako takovou pak „objevili“ holandští krajináři, kteří přešli od 
vysněných scenérií k prosté a neokázalé krajině vlastní. Ještě však nešlo o zájem o divokou 
přírodu, o krajinu jako výtvor přírody, ale o krajinu jako výsledek lidské práce, neboť celá 
holandská krajina byla již v té době lidmi značně přeměněna. Svou roli zde zřejmě sehrála 
také národní identifikace.2 Jednalo se ale o nový vztah k přírodě a krajině, o ocenění celku 
přírody, který nalezneme i v tehdejším barokní architektuře. Baroko (1600 – 1750) bylo 
prvním slohem, který cíleně pracoval se zasazením architektury do krajiny. Vznikala tak 
malebná, barokní komponovaná krajina. Krajina, do které byly s citem umísťovány nové 
stavby a která byla protkaná sítí cest, alejí, kapliček a božích muk.3 Kompozice barokní 
krajiny měla symetrickou vazbu na sídlo panstva, uplatňovala geometrické principy. 
Ukazuje se zde tedy také vášeň doby pro hierarchie a systematičnost. Tehdejší člověk si 
představoval ideální přírodu pokud možno co nejpřehlednější, geometrizovanou, jasných 
forem, nic co by se podobalo té volné. Vrcholem této tendence byl klasický francouzský 
barokní park, kde příroda rostla v geometrických tvarech, v rovných a přímých liniích. 
Tato snaha po ovládnutí přírody je vidět také v novověké vědě, kde se v 17. století stává 
vůdčí vědou matematika. Teoretické základy této novověké vědy nového typu položil 
zejména francouzský matematik a filosof René Descartes (1596-1650), který na svět 
pohlížel čistě mechanomorfně.4 V reakci na francouzský park a snahy po ovládnutí přírody 
vznikl v 18. století nový typ parku – park anglický, kde byla ideálem volná, ničím 
nespoutaná příroda. Anglický park byl znakem nového vztahu k přírodě.  

Spolu s anglickým parkem se začátkem 18. století začal objevovat obdiv k divoké 
přírodě. U jeho zrodu stál nejen známý francouzský osvícenský myslitel Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778), ale ještě před ním anglický filosof a inspirátor anglického parku 
Antony Ashley Cooper 3. Earl of Shaftesbury (1670-1713) a jeho následovníci. Lord 
Shaftesbury chápal přírodu jako systém vzájemně propojených částí, jako dokonalé dílo ve 
svém celku a domníval se, že není možné přírodu chápat mechanicky a zpodobňovat jí 
geometricky. Člověk podle něho svými zásahy přírodu jen znásilňuje a ničí, ona sama o 
sobě, ve svém původním stavu, tak jak vyšla z rukou Božích je krásná. Teprve toto 
Shaftesburyho ocenění celku je počátkem vlastního ocenění přírody. Začíná se psát o její 
kráse, příroda se stává předmětem učených spisů, a předmětem obdivu, ovšem zatím pouze 
pro horní vrstvy. Do širších vrstev rozšířil estetické vnímání přírody Jean Jacques 
Rousseau. Lord Shaftesbury sice obdobně jako on poukázal na kontrast mezi přírodou, 
přirozeností a civilizací, městem, umělostí. Ale Rousseau byl první, kdo postavil civilizaci, 
kulturu a přírodu do radikálního protikladu, přičemž kulturu chápal naprosto negativně. 
                                                 
1 Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, 1485 citováno podle C. HOLMES a kol.: Umění zahrad, Praha: 
Knižní klub, 2002 s. 20 
2 Holanďané si v té době vybojovali svobodu na Španělsku a katolictví. 
3 V Čechách např. krajina Mariánské zahrady okolo Jičína, kterou na přelomu 17. a 18. století nechal 
vybudovat hrabě František Josef Schlik.   
4 Descartes přišel poprvé s radikálním rozdělením světa na dvě části, res cogitans (myšlení) a res extensa  
(prostor), přičemž o res cogitans nemůžeme matematikou nijak vypovídat a o res extensa to jde beze zbytku.  
Res cogitans, má pouze člověk, vše ostatní se řídí čistě mechanickými principy.  
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Příroda pro něho byla jedinečným a vrcholným dílem Božím, které člověk svými zásahy 
pouze deformuje. Civilizace a kultura vedou k degeneraci. Teprve v přírodě může být 
člověk sám sebou, být svobodný a mít blíže k Bohu. Rousseau začal plně oceňovat 
opravdu divoké scenérie a vyzvedl také venkov jako ideál harmonického života. 
Samozřejmý je jeho odpor ke geometrizované zahradě francouzského typu, která 
symbolizovala všechny zápory civilizace a její umělost. Pro ocenění přírody samé v oboru 
estetiky i mimo ni patří mezi nejdůležitější postavy také filosof Immanuel Kant (1724-
1804). Ve svém díle „Kritika soudnosti“ (1790) se zabývá lidskými soudy o krásnu a o 
vznešenu. Dochází k názoru, že krása není vlastností věci, ale že je v nás. Většinu příkladů 
krásna bere Kant z přírody, ta je podle něho nadřazena umění. Pro Kanta jsou krásné např. 
divoké květy, lastury či nesmyslné ornamenty. Krása je v originalitě, nikoli v otrocké 
nápodobě, je v rozmanitosti, ne v geometričnosti a pravidelnosti. Zájem o přírodu a její 
krásu je také spojen s etickým hlediskem, neboť příroda je podle něho spojena s naší 
morálkou, umožňuje nám jednat morálně, což umění nedokáže. Při svých úvahách o 
vznešenu pak Kant uvádí jako předměty, které ho vzbuzují opět výhradně objekty přírody. 
Příroda se u Kanta stala vrcholem estetických úvah, z nichž později vycházeli němečtí 
romantici, krásno se posunulo do oblastí, o nichž se dosud jako o krásných neuvažovalo, 
nebo jen podmíněně.  

Nejdůležitější motivy, které vedly k estetickému ocenění volné přírody:  
- Náboženství: příroda jako dílo, důkaz, ztělesnění Boží existence. Vše, co stvořil 

Bůh, musí být nutně krásné a dobré. V 18. století se ocenění přírodních krás stalo 
samotnou modlitbou k Bohu a nahrazovalo církev při styku s Bohem (možný vliv 
protestantismu)1. V přírodě byl člověk Bohu nejblíže.  

- Kontrast příroda versus civilizace: Příroda jako úkryt před zlem civilizace a 
společnosti, jako místo svobody, kde je člověk sám sebou a jako místo samoty,   

            kde je člověk sám se sebou. 
- Etický motiv: příroda ukazující správnou cestu, působící na dobré formování 

člověka.    
- Věda: příroda jako objekt vědeckého zkoumání – znalost přírody umožňuje vidět 

více, lépe se soustředit na určité věci a zvyšuje tak estetický prožitek. 
- Antická filosofie, zejména vliv Platónových myšlenek. 

 
Myšlenky Shaftesburyho, Rousseaua a Kanta byly předzvěstí romantismu. 

Vrcholného období obdivu ke krásám přírody, kdy již nikoli pouze jedinci, ale celá epocha 
přišla s obdivem k přírodě a s oceněním jejích estetických stránek. Romantismus byl 
umělecký a filosofický směr a životní postoj euro-amerického kulturního okruhu z konce 
18. a začátku 19. století, který vznikl v reakci na osvícenský monopol rozumu a příliš 
jednostranné vyzdvihování civilizace a kultury. Za zakladatele romantismu jsou 
považováni němečtí umělci a filosofové, sdružení v tzv. Jenské škole – zejména Friedrich 
Wilhelm Joseph Schelling, August Wilhelm Schlegel a jeho bratr Friedrich Schlegel, 
Ludwig Tieck, Novalis (vl. jm. Friedrich von Hardenberg) a další. Z Německa se pak 
romantické myšlenky rozšířily do Francie, Anglie, USA, do českých zemí a dále. Mezi 
nejdůležitější motivy romantismu patří vyzdvihování lidské individuality, toho, čím se lidé 
od sebe liší, na rozdíl od předcházejícího období, kdy na člověku bylo důležité to, co je 
všem společné – rozum, dále docenění citů, emocí, iracionálna a tajemna. Osvícenský 
monopol rozumu nebyl podle romantiků špatný, ale měl být doplněn o tu lidskou stránku, 
která se racionálnu vymyká, o cit, individualitu a lidské nitro. Měl být nalezen původní 

                                                 
1 K. Stibral se domnívá, že díky tomu, že obraz Boha v protestantství je abstraktnější, protestanti neuznávají 
svaté jako přímluvce a prostředníky, lidé hledající pro styk s Bohem něco smyslově názorného se proto musí 
obrátit k božímu dílu – k přírodě (STIBRAL, K: Proč je příroda krásná?, Praha: Dokořán, 2005).   
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smysl, původní jednota mezi lidmi a mělo se napravit odcizování člověka přírodě – příroda 
je jeho součástí a obráceně. Příroda byla spojena s nitrem člověka, stala se ozvěnou jeho 
citových rozpoložení a také námětem, jímž se dají vyjádřit. Romantici se odvraceli od 
civilizace k přírodě, nejlépe volné a divoké, která pro ně byla důležitým útočištěm. 
Rozvíjelo se poutnictví (u nás například Karel Hynek Mácha) a někteří z romantiků se 
stěhovali na venkov (idealizace venkovského života). Příslušníci romantického hnutí viděli 
v přírodě krásu, ale vnímali i její odvrácenou stránku – nehostinnost a krutost. 
Ambivalentní vztahování k přírodě je jedním z typických rysů romantismu, odráží 
nejednotnost a složitost při hledání vztahu k přírodě.1 Dalším důležitým znakem 
romantismu je patriotismus. Romantismus nebyl jednotným celoevropským proudem, ale 
tím, že vyzdvihoval individuální odlišnosti, se vyvíjel různě podle kultury té které země a 
ani zde nebyl jednotný.2 V českých zemích nastala vzhledem k evropskému kontextu 
ojedinělá situace: „nejenže dílo samo (B. Němcové, A. Jiráska) se proměňuje v posvátný 
text, v národní hodnotu, ale také kraje a místa, kde se příběhy odehrávají nebo kde slavní 
(posvěcení) spisovatelé žili, jsou natolik úzce spojovány s literaturou a kulturou, že se 
stávají novodobými monumenty, památníky, emblémy země, národa atp. Vzniká romanticky 
vlastenecká, národní topografie….“.3 Romantismus se v českých zemích vyvíjel současně 
s procesem národního obrození. Česká krajina posilovala vlastenecké cítění a spolu 
s národním uvědoměním se podněcoval zájem o českou krajinu. „Vlastenecké cítění a 
smysl pro krajinu se u nás rodily téměř zároveň a zároveň pronikly do srdcí lidí.“4   

Jak již bylo řečeno, pro pochopení estetické dimenze přírody hrála důležitou roli 
věda. K období romantismu patří především německý vědecký směr tzv. naturfilosofie, 
jejímiž představiteli byli například Johann Wolfgang Goethe či Alexander von Humboldt. 
Naturfilosofie pohlížela na přírodu jako na něco živého, něco více než jen pouhý 
mechanismus. Přírodu podle ní nelze beze zbytku převést na fyzikální a chemické procesy, 
vždy je zde něco navíc. 

Romantický vztah k přírodě měl řadu následků. V 19. století z romantismu vyšel 
vznik turistiky jako masového hnutí - v roce 1808 vystupuje ročně na Milešovku 6 000 lidí, 
vznikají první turistické organizace ve světě: britský „Alpský klub“ (1857), rakouský 
„Alpský spolek“ (1862),5 i u nás: „Sokol“ (1862), nejstarší český turistický spolek 
„Pohorská jednota Radhošť“ (1884), „Klub českých turistů“ (1888) a další. 
S romantismem souvisí dále vznik první uvědomělé a cílevědomé ochrany přírody. 
„Romantici, přírodu milující, si začali uvědomovat potřebu ochrany zvláště hodnotných 
úseků volné, divoké nebo alespoň málo zasažené či jinak krásné přírody.“6 Někteří autoři 
se ale domnívají, že romantismus nebyl přímým zdrojem ochranářského úsilí, že jeho 
základní hodnotová orientace nemohla ochranu přírody založit, neboť se v něm vztah 
člověka k přírodě neodchýlil od tradice založené na využití přírody člověkem - romantik ji 
využívá jako zrcadlo pro své city a její objektivní podstata ho nezajímá.7 Nicméně je 
nepochybné, že příroda byla za romantismu prohlášena za hodnotu, jež se neodvozovala od 
hmotného užitku a všichni se shodují v tom, že romantický vztah ke krajině byl podmínkou 
pro vytvoření prvních ochranářských postojů, a že počátky ochrany přírody obsahovaly 
typické romantické rysy, především úctu ke starým přírodním objektům. Josefina Goméz 

                                                 
1 HRBATA, Z., PROCHÁZKA, M.: Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty, Praha: 
Carolinum, 2005  
2 tamtéž 
3 HRBATA, Z.: Romantismus a Čechy: Témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech,  
Jinočany: H&H, 1999 
4 LIBROVÁ, H.: Láska ke krajině?, Brno: Blok, 1988, s. 96 
5 LIBROVÁ, H.: Láska ke krajině?, Brno: Blok, 1988, s. 85 
6 STIBRAL, K.: Proč je příroda krásná?, Praha: Dokořán, 2005, s. 113 
7 LIBROVÁ, H.: Láska ke krajině?, Brno: Blok, 1988  
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Mendoza ve svém článku o prvních dvou národních parcích ve Španělsku (Ordesa, 
Covadonga, oba založeny v roce 1918) vyzdvihuje právě přetrvávající vliv romantismu na 
rané ochranářské snahy – romantici dávali přednost horským oblastem a lesům a oblasti 
bez vegetace nepovažovali ve srovnání s nimi za krásné. Proto první národní parky ve 
Španělsku byly založeny v horských lesích a vědecky zajímavá a důležitá místa jako 
například mokřady s bohatou biodiverzitou získaly ochranu až mnohem později (jmenovitě 
například bažiny Doňana byly prohlášeny národním parkem až v roce 1969).1   

Je také důležité si uvědomit, že počátky romantismu a s ním související počátky 
ochrany přírody odpovídají přibližně počátkům průmyslové revoluce. Rozvíjející se 
průmysl a vědeckotechnologický pokrok přinesly lepší životní úroveň obyvatelstva 
(zejména buržoasie), ale zároveň se negativně podepsaly na kvalitě životního prostředí. 
Docházelo k rozsáhlé těžbě dřeva, rozrůstaly se oblasti těžby uhlí, krajinný ráz české 
krajiny se měnil výstavbou silnic a železnice, postupně narůstal počet obyvatelstva. 
Zemědělství prošlo proměnou, byly zaváděny nové osevní technologie a nástroje. Zvýšila 
se potřeba obdělávané půdy, což zvýšilo kácení lesů a odvodňování mokřadů. Proměnou 
prošla také skladba lesů. Rostla města, v jejichž okolí vznikaly nové a nové továrny. Města 
byla špinavá a přelidněná dělnickým obyvatelstvem, které se sem stěhovalo z venkova a 
žilo v neutěšených podmínkách. Měnil se životní styl i zástavba. Byla zde dobře vidět 
sociální nespravedlivost a dravost průmyslu a peněz. Nebylo divu, že před takovým 
městem romantici prchali pryč, na venkov, do přírody. Ještě v roce 1926 Jan Svatopluk 
Procházka, jeden z našich nejvýznamnějších průkopníků ochrany přírody, popisuje město 
negativně jako hromadu ubohé přírody, hospod, reklamních tabulí, železničních prostor a 
ostnatého drátu, plné hluku, s periferií, která vyhlíží bezútěšně a ošklivě, nebrání se ani 
příměru se smetištěm.2 Je tedy vidět, že zároveň s industrializací došlo také k pocitu 
odcizení, k poškození nejen „mimolidského“ světa, ale i toho lidského. „Jakmile začíná 
raná industrializace vážně poškozovat nejen mimolidský svět, ale ohýbat za hranici 
úměrností i lidskou přirozenost, začínají se ozývat hlasy po záchraně „původního“ 
„přirozeného“ „nedotčeného“ světa…“3   

2.3.2. Doplněk:  Francouzský park versus anglický park 
 
 Ještě než se začnu více věnovat vzniku samotné uvědomělé ochrany přírody, chtěla 
bych ukázat vývoj lidského postoje k přírodě na vývoji zahrad a parků, „ucelených útvarů 
zeleně“.4 Jsou totiž ukázkou toho, čeho si která doba a která kultura na přírodě nejvíce 
cenila a jak ji vůbec vnímala. Zahrady nabyly velmi vyspělých a výrazných forem již 
v období starověku, já se však budu zabývat zejména vývojem v 18. století, kdy došlo 
k důležité události v zahradním umění – vzniku anglického typu parku. Vznik tohoto parku 
dobře dokládá počátek celkové změny pohledu, která byla nastíněna výše. Neznamenal 
pouze změnu ve vývoji a v chápání zahrad, ale byl i předzvěstí změn v pojetí přírodního 
prostředí v životě člověka vůbec. Max Nicholson vidí ve vzniku anglického parku „bod 
obratu“ na cestě za moderní ochranou přírody.5  

Pro zahrady a zahradní umění v evropské kulturní oblasti byly důležité prvky 
typické pro zahrady Blízkého východu a okolí Středozemního moře, mezi které patřily 
zejména jejich uzavřenost od okolního prostředí, přímé spojení s domem, geometrické 

                                                 
1 MENDOZA, J., G.: The persistence of romantic ideas and the origins of natural park policy in Spain,  
In: Finisterra, 1998, roč. 33., č. 65, s. 51-63 
2 PROCHÁZKA, J., S.: Ochrana přírody a přírodních památek, sv. I., Praha: Český čtenář, 1926 
3 KOMÁREK, S.: Příroda a kultura, Praha: Vesmír, 2000 
4 OTRUBA, I.: Zahradní architektura, tvorba zahrad a parků, Šlapanice: ERA, 2002, s. 55  
5 NICHOLSON, M.: The new environmental age, Cambridge: Cambridge university press, 1987 
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záhonové plochy, stromy zasazené v pravidelných rozestupech a umístění vody jako 
nejcennějšího prvku ve středu zahrady.1 Roli zde hrála představa zahrady jako ráje na 
zemi, jejíž popis z Genesis (2,8 – 17) se stal modelem pro tvorbu zahrad především 
v období středověku – čtvercový, uzavřený typ zahrady s ovocnými stromy a s centrálním 
pramenem-kašnou, z které vytékají čtyři řeky často symbolicky vyjádřené cestami. Tyto 
zahrady spočívaly v pravidelném architektonickém uspořádání, které spolu s uzavřeností 
vůči svému okolí jako by naznačovaly snahu se od přírody naopak odlišit a vzdálit. 
V českých zemích „drobný půdorysný útvar, geometricky rozčleněný, v ohradě kláštera, 
hradu, šlechtického dvora nebo měšťanského domu zakletý a skromným výběrem květin a 
keřů naplněný, vyčerpává tu až do vrcholné gotiky pojem zahrady.“2 Zvrat přichází za 
renesance, která obnovila antické tvůrčí principy a strohou středověkou zahradu změnila 
postupně z uzavřeného dovnitř obráceného areálu v široký útvar s výhledy a alejemi. 
Renesanční zahradu však také charakterizovala pravidelnost, vyváženost a zdůraznění os, 
geometrické architektonické členění, dodržování zásad symetrie a proporce (geometrické 
vzory, ornamenty a pravoúhlé záhony, tvarované labyrinty, stříhané plůtky,…) a zákonů 
perspektivy.3 Do českých zemí se renesanční typ zahrady dostal nejprve na pražský dvůr 
Ferdinanda I. (letohrádek královny Anny s přilehlými zahradami) a odtud mezi šlechtu i 
měšťanstvo v celé zemi (zbytky např. v Telči, Třeboni, Nelahozevsi nebo Opočně). O 
rostoucím zájmu pro budování zahrad v zemích Koruny české svědčí také vydání dvou 
knih „Štěpování rozkošných zahrad“ a „Bylinné zahrádky“ v polovině 16. století.4 V 17. 
století na renesanční zahrady navázali Francouzi se svým francouzským typem parku, 
který byl vrcholem a extrémním případem praktické snahy po geometrizaci přírody a po 
jejím ovládnutí.5 Nespoutaná příroda zde byla zcela vyloučena. Vše bylo podřízeno 
geometrickým tvarům a liniím, vodní plochy, záhony i přirozeně porostlé plochy a vůbec 
celá zahrada byla pravidelně uspořádána. Francouzský typ parku se rozšířil po celé Evropě. 
Jeho příkladem je královský park ve Versailles u Paříže, Hampton Court v Anglii6, 
v Čechách např. zámecký park v Dobříši či v pražské Tróji (viz obrazová příloha č. 1). 
Jako reakce na tento přísně pravidelně řešený a uspořádaný park vznikl v Anglii v 18. 
století tzv. anglický park. Teoretickým iniciátorem anglického parku byl filosof Anthony 
Ashley Cooper 3. Earl of Shaftesbury (1670-1713, viz výše) a spisovatel a politik Joseph 
Addison (1672-1719), který nejen teoretizoval, ale vyzýval i k praxi, když například v roce 
1712 vydal článek v časopise The Spectator č. 414, kde vyjádřil odpor ke geometrickým 
zahradám francouzského typu a podnítil snahy k vytvoření zahrady, krajiny z celého 
statku.7 V Anglii byl první, kdo uposlechl Addisonovy výzvy a Shaftesburyho filosofii 
spisovatel, básník a překladatel antických děl Alexander Pope (1688-1744), jenž na své 
usedlosti v Twickenhamu v roce 1719 vybudoval zahradu s nezdobenou přírodou.8 Po něm 
následovali další. V roce 1745 například básník William Shenston upravil celý svůj statek 
v Leasowes tak, aby se co nejvíce podobal volné přírodě. Právě volná příroda, která není 
nikdy uhlazeně dokonalá, je ideálem anglického parku. Klade se důraz na nepravidelnost a 
nepravidelné uspořádání zahradních prvků. Park není nijak uzavřen a měl by se otevírat do 
okolní krajiny, která do něho vstupuje svými výhledy. Anglické parky jsou s duchem místa 

                                                 
1 MAREČEK, J.: Zahrada, Praha: NORIS, 1992 
2 WIRTH, Z.: Česká zahrada In: kolektiv autorů, Zahrady, Praha, 1934, s. 2 
3 OTRUBA, I.: Zahradní architektura, tvorba zahrad a parků, Šlapanice: ERA, 2002 
4 MAREČEK, J.: Zahrada, Praha: NORIS, 1992 
5 Francouzský typ zahrad byl druhou formou barokní zahrady, formou plošného typu, první formou, která 
byla přímým pokračováním italských renesančních zahrad, byla tzv. italská barokní zahrada, komponovaná 
na svazích zejména pomocí systému teras (v Čechách např. zahrady na svazích pod Pražským hradem).  
6 Jeho původní koncepce, později byl předělán v anglickém stylu zahradním architektem C. Brownem. 
7 HOLMES, C. a kol.: Umění zahrad, Praha: Knižní klub, 2002  
8 STIBRAL, K.: Proč je příroda krásná?, Praha: Dokořán, 2005 
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propojené kompozice, které navazují na širší nekultivované krajinné okolí.1 Mizí v něm 
terasy a terén je přirozeně tvarován, je nepravidelný a zvlněný. Objevují se zde rozvolněné 
porosty stromů a keřů a voda ve formě přirozených jezer, potoků a říček. Nyní se již nemá 
příroda řídit uměním, které převyšuje, ale umění se má řídit přírodou. Symetrická 
francouzská zahrada se snaží o zdokonalení přírody, naproti tomu anglická zahrada 
povznáší v umění samu přírodu. Podle K. Teuga je park umělou krajinou a 
architektonizovanou přírodou, kde je poměr architektuálního a přírodního faktoru 
proměnlivý. Pak „Italská renesanční zahrada je výslednicí rovnováhy přírody a 
architektury… ve francouzském parku dominuje architektura: vegetace i voda je plně 
podrobena architektonickému plánu, příroda je tu negována a nahrazena kamennou, vodní 
i vegetální architekturou a skulpturou. V anglickém parku se architektura neguje jakožto 
architektura, mění se v krajinou kompozici a ustupuje pravdivé přírodě…“.2  
K. Stibral dodává, že anglická zahrada není zahradou architektonickou, jako byly zahrady 
předcházející, ale zahradou malířskou.3  

Anglický typ parku zasáhl svým vlivem postupně celou Evropu. Mnoho 
francouzských zahrad bylo předěláno v anglickém stylu, tzv. anglikanizace, či vznikaly 
parky nové přičleněním a úpravou obory nebo bažantnice, případně založením parku na 
území navazujícím ke stávající zahradě a zámku (anglický park vyžadoval poměrně velké 
prostory, například rozloha krajinářského parku v Krásném Dvoře je 100 ha, v Průhonicích 
dokonce 220 ha). „Tato ve vývoji zahrady první umělecky neukázněná, citově zatížená 
forma jest potom do konce XIX. století výhradním programem zahrady a parku.“4 
„Moderní umění nemělo u nás dosud té obliby a logického proniknutí, aby vypudilo 
stejným způsobem přírodní park, jako se stalo před sto lety.“5 píše se v roce 1934. A také 
v roce 2002 „koncepce krajinářského parku nezanikly a nestaly se pouhou historickou 
kategorií. Význam idejí této zahradně architektonické tvorby narůstá úměrně se 
zintenzivňováním všech civilizačních problémů a s ataky lidské činnosti na přírodní prvky 
životního prostředí člověka. Není tedy náhodou, že se jedná o výtvarný směr stále živý, 
který má velmi mnoho co říci i naší současnosti.“6  

Příkladem anglického parku je zámecký park Rousham nedaleko Oxfordu, 
Sheffieldské zahrady na panství Sifelle či parky Painshill a Stourhead jižně od Londýna,  
vše ve Velké Británii. V českých zemích můžeme z mnohých jmenovat parkovou krajinu 
Lednicko-Valtického areálu vybudovanou v průběhu 18. a 19. století knížecím rodem 
Lichtenštejnů.7 Dále krajinářský park u zámku v Krásném dvoře, který byl založen 
majitelem panství Janem Rudolfem Černínem, nadšeným botanikem a cestovatelem, 
v letech 1783-1793 po jeho návratu z cesty po západní Evropě během které navštívil i 
Anglii (obrazová příloha č. 2., 3., 4.). Jedním z našich nejstarších anglických parků je park 
ve Vlašimi, založený v roce 1755 Karlem a Marií Auerspergovými (obrazová příloha č. 5., 
6.). Jedním z největších je pak anglický park v Průhonicích u Prahy, který byl realizovaný 
majitelem zámku a panství hrabětem Arnoštem Emanuelem Silva-Taroucou. Zajímavý je 
také krajinářský park Terčino údolí v Nových Hradech, kde založil na svém panství v roce 
1756 park v anglickém stylu hrabě Johan Nepomuk Buquoy na podnět své manželky 
hraběnky Terezie Buquoyové, jejichž synovec Jiří František Buquoy, dědic buquoyských 

                                                 
1 OTRUBA, I.: Krásy anglických zahrad, Brno: ERA, 2005 
2 OTRUBA, I.: Zahradní architektura, tvorba zahrad a parků, Šlapanice: ERA, 2002, s. 55 
3 STIBRAL, K.: Proč je příroda krásná?, str. 72, Praha: Dokořán, 2005 
4 WIRTH, Z.: Česká zahrada, In: kolektiv autorů, Zahrady, Praha, 1934, s. 8 
5 WIRTH, Z.: Česká zahrada, In: kolektiv autorů, Zahrady, Praha, 1934, s. 8  
6 MAREČEK, J.: Zahrada, Praha: NORIS, 1992, s. 21 
7 Od roku 1996 je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. 
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statků, založil později první dvě přírodní rezervace na našem území (obrazová příloha č. 7. 
-10.).  

Nutno ještě dodat, že přestože byl typ geometrické francouzské zahrady zatlačen do 
pozadí typem zahrady anglické, jeho idea nikdy zcela nezmizela. Dokládá to debata 
architektů Williama Robinsona (1838-1935) a Reginalda Blomfielda (1856-1942) na téma 
geometrická zahrada versus přirozená krajina z konce 19. století.1 I v současné době 
pozorujeme určité návraty k formálním víceméně pravidelným kompozicím, i když 
převažují tendence přírodě blízkého charakteru.  
 
3. POČÁTKY OCHRANY PŘÍRODY  
 

Jak již bylo řečeno, ochrana přírody jako souvislé hnutí vznikla na začátku 19. 
století. Nejvýznamnějším rysem tohoto hnutí je veřejně prospěšné zaměření. V historickém 
vývoji se dají pozorovat čtyři období, která trvají na různé úrovni dodnes. Podle Jana 
Čeřovského si je můžeme graficky představit jako „stupňovitou pyramidu“.2 Jedná se o 
ochranu přírody jako záležitost jednotlivců, zájmových společností a skupin, úředních míst 
čili státu a o mezinárodní ochranu přírody. Tato čtvrtá dimenze ochrany přírody se 
uskutečňuje ve všech třech předchozích stupních. V následujících kapitolách se budu 
zabývat historií hnutí ochrany přírody od prvopočátků do začátku druhé světové války. 
Aby bylo možné pohlédnout na dějiny hnutí ochrany přírody v českých zemích z širší 
perspektivy, je nutné zasadit je do kontextu mezinárodního vývoje v této oblasti. Nejprve 
tedy stručně načrtnu historii ochrany přírody ve světě (není vyčerpávající, nebylo v mých 
silách nastudovat a získat veškerá potřebná data a ani to nebylo účelem mé práce). Poté se 
již zaměřím na vývoj u nás. Použiji přitom následující rozčlenění: 

1) období prvopočátků – 19. století 
2) počátek 20. století – vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 
3) rok 1918 – rok 1938 

Dále budu v každé z těchto tří časových období dělit vývoj ochrany přírody na tři 
zmiňované dimenze – na soukromé snahy, spolkovou činnost a aktivity státu. Čtvrtou 
dimenzi, mezinárodní snahy o ochranu přírody, rozvedu v samostatné kapitole a jen velice 
stručně, protože v podstatě vznikla až ustanovením International Union for Protection of 
Nature3 v roce 1948, přestože již před tímto rokem existovaly určité snahy o mezinárodní 
spolupráci při ochraně přírody.  

3.1. Stručný vývoj počátků ochrany přírody ve světě 
 

Ve světové historii ochrany přírody je těžké nalézt obecný princip, podle kterého 
vývoj postupoval. V každé zemi probíhal s výjimkami rozdílně – čtyři dimenze se vyvíjely 
různě a různě se proplétaly. Obecně však existuje větší rozdíl mezi vývojem ochrany 
přírody v Severní Americe a v Evropě. „V Americe vzal stát skoro celou péči o ochranu 
přírody do rukou, v Evropě naproti tomu vidíme velikou různost v činitelích.“4 
 
 
 

                                                 
1 HOLMES, C. a kol.: Umění zahrad, Praha: Knižní klub, 2002 
2 ČEŘOVSKÝ, J.: Historický nástin soukromých snah o ochranu přírody v České republice do roku 1939  
In: 25 let ČSOP. Sborník materiálů konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR. 16. zvláštní vydání 
časopisu Veronica, Brno 2004, s. 6-9 
3 Dnes International Union for Conservation of Nature. 
4 PROCHÁZKA, J., S.: Ochranné oblasti přírodní, Praha: F. Topič, 1918, s. 12 
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3.1.1. Severní Amerika 
 
 V USA převzala ochranu přírody od počátku do svých rukou státní správa. Již 
v roce 1832 bylo území Hot Springs prohlášeno národním majetkem a chráněnou rezervací 
(později se statutem národního parku). Roku 1864 bylo vyhlášeno další chráněné území – 
rezervace Yosemity.1 Nejdůležitější událostí pro ochranu přírody jak v Americe, tak i po 
celém světě bylo založení prvního národního parku na světě v Yellowstonu dne 1. 3. 1872. 
Yellowstonský národní park přinesl nový motiv pro ochranu přírody, a sice motiv 
„sociálně rekreační“, šlo totiž o „veřejný park pro dobro a potěšení lidu“.2 Účelem bylo 
zachránit hodnotné a krásné přírodní lokality, člověkem zatím jen málo dotčené, před 
nevhodným hospodářským využitím a umožnit zde poučení a rekreaci pro široké vrstvy 
obyvatelstva. Návrh, že by se Yellowstonský národní park měl stát také venkovní 
laboratoří v přírodě, tedy sloužit vědě, zůstal zpočátku nevyslyšen,3 později měly 
severoamerické národní parky i význam vědecký, ale hlavní význam zůstával v turistickém 
a osvětovém využití. Vyhlášení tohoto národního parku vzbudilo mezinárodní ohlas a 
národní parky podle amerického vzoru začaly být zakládány po celém světě.4 Často se také 
v těchto případech přidružoval zájem povzbuzení cestovního ruchu. Do roku 1919 bylo 
v USA vyhlášeno 195 národních parků a v započatém trendu se pokračovalo. Je však 
zajímavé, že ústřední správa parků byla při ministerstvu vnitra vytvořena až v roce 1916, 
kdy existovalo již 15 takovýchto území. Národní park je rozsáhlá, málo porušená přírodní 
oblast, ukázka vzácných scénických krás, je vyhlašován kongresem, spadá do pravomoci 
centrální vlády. Mimo národní parky vznikaly v USA také tzv. Národní památníky, 
National monuments, které byly ustanovovány presidentem dle zákona o ochraně 
amerických starožitností, musely mít cenu historickou nebo vědeckou a existovaly jich tři 
druhy – místa dějinného významu, památky historické a památky přírodní, které byly více 
podobné evropským rezervacím. V roce 1924 měly USA 18 takovýchto národních 
památníků v kategorii přírodní památka,6 nejstarší je Devils Tower ve Wyomingu 
zřízený roku 1906. Dále vznikaly také státní parky, které vyhlašoval každý stát samostatně 
(např. státní park v Connecticatu byl vyhlášen v roce 1887), federální a státní rezervace pro 
zvěř s různým stupněm ochrany, státní ptačí rezervace, lesní rezervace (první založil 
president Harrison v roce 1891) nazývané Forest reserves, od roku 1905 pak National 
forests (zakládány na veřejném majetku pro zachování lesů nebo pro ochranu pramenišť). 
Stát vydával zákony týkající se ochrany přírody (první zákony na ochranu výjimečných 
přírodních míst byly vyhlášeny v roce 1864,7 v roce 1897 vydal první zákon na ochranu 
tuleňů, v roce 1900 zákon na ochranu ptactva a savců a další), jednotlivé státy USA 
vyhlašovaly také tzv. Arbor day (sázení stromů za účasti veřejnosti)8 a podporovaly místní 
i federální spolky na ochranu přírody.  

                                                 
1 Později se stala národním parkem. 
2 ČEŘOVSKÝ, J: Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás, Praha: Společnost 
Národního muzea v Praze, 1964 s. 24 
3 NICHOLSON, M.: The new environmental age, Cambridge: Cambridge university press, 1987 
4 První národní park na Novém Zélandu (1887), v Austrálii (1891), v jižní Africe (1896), v Zairu (1925), na 
Galapágách (1936), atd. 
5 PROCHÁZKA, J. S.: Přírodní ráje v Americe, Praha: Vortel a Rejman, 1924, s. 223-224 
6 Z nich byly v roce 1919 Grand Canon a Sieur de Monts přeměněny na národní parky. 
7 HOLDGATE, M.: From care to action, London: Earthscan Publications Limited, 1996 
8 První kdo přišel s tímto nápadem, byl S. Morton, sekretář Department of Agriculture v Nebrasce, který 
chtěl zalesnit pustá místa tohoto prériového státu. Na jeho návrh bylo v roce 1872 stanoveno, že každý 10. 
duben bude zasvěcen sázení stromů za účasti mládeže, tzv. Arbor day. Pro úspěch byl posléze tento den 
stanoven na  den Mortonových narozenin (22. 4.), který byl prohlášen zákonem za svátek. Mortonovu 
myšlenku pak přejali i další státy USA.  
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I přes velkou angažovanost státu i spolková činnost sehrála v Americe pro ochranu 
přírody velkou roli. Z nejvýznamnějších spolků vznikla v roce 1886 „Audubon Society“ 
jako svaz spolků ze všech států USA, které se zabývají ochranou přírody, zejména 
ochranou zpěvného ptactva a hromadně zabíjené zvěře. Společnost zařizovala svá chráněná 
ptačí sídliště a snažila se vymoci na státu lepší zákonodárství v této oblasti, což se jí 
postupně dařilo (zákon na ochranu losů, zlepšení zákonů na ochranu zvěře na Aljašce, 
v roce 1909 dala popud k přijetí zákona pro zakládání ptačích rezervací apod.). Na ochranu 
bizonů vznikl v USA spolek „American bison society“ (1905). V roce 1891 byla založená 
společnost „The Trustees of public reservations“ s cílem získávat krásná místa 
v Massachussetts a chránit je,1 k čemuž měla pravomoce od státu. Další významnou 
společností byla „American scenic and historic preservation society“, jež se zasloužila o 
záchranu Niagarských vodopádů a také zakoupila a spravovala některé další významné 
přírodní lokality a „The Permanent Wild Life Protection Fund“ (1913) na ochranu volně 
žijících zvířat.  

Není možné nezmínit také roli jednotlivců, která nebyla zanedbatelná. Vznikaly 
soukromé rezervace, kde byla chráněná ohrožená zvěř. Například CH. Allard chránil do 
začátku 20. století stádo 35 bizonů v rezervaci Flathead, které pak odkoupila kanadská 
vláda a nechala je dopravit do státní rezervace u Wainwrightu v Albertě.2 Mecenáši často 
kupovali a věnovali státu území určené pro chráněné přírodní oblasti: W. P. Letchworth 
věnoval státu svou soukromou rezervaci Glen Iris – dnes Letchworth park, Mr. Fray 
z Massachusetts věnoval 28 ha lesa na rezervaci státu z vděčnosti ke krajině, kde trávíval 
prázdniny, Mrs. Wood založila rezervaci na památku zemřelé dcery Virginie, tzv. Wirginia 
Wood, bratři Minotové věnovali 20 ha lesa se zajímavými skalními útvary na památku 
svého bratra, přírodovědce, Harriman, Rockefeller a Morgan spolu koupili kus pobřeží na 
řece Hudson atd.  
 Vývoj ochrany přírody v Kanadě byl obdobný tomu v USA. V roce 1885 byl zřízen 
první národní park Banff ve Skalistých horách, pak národní park Glacier a Yoho (1887) a 
další.  

3.1.2. Evropa 
  
 V Evropě vznikala od poloviny 19. století do začátku století 20. chráněná území3  
a chráněné objekty zásluhou soukromých iniciativ vlastníků a mecenášů, především 
panovníků a šlechticů. Například první chráněné území v Dánsku bylo vyhlášeno králem 
Kristiánem VIII. v roce 1844. Obdobně belgický král Leopold II. sám koupil několik 
území, kterým hrozilo nebezpečí kultivace a odlesnění a v den svých 65. narozenin v roce 
1900 je věnoval zemi s podmínkou, že musí navždy zůstat národu a nesmí se zde nic 
měnit.4 Dalším příkladem může být bohatý velkostatkář F. E. von Falz-Fein, který zřídil 
první rezervaci „Askanija-nova“ na Ukrajině v roce 1874.5 Nebo první rezervace ve 
Francii ve Fontainebleau, která vznikla v roce 1853 na popud malířů barbizonské školy a 
jež byla vyhlášena v roce 1861 zákonem (Napoleon III.). Jednalo se o první přírodní 
rezervaci pod tímto označením.  

                                                 
1 V roce 1924 chránila 12 území. 
2 PROCHÁZKA, J. S.: Přírodní ráje v Americe, Praha: Vortel a Rejman, 1924 
3 Jednalo se hlavně o přírodní rezervace, kde byly vyloučené libovolné zásahy člověka, národní parky 
s nižším stupněm ochrany, tak jak vznikaly v USA, vznikaly v Evropě také, avšak v menším množství a 
později. 
4 PROCHÁZKA, J. S.: Ochranné oblasti přírodní, Praha: F. Topič, 1918   
5 ČEŘOVSKÝ, J., PETŘÍČEK, V.: Rukověť ochránce přírody 2, Praha: Státní zemědělské nakladatelství,  
1986, s. 8 
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Koncem 19. století se stoupenci ochrany přírody začali organizovat a po celé 
Evropě vznikaly spolky na ochranu částí přírody, případně spolky s jiným hlavním 
zaměřením (vlastivědné, turistické, přírodovědecké,…), které se ale ochraně přírody 
věnovali také. Velký rozvoj spolků lze pozorovat zejména na přelomu století, 
z nejvýznačnějších společností se ustavují: „Deutscher Verein zum Schulz der Vogelwelt“ 
(Německo, 1875), „Royal Society for the Preservation of Birds“ (Velká Británie, 1889), 
„The Society for the Preservation of the Wild Fauna of the Empire“ (Velká Británie, 1903), 
všechny pro ochranu ptactva či jiných divokých živočichů, dále pak „Societé pour la 
Protection des Paysages“ (Francie, 1901), „Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
in Nederland“ (Nizozemí, 1904), „Schweizerischer Bund für Naturschutz“ (Švýcarsko, 
1909), „Verein Naturschutzpark“ (Německo, 1911), „Society for the Promotion of Nature 
Reserves“ (Velká Británie, 1912) pro širší otázky ochrany přírody, zejména pro přípravu, 
zřizování a udržování chráněných území.1 Z dalších jiných spolků vznikl například „The 
National Trust for places of historic interest and natural beauty“ (dále jen TNT) ve Velké 
Británii a „Societé pour la Protection des Arbes et des Forests“ ve Francii. Druhá 
společnost vznikla na ochranu alpských rostlin a starých stromů. TNT byl založen v roce 
1895 jako nezisková organizace pro ochranu národního přírodního i kulturního dědictví.2 
V roce 1899 zakoupil TNT první přírodní rezervaci. V roce 1907 byl TNT ustaven 
zákonem a bylo mu přiznáno právo na nezcizitelnost majetku bez souhlasu parlamentu. Po 
padesáti letech své činnosti vlastnil 276 757 ha půdy a 93 historických budov a dodnes je 
největší ochranářskou organizací této země.3  

Státy postupně začaly vydávat různé dílčí zákony na ochranu přírody (např. v roce 
1912 byl vydán první zákon na ochranu ptactva v Nizozemí) a od začátku 20. století také 
samostatné zákony na ochranu přírody (např. 1909 ve Švédsku, 1910 v Norsku, 1911 
v Belgii, 1906 ve Francii, …). Postupně začaly být také zřizovány státní rezervace (např. 
rezervace Fosdalen v Dánsku v roce 1902 a další dánské rezervace, které vykupoval stát, a 
staralo se o ně ministerstvo orby, v Rusku vyhlašoval stát rezervace pod jménem 
zapovědniky, první, Atrachaňský vznikl v roce 1919, další Ilmenský v roce 1920…) a 
první evropské národní parky (1877 byl New Forest ve Velké Británii prohlášen národním 
parkem, 1909 zákonem ustaveno 10 národních parků ve Švédsku, 1914 vznikl Národní 
park Mont Pelvoux ve Francii, 1918 Ordesa a Covadonga ve Španělsku, 1922 Gran 
Paradiso v Itálii, 1930 Veluwezoom v Nizozemí, …).  
 První snahy o ochranu přírody nevznikaly ve všech zemích současně ani stejným 
způsobem. Od počátků mělo velice rozvinutou ochranu přírody Německo. Již v roce 1812 
kníže Wilhelm Malte Putbus zřídil na německém ostrově Vilm zřejmě první soukromé 
chráněné území na světě. O pár let později, v roce 1819, známý německý přírodovědec a 
cestovatel Alexander von Humboldt poprvé použil pro stromové velikány z Jižní Ameriky 
termín „monument de la nature“ („přírodní památka“). Již v díle „Ansichten der Natur“ 
z roku 1807 však mluvil o třech mohutných stromech a o tropickém pralese jako o 
„tisícileté památce“.4 Tento termín znamená, že sama příroda vytvořila zajímavé objekty, 
které je třeba respektovat a chránit stejně jako památky historické a umělecké. Později, 
koncem 19. století, se stal hlavním heslem ochrany přírody v mezinárodním měřítku a po 
několik desetiletí jím zůstal. Stalo se tak hlavně díky německému profesorovi Hugo 
Conwentzovi, zakladateli úřední péče o ochranu přírody v Německu a prvnímu teoretikovi 

                                                 
1 ČEŘOVSKÝ, J: Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás, Praha: Společnost 
Národního muzea v Praze, 1964 s. 15-16 
2 Vzorem byla společnost „The Trustees of public reservations“, která vznikla v Massachusetts v roce 1891. 
3 BUČEK, A.: Tradice pozemkových spolků v ČR, In: PEŠOUT P. a kol.: Jak založit pozemkový spolek, 
Praha: Český svaz ochránců přírody, 1998  
4 Zřejmě nezávisle na něm použil stejný termín v roce 1834 polský básník Adam Mickiewicz. 
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ochrany a péče o přírodní památky vůbec. Conwentz vydal v roce 1904 pamětní spis „Die 
Gefährdung der Naturdenkmäer und Vorschläge zu ihrer Erhaltung“ (Ohrožení přírodních 
památek a návrhy na jejich záchranu). Spis je teorií ochrany přírody tohoto období a 
zároveň propracovaným návrhem na organizaci péče o ochranu přírody v pruském státě. 
Vzbudil velký ohlas a sehrál ideovou úlohu v celé evropské ochraně přírody. Conwentz 
zde upozorňoval na potřebu zařazovat části přírody do seznamu přírodních památek, 
zdůrazňoval jejich význam vědecký, osvětový a výukový a propracoval celý systém 
způsobu zajišťování přírodních památek, počínaje inventarizací a konče prováděním 
ochrany za spolupráce dobrovolníků, zájmových svazů, administrativně-politické správy až 
po měřítko celostátní a mezinárodní.1 Conwentz určil systém ochrany přírody jako „péči o 
přírodní památky“. Požadoval zákon na ochranu přírodních památek a navrhoval zřízení 
státního úřadu pro ochranu přírodních památek. Tento úřad byl v Prusku založen v roce 
19062 (první orgán státní ochrany přírody v Prusku) a Conwentz ho řídil jako státní 
komisař až do své smrti v roce 1922. Co se týče počátků státní ochrany přírody, zdá se, že 
v Německu bylo vyhlášeno první úředně chráněné přírodní území v Evropě. Stát vykoupil 
v porýnském Sedmihoří v roce 1836 vrch Drachenfels, který byl ohrožený těžbou kamene. 
Dále v roce 1846 král Ludvík I. Bavorský zakoupil v okolí Moosachu v Horním Bavorsku 
luční parcelu, aby zachránil mohutný dub s desetimetrovým obvodem kmene. Roku 1852 
landrát z Quedlinburgu pod Harcem v Německu postavil pod ochranu vyvětralou vrstvu 
pevného křemitého pískovce, téměř 2 km dlouhou Čertovu zeď u Blankenburgu v Harcu. 
V roce 1906 byla pruskou státní správou vyhlášena rezervace u Chorinu v Marce. V roce 
1888 byl v Německu vydán první říšský zákon na ochranu ptactva3 a téměř každý spolkový 
německý stát vyhlásil v první polovině 20. století alespoň nepřímý, dílčí zákon na ochranu 
přírody (např. pruské zákony proti znešvařování krajiny z roku 1902, v Mnichově bylo 
v roce 1903 zakázáno prodávat na trhu divoce rostoucí květiny s kořeny a hlízami tržním 
řádem, v roce 1909 byl vydán saský zákon proti znešvařování měst a venkova atd.).4 První 
zákon o ochraně přírody pro celé Německo byl vydán v roce 1935 (podepsal ho Adolf 
Hitler) a na svoji dobu, vzdor vládnoucímu režimu, byl poměrně moderní a pokrokový.5    
V Německu také vzniklo a na začátku 20. století se organizovalo hnutí ochrany domoviny 
(Heimatschutz) vedené Ernestem Rudorffem, které propagovalo krásu a ochranu všech 
významných a cenných památek země, do kterých patřila nejen ochrana přírodních a 
historických památek, ale i ochrana lidových písní, starých zvyků, pohádek, pověr, … 
Spolky tohoto hnutí se v roce 1904 spojily v jednotný svaz „Bund Heimatschutz“. Mimo 
okrašlovacích spolků zde vznikaly i jiné spolky zabývající se ochranou přírody například  
v roce 1906 byl v Kolíně nad Rýnem založen „Rýnský spolek pro památkovou péči a 
ochranu krajiny“.6 Z dalších důležitých činů na poli ochrany přírody to bylo například 
založení stanice pro ochranu ptactva v Seebachu u Mühlhausenu v Duryňsku roku 1886 
baronem von Berlepschem. Tento baron také vypracoval první vědeckou teorii racionální 
ochrany ptactva. Jeho spis „Der gesamte Vogelschutz, seine Begründung und Ausführung 
auf wissenschaftlich natürlicher Grundlage“ (Komplexní ochrana ptactva, její podklady a 
provádění na vědecko-přírodním podkladě) vyšel v mnoha vydáních a byl přeložen do 

                                                 
1 ČEŘOVSKÝ, J.: Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás, Praha: Společnost 
Národního muzea v Praze, 1964  
2 Pruským ministerstvem vyučování byla zřízena organizace „Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege“. 
3 ČEŘOVSKÝ, J: Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás, Praha: Společnost 
Národního muzea v Praze, 1964  
4 EMLER, J.: Právní ochrana přírodních památek, In: Krása našeho domova, 1914, roč. 10., s. 121-126 
5 Znění tohoto zákona je otištěno v MAXIMOVIČ, R.: Ochrana přírody v Německu, In: Zprávy památkové 
péče, 1939, roč. 3., č. 3, s. 55-63, 83-94 
6 ČEŘOVSKÝ, J., PETŘÍČEK, V.: Rukověť ochránce přírody 2, Praha: Státní zemědělské nakladatelství,  
1986  
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mnoha cizích jazyků. Z Německa vzešel v roce 1863 první pokus o sepsání přírodních 
památek (Mielck), který následoval v roce 1890 H. Conwentz, když uveřejnil soupis 
památných stromů.  
 I další evropské země se postupně více či méně zapojovaly do ochrany přírody. Pro 
vývoj v Českých zemích byl důležitý vývoj ve Švýcarsku, které mělo také velmi vyvinuté 
hnutí na ochranu přírody. Již dne 2. 7. 1838 byla radou švýcarského města Neunburg 
vyhlášena zvláštní ochrana bludného balvanu. První přírodní rezervace ve Švýcarsku 
(Creux-du-Van) byla zřízena v roce 1870 „Jurským klubem“. V roce 1878 bylo ve 
švýcarském kantonu Obwalden vydáno nařízení na ochranu rostlin, jednalo se o jeden 
z prvních právních nástrojů druhové ochrany květeny.1 V roce 1906 byla ustanovena 
„Švýcarská ochranářská komise“, která byla zastoupena v každém kantonu. Tato komise 
měla největší zásluhu na založení prvního národního parku v Evropě a ve Švýcarsku ve 
Val Cluoza v roce 1909. V roce 1914 byl federální vyhláškou zřízen v Dolním Engadinu 
ve švýcarských Alpách druhý národní park. V roce 1909 vznikla „Švýcarská liga pro 
ochranu přírody“, pod jejímž vedením bylo zřízeno mnoho malých rezervací.2  
 Ze světové historie ochrany přírody je ještě důležité uvést událost, která se stala 
v roce 1864, kdy Angličan George Perkins Marsh vydal v Londýně svou knihu „Man and 
nature“, v které poukazoval na lidské zásahy narušující biologickou rovnováhu krajiny. 
Jedná se o první publikaci, která se zabývá výhradně vlivem člověka na přírodu. Kniha se 
stala předpokladem teoretické vědecké práce v ochraně přírody.  

3.1.3. Mezinárodní ochrana přírody 
 
Potřeba mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany přírody vyplývá nejen 

z užitečnosti kooperace a výměny zkušeností, ale také se zmenšováním vzdáleností 
v důsledku rozvoje techniky. Snahy o mezinárodní spolupráci při ochraně přírody se 
vyskytovaly již od přelomu 19. a 20. století a jejich prvním předmětem bylo tažné ptactvo. 
Například roku 1895 se konala mezinárodní konference na ochranu ptactva v Paříži, v roce 
1901 v Berlíně, v roce 1902 byla podepsána první mezinárodní úmluva na ochranu 
užitečného tažného ptactva, která byla prodloužena zvláštní klauzulí Versaillské smlouvy 
(1919).3 Dále se konaly mezinárodní konference pro ochranu přírody v Bernu (1914),  
v Berlíně (1921), Paříži (1923 a 1931), Londýně (1933)4 a Basileji (1946). V Londýně byla 
v roce 1911 podepsána mezinárodní dohoda o ochraně zvířat.5 USA a Kanada uzavřely 
mezi sebou mezinárodní konvenci na ochranu tuleňů (1893). V roce 1921 byla uzavřena 
mezinárodní konvence mezi USA a Velkou Británií na ochranu tažného ptactva.6 I 
představitelé československých vědeckých kruhů se sešli v Krakově s polskými 
představiteli a jednali o vzájemných zájmech v oblasti ochrany přírody. Československo se 
zúčastnilo zahraničních sjezdů na ochranu přírody v Berlíně v roce 1921, v Paříži v roce 
1923, mezinárodního sjezdu na ochranu ptactva v roce 1925 i jiných. Byly také ustaveny 
některé mezinárodní instituce - v roce 1914 z iniciativy Paula Sarasina 14 států ratifikovalo 
svoji účast na „Poradní komisi pro mezinárodní ochranu přírody“, která se pro následující 
válečné události nikdy nesešla a v roce 1935 byl v Bruselu ustanoven „Mezinárodní úřad 

                                                 
1 ČEŘOVSKÝ, J., PETŘÍČEK, V.: Rukověť ochránce přírody 3, Praha: Státní zemědělské nakladatelství,  
1988 
2 DORST, J.: Ohrožená příroda, Praha: Panorama, 1985 
3 Československá republika přistoupila až v roce 1923. 
4 Přijata londýnská konvence na ochranu africké fauny a flóry. 
5 ČEŘOVSKÝ, J., PETŘÍČEK, V.: Rukověť ochránce přírody 2, Praha: Státní zemědělské nakladatelství,  
1986, s. 11 
6 PROCHÁZKA, J. S.: Přírodní ráje v Americe, Praha: Vortel a Rejman, 1924 
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pro ochranu přírody“ pod vedením P. G. van Tienhovena. Skutečně organizovanou 
mezinárodní spolupráci při ochraně přírody lze však datovat až k roku 1948. V tomto roce 
se ve Fontainebleau u Paříže z iniciativy UNESCO ustavila „Mezinárodní unie na ochranu 
přírody“ – IUPN („International Union for Protection of Nature and Natural Resources“), 
která byla o 8 let později, v roce 1956, přejmenována na IUCN („International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources“). „Tímto ochrana přírody oficiálně a 
s následnou kontinuitou vstoupila do své mezinárodní dimenze.“1 Od té doby dostává 
ochrana přírody výrazně mezinárodní charakter.  

3.2. Počáteční vývoj ochrany přírody na našem území 
 
3.2.1. Od prvopočátků až do konce 19. století 
 
3.2.1.1. Soukromé snahy 
 
 Soukromé iniciativy sehrály v tomto počátečním období největší roli. Většina 
ochranářských snah u nás v této době vycházela převážně z aktivit osvícených a dostatečně 
silných vlastníků půdy, kteří vyhlašovali na svých panstvích chráněná území výlučně pod 
názvem „rezervace“. 
 Prvním činem na poli uvědomělé ochrany přírody na území dnešní České republiky 
bylo založení prvního chráněného území u nás, rezervace Žofínský prales,2 
v Novohradských horách, majitelem panství hrabětem Jiřím Františkem Augustem 
Buquoyem dne 28. 8. 1838. O měsíc později téhož roku založil hrabě Buquoy další, menší 
pralesovou rezervaci v sousedním polesí Hojná Voda, tzv. Hojnovodský prales. Hrabě Jiří 
Buquoy byl motivován romantickým cítěním. Ve vyhlášce rezervace3 uvádí naší nejstarší 
definici ochrany přírody: ochrana přírody je „zachování přírody jako památky vzbuzující 
obdiv s cílem ponechání ji v dochovaném stavu.“4 Příkladu hraběte Buquoye následoval o 
dvacet let později, v roce 1858, kníže Jan Adolf II. Schwarzenberg, když vyhlásil na svém 
panství rezervaci Boubínský prales. Jan Adolf II. tak učinil na popud svého lesmistra 
Josefa Johna a k stávajícím motivům přidal ještě motiv vědecký. Těmto důležitým 
počinům ochrany přírody u nás se budu věnovat více v kapitolách oddílu 3.3. Dále byla 
v roce 1861 na panství šlechtického rodu Auerspergů ve speciálním mýtním plánu pro 
lesní hospodaření z období 1861-1870 vyčleněna malá část revíru Střítěž (Polom), která 
má pralesový charakter, jako tzv. dekorační les (zákaz pravidelné těžby).5 Od té doby je 
možné datovat záměrnou ochranu této části lesa, přestože rezervace byla zřízena až v roce 

                                                 
1 ČEŘOVSKÝ, J: Čtvrtstoletí mezinárodní ochrany přírody In: Památky a příroda, 1983, ročník 8.,  
s. 492-500 
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takovéto exkluzivní definice by znamenalo odsoudit prales vůbec jen do pohádek“ cituje prof. A. Zlatníka  
E. Průša. Pralesem se však podle M. Šípa dají nazvat také „lesy, které byly v časovém rozmezí, jež jsme 
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4 SKŘIVÁNEK, F: K vývoji názorů na pojetí a definování ochrany přírody In: Památky a příroda, 1980,  
roč. 5., s. 567-571 
5 VRŠKA, T., HORT, L. a kol.: Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice, sv. 1, Praha: 
Academia, 2002, s. 34-40 
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1925. Od roku 1869 je chráněna Zlatěšovická obora1 u Hluboké nad Vltavou na panství 
knížete Schwarzenberga. Jde opět o rezervaci se starými stromy, která vznikla 
rozhodnutím vlastníka. V roce 1877 šlechtický majitel panství Edmund Clary-Aldringen 
zpřístupnil soutěsky Kamenice v Českém Švýcarsku – Edmundovu soutěsku a Divokou 
soutěsku.2 Pozornost zde budily místní pralesové porosty a bizarní skalní útvary. Přestože 
hlavním cílem majitele bylo zvýšit cestovní ruch, který mu přinášel zisky, danému území 
se dostalo částečné ochrany. Tři roky na to, tedy v roce 1880, zřídil kníže Karel Paar 
v Bechyni u Tábora částečnou ochranu Černické obory3 u Sudoměřic, „aby byly zachovány 
staré porosty pozdějším věkům“.4 V roce 1884 vznikla na panství markraběte Palaviciniho 
pralesová rezervace Buky u Vysokého Chvojna. Lesy dnešní Národní přírodní rezervace 
Mionší byly vyňaty z běžného hospodaření a hájeny jako tzv. komora zvěře5 od roku 1895.  
 V této době vznikala také literatura týkající se ochrany přírody. Například geograf 
Jan Palacký napsal v roce 1854 článek do časopisu Živa „Okrášlení naší vlasti 
rostlinstvem“ v kterém si všímá odlesnění a nehezkých a nepraktických monokultur, které 
jsou u nás vysazovány. Poprvé u nás se zde objevuje náznak aktivního přístupu k ochraně 
přírody.6 Obdobný náznak se nachází v knize F. X. Hlubka z roku 1857, který zde přišel 
s požadavkem meliorace degradovaného krasu prostřednictvím obnovy lesních porostů.7 
Dále vyšla veršovaná kniha „Ochrana stromů“ od Františka Douchy (1859). A roku 1865 
kniha F. C. Kampelíka „Jak si pomůžeme k dešťům, hojné rose, chtíce sobě úrodu 
zemskou zvětšiti, a jak bychom se proti přívalům a povodni chrániti mohli“ opět 
s náznakem aktivní ochrany.  Z iniciativy lesníka Jana Evangelisty Chadta Ševětínského 
vznikl v roce 1899 první přehled památných stromů v Čechách.  
   
3.2.1.2. Spolková činnost 
  
 Od 60. let 19. století se ochrana přírody stala spolu s péčí o historické památky a o 
životní prostředí obcí náplní tzv. okrašlovacích spolků. Okrašlovací spolky u nás vznikaly 
podle německého vzoru, kde s hnutím ochrany domoviny (Heimatschutz) přišel Ernest 
Rudorff (viz výše). Šlo o záchranu původního rázu domoviny, který se rychle měnil. Podle 
Jana Svatopluka Procházky hnutí ochrany domoviny vyústilo z: moderní dopravy, 
techniky, průmyslu, urbanizace, vzrůstu počtu obyvatelstva, touhy po modernizaci, změny 
života ve městech, úpadku uměleckého vkusu (ráz měst a městeček začal být měněn bez 
ohledu na okolí), vznikajících průmyslových závodů s dělnickými koloniemi, nahrazování 
historických budov novými nevkusnými budovami, atd.8 J. S. Procházka takto popsal 
v roce 1926 procesy spojené s průmyslovou revolucí a procesem industrializace, napsal 
také, že „ochrana přírody a domoviny má svůj původ ve městech a kořeny v dnešní době 
(1926), v přechodné době, době hledání….“.9 Okrašlovací spolky začaly vznikat od druhé 

                                                 
1 ČEŘOVSKÝ, J.: Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás, Praha: Společnost 
Národního muzea v Praze, 1965 
2 ČEŘOVSKÝ, J.: Historický nástin soukromých snah o ochranu přírody v České republice do roku 1939  
In: 25 let ČSOP. Sborník materiálů konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR. 16. zvláštní vydání 
časopisu Veronica, Brno, 2004, s. 6-9 
3 Obora byla založena Petrem Vokem v 16. století. 
4 Rezervační kniha Přírodní památky Černická obora, dotazník vyplněný dne 16. 4. 1938 Ředitelstvím lesů 
Alfonse Paara v Bechyni, Sbírka listin ÚSOP AOPK ČR 
5 Rezervace byla vyhlášena až později. 
6 VESELÝ, J. a kol.: Ochrana československé přírody a krajiny, sv. 1, Praha: Nakladatelství československé 
akademie věd, 1954, s. 5-55  
7 ČEŘOVSKÝ, J.: Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás, Praha: Společnost 
Národního muzea v Praze, 1965 
8 PROCHÁZKA, J., S.: Ochrana přírody a přírodních památek, sv. 1, Praha: Český čtenář, 1926 
9 PROCHÁZKA, J., S.: Ochrana přírody a přírodních památek, sv. 1, Praha: Český čtenář, 1926, s. 31 
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poloviny 19. století v období všeobecného nadšení pro spolkovou činnost. Jejich zakládání 
bylo podpořeno vydáním spolkového zákona v roce 1867, který revidoval zákon z roku 
1852, byl volnější, co se programové náplně týče.1 Obecně společenský život v celé 
Rakousko-Uherské monarchii mohl vzkvétat až po pádu obnoveného absolutismu a vydání 
Říjnového diplomu v roce 1860. První český okrašlovací spolek vznikl v roce 18612 
v Kutné Hoře. Po něm následovaly spolky v Červených Pečkách (1864), Domažlicích 
(1869), Kosmonosech (1869), v Jičíně (1870), Jindřichově Hradci (1871), Mladé Boleslavi 
(1872), Prostějově (1873)3, v Benešově (1894)4, ve Vlašimi (1899), v Dolních Karlovicích 
(1900) a v dalších městech a obcích. Do roku 1880 vzniklo takto u nás 285 spolků a na 
konci století jich bylo již kolem 200. Zpočátku se spolky zaměřovaly především na 
okrašlování, tedy na péči a zkrášlování svého okolí. Většinou se jednalo o výsadbu stromů 
či budování parků, ale víme, že například Vlašimský okrašlovací spolek se ještě navíc 
věnoval budování chodníků (je zajímavé, že tato činnost, která přinášela zjevný přínos 
všem obyvatelům města, byla přijímána kladněji než výsadba zeleně, jež zpočátku narážela 
na jisté nepochopení).6 Na ukázku uvádím výtah z prvních stanov tohoto okrašlovacího 
spolku: 
„Účelem spolku jest přičiňovati se: 

a) o okrašlování města Vlašimi a okolí sázením a pěstováním stromů a křovin, 
zakládáním stromořadí, veřejných sadův, upravováním příhodných procházek a 
zlepšováním zdravotnictví, 

b) o zřizování a v dobrém stavu udržování památek v městě a okolí, jakož i označování 
cest a míst turisticky zajímavých, 

c) o spolupůsobení při udržování ulic a náměstí ve Vlašimi v dobrém stavu, 
d) o chránění užitečného zvířectva.“7  

Z jiných spolků, které si mimo jiné kladly za cíl ochranu přírody, vznikl v roce 
1888 „Klub českých turistů“ z iniciativy Vojtěcha Náprstka, který se stal jeho prvním 
předsedou. Po tomto roce začaly vznikat po celé zemi jeho odbory.8 V roce 1898 měl Klub 
již 3 175 členů v 35 odborech.9 Cílem klubu bylo vychovat české obyvatelstvo pro 
turistiku, vzbudit v nich zájem o cestování, o krásy naší vlasti, lásku k domovině, „lásku 

                                                 
1 OVČÁČKOVÁ, L.: Okrašlovací spolky včera a dnes, Diplomová práce, MU Brno 2004 
2 PTÁČEK, L.: Okrašlovací hnutí a Svaz okrašlovací a ochranný In: 25 let ČSOP, Sborník Materiálů 
konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR. 16. zvláštní vydání časopisu Veronica, Brno, 2004, s. 10 
uvádí rok 1861 kdežto TIETZE, F.: Seznamy českých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny, In: 
JARNÍK, J. U.: Podstata a cíl okrašlování hlavně po stránce národohospodářské a esteticko-výchovné, Praha, 
1911, s. 14 udává za datum vzniku spolku v Kutné Hoře rok 1849 stejně jako OVČÁČKOVÁ, L.: 
Okrašlovací spolky včera a dnes. Diplomová práce. MU Brno, 2004  
3 První okrašlovací spolek na Moravě. 
4 KOVAŘÍK, V., PEŠOUT, P.: 100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku, Vlašim: Český svaz 
ochránců přírody Vlašim, Muzeum okresu Benešov, 2000 uvádí toto datum, kdežto podle HÁJKOVÁ, E.: 
Vývoj ochrany přírody a krajiny na Vlašimsku v kontextu zdejšího vlastenecko-regionálního hnutí a vývoje 
ochrany přírody v Českých zemích od počátků do roku 1989, Diplomová práce, MU Brno, 2007, s. 29 vznikl 
v roce 1885 a v TIETZE, F.: Seznamy českých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny, In: JARNÍK, J. 
U.: Podstata a cíl okrašlování hlavně po stránce národohospodářské a esteticko-výchovné, Praha, 1911, s. 15 
je uvedeno datum 1911.   
5 PTÁČEK, L. (ed): Dobrovolná ochrana přírody v ČR – historie, současnost, perspektivy, ČSOP, Praha: 
Český svaz ochránců přírody, 2005  
6 HÁJKOVÁ, E.: Vývoj ochrany přírody a krajiny na Vlašimsku v kontextu zdejšího vlastenecko-
regionálního hnutí a vývoje ochrany přírody v Českých zemích od počátků do roku 1989, Diplomová práce, 
MU Brno, 2007 
7 Tamtéž, s. 30 
8 Minimum pro vznik odboru bylo deset členů. 
9 MAREŠ, L.: Jak jsme začínali před padesáti lety In: BRYNDA, E. a kol.: Padesát let Klubu 
československých turistů 1888-1938, Praha: Klub československých turistů, 1938, s. 30-31 
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k přírodě a uchování jejích přirozených forem.“1 Turisté se hlásili k ochraně přírody, 
ostatně na zachování přírodních krás vlasti závisela sama jejich existence, neboť s tím 
souvisel i rozvoj turistiky. V tomto počátečním období se aktivně zapojovali zatím jen do 
drobnějších zákroků a intervencí u majitelů panství a úřadů v její prospěch, propagovali 
ochranu přírody ve svých časopisech, poučovali členstvo o významu přírodních památek, 
dávali pokyny ve věcech ochrany přírody při stavbě stezek, útulen a chat a upozorňovali 
veřejnost a úřady na zajímavé přírodní objekty. Klub dbal na to, aby jeho stavby „ladně 
přiléhaly ke svému okolí a byly situovány tak, aby jimi netrpěl krajinný ráz.“2 Koncem 
století začal vydávat průvodce po českých krajích s názvem „Českým krajem“, čímž 
výrazně napomohl k rozšíření vědomostí lidí o jejich vlasti a její přírodě. Na okraj bych 
chtěla zmínit, že „Klub českých turistů“ pečoval také o historické památky. V roce 1893 
například odbor Tábor odkryl a zrestauroval zříceninu Kozí Hrádek.3 Klub českých turistů 
byl první celonárodní turistickou organizací v českých zemích, ale nebyl nejstarší 
turistický spolek v Čechách, jak bývá někdy mylně označován. První a nejstarší byla 
„Pohorská jednota Radhošť“, která byla založena v roce 1884. Turistické spolky významně 
pomáhaly ochraně přírody a její propagaci, na druhou stranu je dobré si uvědomit, že 
turistika a ochrana přírody se dostávala a i dnes dostává do konfliktu – hojné navštěvování 
a špatné chování turistů může přírodu značně poničit. To si již tenkrát někteří 
uvědomovali, například Jan Svatopluk Procházka na tyto negativní rysy později 
upozorňoval ve své knize „Ochrana přírody a přírodních památek I.“ vydané v roce 1926, 
kde kritizuje masový turismus a úpravy krajiny pro vkus a pohodlí turistů (přílišné barevné 
značení, rozhledny, hotely, silnice, štítky na kamenech a stromech …).  

Z dalších důležitých spolků koncem 19. století vznikl například „Přírodovědný 
klub“ v Praze (dne 15. 1. 1870 se konala jeho první valná hromada).4 Tento spolek se 
zasloužil o přírodovědecký výzkum Čech a šíření přírodovědných znalostí.  

V té samé době vznikaly také různé spolky německé: přírodovědecké, vlastivědné, 
turistické i okrašlovací, zejména v pohraničních oblastech, které se také angažovaly v 
ochraně přírody. Například německý spolek, severočeský Excursionsclub (založený v roce 
1878) zajistil v roce 1895 ochranu význačného geologického čedičového výtvoru, Vrkoče 
u Ústí nad Labem. Stejný klub pomáhal zajistit později ochranu dalších geologických 
útvarů: Pekla u České Lípy (v roce 1889 ho uchránili před výstavbou železnice, rezervace 
byla vyhlášena později) a Panské skály u Kamenického Šenova5 (v letech 1913-1914). 
Některé české spolky vznikaly v reakci na ty německé a výrazně se proti nim vyhraňovaly 
– například výše zmiňovaná „Pohorská jednota Radhošť“ vznikla, aby omezila vliv 
místního německého turistického spolku „Beskidenverein“, v roce 1884 vznikly na 
Šumavě německý spolek „Böhmerwaldbund“ a český spolek „Národní jednota 
pošumavská“.6 Později si Jan Urban Jarník ve své knize Podstata a cíl okrašlování stěžuje 
na to, že německé regiony jsou na tom, co se týká okrašlování a péči o domovinu, kam 
spadala i ochrana přírody, podstatně lépe. I Jan Svatopluk Procházka píše, že „naši Němci 
hlavně v severních Čechách již dříve před námi jevili chvályhodnou snahu na ochranu 
domoviny…“7  

                                                 
1 KETTNER, R.: Ochrana přírody v KČST In: BRYNDA, E. a kol.: Padesát let Klubu československých 
turistů 1888-1938, Praha: Klub československých turistů, 1938, s. 128  
2 Tamtéž 
3 Azyl mistra Jana Husa v letech 1412-1413. 
4 ČEŘOVSKÝ, J., PETŘÍČEK, V.: Rukověť ochránce přírody, Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 
1985, s. 7 
5 Je zajímavé, že tento geomorfologický útvar mohl vyniknout teprve díky činnosti lomu, který zde získával 
sloupkový čedič.  
6 DUDÁK, V. (ed.): Šumava: příroda, historie, život, Praha: Baset, 2003, s. 727-732 
7 PROCHÁZKA, J., S.: Ochrana přírody a přírodních památek, sv. 2, Praha: Český čtenář, 1927, s. 155 
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3.2.1.3. Aktivity státu (úřední péče) 
 
 V tomto období nebyly aktivity státu nijak rozsáhlé. Státní ochrana se prosazovala 
velmi pomalu. Ochrana přírody byla brána spíše jako propagace nikoli jako uznávané hnutí  
a vědecký obor. Ochranářství bylo často prohlašováno za „protichůdné hospodářskému 
pokroku“ nebo za „blouznivost příliš romantickou“1 a tak nebylo možno počítat s přílišnou 
podporou ze strany státu. Na druhou stranu se již tu a tam i ve státních aktech a normách 
objevovaly odrazy ochranářských snah.  

V roce 1854 byl ve Vídni vydán tzv. Prügelpatent (č. 96 ř. z.), kterého bylo 
z nedostatku jiných zákonných předpisů používáno politickými úřady pro ochranu 
přírodních památek. Živnostenský řád z roku 1859 (císařský patent z 20. 7. 1859, č. 207  
ř. z.) umožňoval v §25, aby úřady dbaly veřejných ohledů, kam spadala i ochrana 
přírodních památek. Podle §35 obecného nařízení (zákon z 16. 4. 1864 pro Čechy) byl 
obecní výbor oprávněn vydávat předpisy místní policie i z důvodů ochrany přírody.2 To 
byly ty nejdůležitější, ale v některých dalších zákonech z tohoto období se vyskytují 
opatření k částečné ochraně přírodních památek. Jedná se například o povinnost udržovat 
stromy a stromořadí při veřejných cestách, která byla vyhlášená dne 30. 1. 1837, nebo o 
zákon lesní z roku 1852 (č. 250/1852 ř. z.), který zakazoval obnažování kořenů lesních 
stromů a neodborné ořezávání větví, zemský zákon pro království české o ochraně 
několika druhů zvířat zemědělsky užitečných (ze dne 22. 6. 1870, č. 99), v němž šlo 
převážně o ochranu užitečného ptactva. Pro Moravu a Slezsko byl vydán stejný zákon až 
později (1909, 1913). Dále je možné jmenovat ještě zákon o polním a lesním pychu ze dne 
12. 10. 1875 (pro království české, č. 76), kde se stanovují tresty za trhání květin a lámání 
větví nebo zemský zákon ze dne 2. 12. 1884, který zakazuje kácení a klestění silničních 
stromů.3 Posílení nadějí ochranářů přírody té doby vyvolalo vydání prvního zákona 
v rakousko-uherském mocnářství na ochranu uměleckých a historických památek v roce 
1894. Protože ochrana přírody, tehdy ochrana přírodních památek, byla od počátku spojena 
s ochranou historických a uměleckých památek,4 a protože koncem století pomalu vznikalo 
prostředí ochotné uznávat za veřejný zájem také ochranu přírodních památek, čekalo se, že 
o nich bude vyhlášen podobný zákon. Na říšském sněmu ve Vídni se objevily první návrhy 
poslance Adámka (1892), Helferta (1898) a Nowaka (1901).5 Narazily však na 
nepochopení jak u vídeňské poslanecké sněmovny, tak u zemského sněmu v Praze a 
nezískaly zákonnou podporu.  

Ještě je důležití zmínit, že české země měly od roku 1853 „Ústřední komisi pro 
zjišťování a zachovávání památek.“6 Tato komise původně podléhala ministerstvu 
obchodu,7 později přešla pod ministerstvo kultu a vyučování a ve 20. letech 20. století do 
ní byl včleněn Státní památkový ústav.     

                                                 
1 ANONYMUS: Ochrana památek přírodních na V. sjezdu přírodozpytců a lékařů v Praze 1914 In: Krása 
našeho domova, 1914, roč. 10., s. 119  
2 MAXIMOVIČ, R.: Co předcházelo zákonu na ochranu přírody, In: Ochrana přírody, 1956, roč. 11., č. 8,  
s. 233 
3 KLIKA, J.: Chráníte naši přírodu? Kapitoly z ochrany přírody a krajiny, Praha: Česká grafická unie, 1946 
4 Ochranáři se zpočátku snažili zajistit významným přírodním územím a objektům takového uznání, ochrany  
a péče jako měly již uznávané památky historické, umělecké a stavební, což vedlo ke spojení ochrany přírody 
s péčí o památky. V Čechách byla ochrana přírody z počátku naprosto podřízena památkové péči.  
5 KLIKA, J.: Chráníte naši přírodu? Kapitoly z ochrany přírody a krajiny, Praha: Česká grafická unie, 1946 
6 MAXIMOVIČ, R.: Co předcházelo zákonu na ochranu přírody, In: Ochrana přírody, 1956, roč. 11., č. 8, 
 s. 232 
7 Týkalo se to totiž cizineckého ruchu. 
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3.2.2. Od počátku 20. století do vzniku Československé republiky v roce 1918 
 
3.2.2.1. Soukromé snahy 
 

Soukromé snahy o ochranu vzácných přírodních území v tomto období 
pokračovaly. V roce 1903 kníže Jan II. Lichtenstein na návrh olomouckého profesora 
Lause vyhlásil na svém velkolosinském panství první rezervaci na Moravě, prales Šerák 
v Hrubém Jeseníku z důvodů ochrany původních porostů horských smrčin mezi vrcholy 
Šeráku a Keprníku. 1 V roce 1904 založil hrabě Jan Nepomuk Harrach, vlastník rozsáhlého 
území v západních Krkonoších, pralesovou rezervací v Labském dole s názvem Strmá 
stráň2 či Na svahu,3 německy Gehänge. Podnět k tomu dali jeho vyšší úředníci (lesmistr 
Schmidt, Trdlica a ředitel panství Arnošt Šourek).4 Hrabě Harrach také jmenoval 
zvláštního hajného, jehož úkolem bylo zamezit ničení kosodřeviny a vysokohorských luk. 
Brzy poté nařídil přísné střežení přírody na území Kotelních jam. Druhou rezervací na 
Moravě se po Šeráku stala rezervace Javořina v Bílých Karpatech, kde vlastník, opět kníže 
Jan II. Lichtenstein, v roce 1909 rozhodl z podnětu lesního rady Wiehla chránit bukový 
prales na svém panství Uherský Ostroh. V roce 1911 Hugo Conwentz předal své 
doporučení na územní ochranu pralesové rezervace Černé a Čertovo jezeru na Šumavě 
majiteli Vilému  Hohenzollernovi. Rezervace však byla vyhlášena až v roce 1922 na 
základě přídělového zákona, o kterém bude řeč později. 
 Soukromé snahy ovšem již nebyly pouze výsadou šlechty, přestože činy bohaté 
aristokracie převažovaly. Například v Krkonoších byla v roce 1907 zásluhou řídícího 
učitele ze Štěpnic a aktivního člena Klubu českých turistů Jana Buchara zřízena první 
ukázková zahrádka krkonošských horských rostlin pod Martinovou boudou.5 Jan Kvies 
(1860-1937), krasový badatel a amatérský archeolog, jeden z nejvýznamnějších 
vlastivědných pracovníků na Moravě počátkem 20. století, zakoupil pozemek ve Sloupu a 
na vlastní náklady zde postavil budovu Muzea Moravského krasu, které bylo otevřené 
v roce 1906. Kvies to udělal z lásky k vlasti a aby šířil vědomosti o přírodě této oblasti.6 

Co se týče literatury, publikoval v roce 1908 v časopisu „Český lid“ roč. XVII. a ve 
zvláštním otisku Jan Evangelista Chadt Ševětínský soupis „Staré a památné stromy 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ s popisem 165 vzácných stromů a s 30 obrazy. 
Doplněné vydání s popisy 320 vzácných stromů, se 160 obrazy význačných druhů vyšlo 
v roce 1913 a pak ještě jako samostatný oddíl v jeho knize „Dějiny lesů a lesnictví“. V této 
době také lesník L. Dimitz uveřejnil pojednání o ochraně přírody,7 v kterém podal dobovou 
definici ochrany přírody, v nejširším smyslu jí rozumí „největší možné omezení nebo 
zmírnění oněch poruch, kterými je dění přírody stále rostoucí měrou ohrožováno moderní 
kulturou.“8 Dimitz ve svém díle také vypracoval návrh zákona o ochraně přírody.9 Během 
první světové války vydal prof. Josef Podpěra pojednání „Snahy po ochraně přírody“.10  

                                                 
1 Dnes se jedná o Národní přírodní rezervaci Šerák-Keprník. 
2 FLOUSEK, J. (ed): Krkonoše: příroda, historie, život, Praha: Baset, 2007 
3 VESELÝ, J. a kol.: Ochrana československé přírody a krajiny, sv. 1, Praha: Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1954, s. 5-55 
4 FLOUSEK, J. (ed): Krkonoše: příroda, historie, život, Praha: Baset, 2007 
5 Z důvodu nedostatečné péče však zanikla a roku 1930 se ji marně snažil obnovit prof. Karel Kavina. 
6 SKOŘEPA, H. (ed.): Přírodní poměry Boskovicka, Boskovice: Albert, 2008 
7 „Abhandlungen über schulz der Naturdenkmäler on Österreich“, 1907. 
8 MAXIMOVIČ, R.: Příspěvek k dějinám ochrany přírody, In: Zprávy památkové péče, 1942, roč. 6., č. 4.,  
s. 93-104 
9 Rozbor návrhu L. Dimitze tamtéž, s. 96-97. 
10 VESELÝ, J. a kol.: Ochrana československé přírody a krajiny, sv. 1, Praha: Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1954, s. 5-55 
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3.2.2.2. Spolková činnost 
 
 Spolková činnost zaznamenávala v této době rozmach a začínala se stávat stěžejní 
formou ochrany přírody u nás. 30. 10. 1904 vznikl pod vedením univerzitního profesora 
Dr. Jana Urbana Jarníka „Svaz českých okrašlovacích spolků v království českém“ se 
sídlem v Praze. V té době již u nás existovalo 237 okrašlovacích spolků (z toho 189 
v Čechách, 46 na Moravě a 2 ve Slezsku). V roce 1905 byla přibrána také Morava a 
Slezsko a název se změnil na „Svaz českých okrašlovacích spolků v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku“. Svaz se snažil shromáždit a organizovat všechny okrašlovací spolky 
v Českém království, nabádat je k soustavné činnosti a podporovat zřizování nových 
spolků s tímto posláním1 (k tomu měla napomoci kniha J. U. Jarníka „Podstata, cíl a 
organizace okrašlování hlavně po stránce národohospodářské a esteticko-výchovné“, která 
vyšla v roce 1911). Z nových spolků okrašlovacích vznikly např. v roce 1905 spolky ve 
Voticích, Pyšelech a Mladé Vožici na Podblanicku, 1912 v Louňovicích pod Blaníkem, 
1913 v Kamenném Přívozu atd. Název Svazu byl změněn ještě jednou v roce 1909 na 
„Svaz českých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku“ (dále jen Svaz), protože v jeho stanovách byla v tomto roce posílena ochrana 
domoviny a činnost památková jako hlavní náplň činnosti Svazu. K aktivnímu 
okrašlovacímu přístupu se přidala ochranná složka. Stěžejní zásady byly definovány takto: 
„ochraňovati krásy krajinné a přírodní, jakož i památky přírodní, památky stavitelské, 
historické a umělecké, pokud souvisejí se zachováním rázu domoviny a podoby vlasti po 
předcích zděděné; dále pečovati o zalesňování pustých míst, o lahodný zjev krajin, o 
čistotu a zdravou úpravu měst, městeček a vesnic a jejich okolí, jakož i o jejich 
hospodářské zvelebení.“2 Myšlenka na ochranu přírody nebyla ani na začátku 20. století u 
nás samozřejmostí a „je zásluhou Svazu, že při úpravě svých stanov v roce 1909 zavázal 
všechny své členy k angažování se v této oblasti (ochrany přírody).“3 Co se týče praxe, 
byly významnou náplní činnosti okrašlovacích spolků v tomto období stromové slavnosti, 
výsadba stromů spojená s krátkým kulturním programem (v roce 1906 se jich konalo 
nejméně 500),4 kromě toho spolky pořádaly květinářské výstavy a kurzy, květinové 
slavnosti, propagovaly květinovou výzdobu oken, balkónů a pavlačí a vysílaly své řečníky. 
Svaz dodával jednotlivým spolkům sazenice stromů5 a věnoval se i publikační činnosti 
(časopis „Krása našeho domova“6, publikace „1904-1914 deset roků Svazu českých spolků 
pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, zmíněná 
Jarníkova kniha a další), jednal s úřady o podpoře okrašlovacích aktivit a věnoval se také, 
což je pro nás důležité, činnosti ochranné, tak jak si vytyčil – osobní intervence v otázce 
stromů ohrožených regulací řek, kácení stromořadí nebo památných stromů, záchrany 
dutých stromů, lámání kamene na nevhodných místech, zavážení rybníků, záchrany 
zřícenin hradů a rezervací.7 Svaz se zapojil také do snah o soupis přírodních památek na 
                                                 
1 PTÁČEK, L.: Okrašlovací hnutí a Svaz okrašlovací a ochranný In: 25 let ČSOP, Sborník Materiálů 
konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR. 16. zvláštní vydání časopisu Veronica, Brno, 2004, s. 11 
2 PTÁČEK, L.: Okrašlovací hnutí a Svaz okrašlovací a ochranný, In: 25 let ČSOP, Sborník Materiálů 
konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR. 16. zvláštní vydání časopisu Veronica, Brno, 2004, s. 20 
3 OVČÁČKOVÁ, L.: Okrašlovací spolky včera a dnes, Diplomová práce. MU Brno 2004, s. 8 
4 Podle amerického vzoru.   
5 Díky tomu například okrašlovací spolek v Miličně do roku 1918 postupně vysadil 241 okrasných stromů, 
300 hlohů, 10 jilmů, 44 lip, 77 třešní atd. a okrašlovacímu spolku ve Vlašimi dodal Svaz v roce 1915 5000 
sazenic borovic.  
6 Časopis se zpočátku zabýval problematikou okrašlování, ale postupně se jeho důraz přesunul na ochranu 
přírodních a historických památek, ubývalo fejetonů a citátů z krásné literatury a přibývalo odborných 
článků. Tato vědecká zpracování různých oblastí Čech pak často dala podněty k zakládání rezervací.  
7 PTÁČEK, L.: Okrašlovací hnutí a Svaz okrašlovací a ochranný, In: 25 let ČSOP, Sborník Materiálů 
konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR. 16. zvláštní vydání časopisu Veronica, Brno, 2004, s. 10-21 
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území českých zemí (1905-1909),1 aby důkladná znalost všech památek v zemi umožnila 
jejich lepší ochranu, bohužel však bez úspěchu. V období před 1. světovou válkou se mu 
podařilo vybudovat síť spolků, vychovat řadu zkušených ochranářů a propagovat ochranné 
snahy i mimo svůj vlastní rámec. Válka znamenala stagnaci spolkové činnosti. Ustalo 
vydávání časopisu „Krása našeho domova“, ale i přes nepříznivé události některé 
okrašlovací spolky neukončily svou činnost (např. okrašlovací spolek ve Vlašimi) a Svaz 
se je snažil podporovat především dodáváním sazenic stromů a pořádáním přednášek o 
ochraně domoviny, ale samozřejmě v mnohem menší míře než v předchozích letech.  

Z jiných spolků významných pro ochranu přírody vznikla například v roce 1906 
„Krajinská musejní společnost v Litovli“ (koupila a starala se o Mladočeské jeskyně), 
v roce 1908 „Přírodovědecká společnost v Ostravě“ nebo v roce 1912 „Česká botanická 
společnost“. V Brně byla v roce 1914 založena „Komise pro péči o ochranu přírody a 
domoviny pro Moravu a Slezsko“.  
 Další důležitou událostí, která se v této době udála, byl sjezd na ochranu památek 
v Praze v roce 1908 a v roce 1913, kde se diskutovalo i o otázkách ochrany přírodních 
památek. Důležitý byl také 5. sjezd českých přírodozpytců, lékařů a inženýrů v Praze 
v roce 1914. Byl to první „opravdový mohutnější hlas, který se pozvedl na ochranu 
přírody“2, „první vědecký sjezd přírodnický vůbec, při němž bylo odborně a v rámci 
předem stanoveného programu sjezdového jednáno o ochraně přírodních památek.“3 Při 
příležitosti sjezdu totiž uspořádala botanická sekce poradní schůzi za účelem projednání 
akcí ke chránění přírodních památek4 u nás. Z podnětu prof. Velenovského zde byla 
schválena resoluce, kterou sjezd žádal utvoření komise pro ochranu přírody jako poradního 
orgánu zemské správní komise. Výsledek schůze poukázal na to, že existují rozpory mezi 
vědeckými snahami o ochranu přírodních památek a otázkami hospodářskými - „Dary 
země musí býti využitkovány ve prospěch blahobytu obyvatelstva a státu, ale na druhé 
straně žádají ohledy vědecké, ideální a kulturní, aby vlast nebyla pustošena, aby nebyla 
oloupena o své spoluobyvatele z říše živočišné a rostlinné“, navíc že „nároky žití na této 
zemi má stejně člověk jako živočich a rostlina“, že přírodní památky mají zůstat ve své 
původní podobě na věčné časy a mají být chráněny pro budoucnost před úplným zničením 
a že zpustošené životní prostředí nemůže být „rodištěm duchů zdravých a lidí šťastných“.5 
Proto považovali za nutné ustanovit sbor, složený z různých povolaných odborníků, který 
bude hledat střední cestu, kompromis v této věci. Činnost komise měla být široká, od 
návrhů na chráněná území a vedení seznamů starých a památných stromů po poradní hlas 
při povolování staveb velkých průmyslových podniků a návrhy zákonů týkajících se 
ochrany přírody. Účastníci sjezdu odmítali, aby v komisi zasedali čeští Němci, ale 
navrhovali vznik druhé německé komise. Tato snaha vymanit úřední ochranu přírody 
z nedostatečné vídeňské péče se nepodařila, byla přerušena první světovou válkou.   
 
3.2.2.3. Aktivity státu (úřední péče) 
 
 Aktivita státu se v tomto období nijak zvlášť nezvýšila. V roce 1902 byly z nařízení 
vídeňského ministerstva kultu, kam patřila veškerá památková činnost a tedy i ochrana 

                                                 
1 Vedl J. Emler s použitím dotazníku Z. Wirtha. 
2 VESELÝ, J. a kol.: Ochrana československé přírody a krajiny, sv. 1, Praha: Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1954, s. 5-55 
3 ANONYMUS: Ochrana památek přírodních na V. sjezdu přírodozpytců a lékařů v Praze 1914 In: Krása 
našeho domova, 1914, roč. 10., s. 119 
4 Příspěvky odborníků, kteří na této schůzi vystoupili (např. J. Velenovský, J. Emler, J. S. Procházka) byly 
otištěny v 10. ročníku časopisu „Krása našeho domova“ z roku 1914 na stranách 119-131. 
5 VELENOVSKÝ, J.: Pamětní spis o zřízení komise zemské na ochranu přírodních památek In: Krása 
našeho domova, 1914, roč. 10., s. 119-121 



  

32 

přírodních památek, zahájeny přípravné studie o ochraně přírodních památek a bylo 
nařízeno sebrat potřebná data o jejich ohrožení.1 Proto vydalo c. k. místodržitelství v Praze 
oběžník (č. 27673 ai 1902 z 13. 2. 1902) a uložilo udělat soupis přírodních památek. Do 
soupisu byly zapojeny školy, ale bez valného výsledku. 24. 2. 1903 se v ministerstvu kultu 
a vyučování ve Vídni konala rozprava o ochraně přírodních památek a bylo dohodnuto, že 
„státní činnost v ochraně přírodních památek se bude muset omezit v podstatě na podněty 
a poučování, neboť zákonitému donucování na tomto poli mohly by se stavěti příliš velké 
překážky“a „vyvlastnění přírodních památek by vyžadovalo zvláštního zákona, proti jehož 
uskutečnění by vznesla finanční správa jisté vážné námitky.“2 Bylo doporučeno provedení 
soupisu přírodních památek a jmenování konservátorů pro jejich ochranu. Na základě toho 
vydalo 2. 5. 1903 c. k. ministerstvo kultu a vyučování normale o ochraně přírodních 
památek (z důvodů vědeckých a estetických, č. j. 38.212). Ministerstvo v něm 
doporučovalo zřizovat rezervace a ukládalo provedení soupisu přírodních památek. Této 
akce se zúčastnily různé odborné a zájmové organizace, byly vypracovány přehledné 
soupisy a odeslány do Vídně, čímž vše skončilo. V letech 1904-1905 se ministerstvo kultu 
a vyučování postaralo o propagaci ochrany zvířat a rostlin ve školách (výnosy, učební 
osnovy). V roce 1908 byl na zemském sněmu českém opět podán návrh zákona na ochranu 
přírodních památek, tentokráte zemským poslancem Lubošem Jeřábkem, který návrh 
opakoval v roce 1911, usiloval v něm o zřízení komise v každém okrese a u zemského 
úřadu, provedení soupisu přírodních památek a zhotovení map, kde by byly zakresleny. 
Návrh však nebyl ani jednou projednán. V roce 1904 vydalo c. k. místodržitelství v Praze 
výnos o ochraně krkonošské květeny, která byla devastována turisty (suvenýry, masové 
sbírání do herbářů). Roku 1910 nařídilo ministerstvo kultu všem zemským úřadům 
provedení soupisu spolků a organizací zabývajících se ochranou domoviny, soupisu 
provedených opatření na tomto poli a doporučilo vytvořit katastr památných a ochrany si 
zasluhujících objektů a vypracovat podle moderních zákonů jiných zemí návrh příslušného 
zákona pro předlitavské země (ovšem bez výsledku). V roce 1914 vydalo c. k. ministerstvo 
orby všem ředitelstvím státních statků a lesů oběžník o ochraně přírodních památek a 
moravské místodržitelství vyzvalo své okresní hejtmanství, městské a obecní rady 
k provedení soupisu přírodních památek pomocí dotazníků, totéž udělala slezská zemská 
vláda v Opavě. K vytvoření soupisů pro následující válečné události nedošlo. Lze 
konstatoval, že do roku 1918 se na státní a úřední rovině podařilo prosadit pouze dílčí 
právní předpisy a státní zásahy se soustředily zejména na doporučení a snahy o soupisy 
přírodních památek. 
  
3.2.3. Od roku 1918 do roku 1938 
 
3.2.3.1. Soukromé snahy 

 
V roce 1918 bylo na území dnešní České republiky chráněno asi 15 území, která 

odpovídala soudobému pojetí přírodních památek, víceméně všechna byla v soukromém 
majetku vlastníků často rozsáhlých panství a jejich ochrana byla vyhlášena majiteli3 
z jejich vlastní iniciativy či z podnětu odborníka. Většinou se jednalo o chráněná území na 
lesní půdě. Od roku 1918 do roku 1938 bylo na území tehdejšího Československa 

                                                 
1 VESELÝ, J. a kol.: Ochrana československé přírody a krajiny, sv. 1, Praha: Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1954, s. 20 
2 MAXIMOVIČ, R.: Co předcházelo zákonu na ochranu přírody, In: Ochrana přírody, 1956, roč. 11., č. 8 
3 ČEŘOVSKÝ, J.: Historický nástin soukromých snah o ochranu přírody v České republice do roku 1939  
In: 25 let ČSOP. Sborník materiálů konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR. 16. zvláštní vydání 
časopisu Veronica, Brno, 2004, s. 6-9 
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vyhlášeno více než 100 chráněných území,1 nebyla již vyhlášena pouze z rozhodnutí 
vlastníka – některé spolky (okrašlovací, přírodovědné i turistické) tyto oblasti vykupovaly 
nebo si je pronajímaly, aby jim zajistily ochranu. Začaly být vyhlašovány také státní 
rezervace. Přesto tzv. Silvestrovský výnos evidoval v roce 1933 108 chráněných přírodních 
území z dnešní ČR a většina z nich byla v soukromém majetku. Velkou motivací pro 
vyhlašování soukromých přírodních rezervací v tomto období byla pozemková reforma, 
která umožňovala vyloučit ze záboru teritorium s územní ochranou, tedy chráněnou 
přírodní rezervaci.2 Takto vznikly například v roce 1925 rezervace Teplické a Adršpašské 
skály, obě ve vlastnictví majitele velkostatku Dolní Adršpach Konstantina Nádherného.3 
Pozemková reforma měla ovšem i své zápory. Některé nově vyhlášené rezervace nebyly 
tak cenné jako jiné, které by si ochranu zasluhovaly a nedostalo se jim jí. Z dalších 
soukromých chráněných území vznikly v tomto období například roku 1922 částečně 
chráněná oblast pralesa Třístoličník na Šumavě jako ochranný les knížete Jana 
Schwarzenberga či roku 1923 geologická rezervace „Na vrších“ nad Sedlcem u Kutné 
Hory. Z rozhodnutí majitele hraběte Kinského byla od roku 1929 chráněna část jeho lesa o 
výměře 14,98 ha, dnešní národní přírodní rezervace Žákova hora. Přírodní rezervace 
Blatenský svah byla původním majitelem Eugenem Černínem chráněna od roku 1934.4 
V roce 1924 byla vyhlášena rezervace Zaječí skok majitelem Leopoldem Kosovským, 
statkářem v Horním Kosově na popud Přírodovědeckého klubu v Jihlavě (především 
botanika J. Ambrože).5 Zda se i zde jednalo o důsledky pozemkové reformy nebo „pouhé“ 
lásky k přírodě nevíme.   

Z dalších snah o ochranu přírody je nutné zmínit, že jeden z našich největších 
odborníků na ochranu přírody tohoto období, Jan Svatopluk Procházka (1891-1933), vydal 
v letech 1926-1927 vynikající dvoudílnou práci „Ochrana přírody a přírodních památek“. 
J. S. Procházka dospěl v roce 1929 k následující definici ochrany přírody: Ochrana přírody 
je hnutí i věda, která se zabývá studiem vlivu člověka na přírodu, sledováním jeho zásahů 
do souladného celku přírodního dění a významu zásahů pro člověka vůbec. Do ochrany 
přírody spadá studium vyhubených zvířat, odumírání, obnova přírody člověkem 
zpustošené, vlivu zavádění organismů do nového prostředí a konečně cesty, jimiž možno 
chránit nedotčenou přírodu.“6 Pro srovnání zde uvádím definici H. Conwentze z počátku 
20. století, kde je ochrana přírody považována za „výběr objektů přírodních sil v dřívějším 
vývojovém stádiu a péči o jejich zachování do budoucnosti.“7(počáteční ryze konzervační 
přístup). 
 
3.2.3.2. Spolková činnost 
 

Období první republiky představuje dobu velkého rozmachu Svazu a všech 
okrašlovacích spolků. Svaz rozšířil svou působnost na Slovensko a změnil svůj název na 
                                                 
1 MARŠÁKOVÁ-NĚMEJCOVÁ, M., MIHÁLIK, Š. a kol.: Národní parky, rezervace a jiná chráněná území 
přírody v Československu, Praha: Academia, 1977, s. 19 
2 To se stalo např. knížeti Lichtensteinovi, když mu byla v roce 1928 Státním pozemkovým úřadem v Praze 
propuštěna ze záboru nemovitostí odpovídající výměra zemědělské půdy za rezervaci Javořina. 
3 Kdyby majitel nevyhlásil ochranu, existoval již od roku 1920 návrh na zřízení národního parku a území by 
pravděpodobně bylo majiteli zabráno státem.   
4 MACKOVČIN, P. (ed.) a kol.: Chráněná území ČR, sv. 1., Ústecko, Praha: Agentura ochrany přírody a 
krajina ČR; Brno: Ekocentrum, 1999, s. 61-64 
5 MACKOVČIN, P., SEDLÁČEK, M. (ed.) a kol.: Chráněná území ČR, sv. 7., Jihlavsko, Praha: Agentura 
ochrany přírody a krajina ČR; Brno: Ekocentrum, 2002, s. 89-92 
6 SKŘIVÁNEK, F.: K vývoji názorů na pojetí a definování ochrany přírody, In: Památky a příroda, 1980, 
roč. 5., s. 568 
7 SKŘIVÁNEK, F.: K vývoji názorů na pojetí a definování ochrany přírody, In: Památky a příroda, 1980, 
roč. 5., s. 567-568 
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„Svaz československých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny“ v Praze. Jako hlavní 
problémy ochrany přírody po válce viděl Svaz „všeobecnou zvlčilost a hrubý 
materialismus, který je zcela nešetrný k přírodě a pozemkovou reformu.“1 Karel Macháček 
ve svém článku pro časopis Krása našeho domova napsal, že všeobecný nedostatek za 
války byl zhoubný především pro lesy, nedostatek steliva lidé řešili jehličím a chvojím, 
nedostatek paliva a povozů způsobil, že bylo káceno dřevo z lesů blízko měst a osad a 
vysoká cena dříví přivedla některé majitele lesů k jejich bezohlednému kácení, „nebylo 
uhlí, odnesly to lesy.“.2 Tento problém s návratem k normálním poměrům pomalu 
ustupoval, kdežto problémy způsobené pozemkovou reformou spíše rostly. Někteří noví 
majitelé nakládali špatně s přírodními a historickými památkami na svých pozemcích, 
protože k nim neměli vztah. To bylo velkým impulsem pro činnost okrašlovacích spolků. 
Například ve Vlašimi okrašlovací spolek protestoval v roce 1926 proti pokácení lipové 
aleje.3 Za svou hlavní činnost považoval Svaz v této době prosazování zákonné ochrany 
přírody, iniciování vzniku státních a vlastních rezervací, osvětové a výchovné působení. 
V roce 1919 vydal okrašlovací Svaz pamětní spis ministerstvům orby, veřejných prací, 
železnic, školství a národní osvěty, kde jménem svých 380 spolků (a 30 000 členů) podával 
podrobný popis své činnosti a upozorňoval na to, co je ještě nutné udělat. Co se ochrany 
přírody týče, šlo o vydání příslušných zákonů, zahrnutí ochrany přírody do školních osnov, 
zřízení samostatné státní ochrany přírody a větších i menších chráněných území.4 Svaz 
v tomto spise také vyjádřil žádost, aby Ministerstvo školství a národní osvěty (dále jen 
MŠANO), pod které nyní ochrana přírody spadala, doporučil všem školám republiky na 
jaře slavit stromovou slavnost. Slavnosti se měla účastnit nejen mládež, ale všechny vrstvy 
obce a jejím účelem bylo zasadit strom či stromy na počest důležité události založení 
republiky5 a přitom povzbudit lásku k přírodě a rozšířit její znalost.6 MŠANO tedy dne 27. 
1. 1919 vydalo rozhodnutí pořádat na všech školách Stromový den. Výsledkem bylo 
několik tisíc památných stromů tzv. stromů svobody vysázených po celé republice. Tato 
akce se měla opakovat každým rokem, ale ve výroční zprávě Svazu z roku 1922 je 
vyjádřeno zklamání, že se tak neděje.7 Později při hodnocení 25 let činnosti Svazu starosta 
dr. Luboš Jeřábek zdůraznil nutnost změny, okrašlovací spolky se měly zaměřit na ochranu 
přírodních i stavebních památek a zkrášlování obce nejen pro občany, ale i pro 
návštěvníky. Začalo se více poukazovat na národohospodářský význam okrašlování a 
ochrany památek z hlediska cestovního ruchu. Okrašlovací spolek ve Vlašimi například 
v reakci na tuto výzvu realizoval v roce 1930 část turistické cesty nazvané „Blanická 
stezka“, vybudoval v lese Březině lesní restauraci (1933) a spolu s místní pobočkou 

                                                 
1 PTÁČEK, L.: Okrašlovací hnutí a Svaz okrašlovací a ochranný In: 25 let ČSOP. Sborník materiálů 
konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR. 16. zvláštní vydání časopisu Veronica, Brno, 2004, s. 12 
2 MACHÁČEK, K.: Ochrana přírody ve válce In: Krása našeho domova, 1918, roč. 12, s. 26-27 
3 HÁJKOVÁ, E.: Vývoj ochrany přírody a krajiny na Vlašimsku v kontextu zdejšího vlastenecko-
regionálního hnutí a vývoje ochrany přírody v Českých zemích od počátků do roku 1989, Diplomová práce, 
MU Brno, 2007  
4 PTÁČEK, L.: Okrašlovací hnutí a Svaz okrašlovací a ochranný, In: 25 let ČSOP. Sborník materiálů 
konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR. 16. zvláštní vydání časopisu Veronica, Brno, 2004, s. 10-21  
5 Sázení stromů na připomínku důležité události se dělo již dříve – např. v roce 1648 na památku uzavření 
Vestfálského míru apod., tyto výsadby však nebyly organizovány formou slavnosti a neměly výchovný účel.  
6 BRODSKÝ, J.: Stromy svobody, In: Krása našeho domova, 1918, roč. 12., zde dokonce doporučuje 
rozšiřovat při této příležitosti spisek V. Podhájského „Sázejme, pěstujme, chraňme stromy“.   
7 PTÁČEK, L. a kol. :Dobrovolná ochrana přírody v ČR – historie, současnost, perspektivy, Praha: Český 
svaz ochránců přírody, 2005 
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„Klubu československých turistů“ provozoval turistickou noclehárnu či umístil orientační 
tabulky na nádraží.1  
  Spolky se od začátku snažily o kontakt s orgány republiky. V lednu 1919 přijal 
Tomáš Garrigue Masaryk delegaci Svazu okrašlovacích spolků a přislíbil odůvodněné 
žádosti spolků podporovat. Avšak z hlediska přímé podpory dobrovolné ochrany přírody 
ze strany státních institucí nedošlo po založení republiky k očekávanému zlepšení. Přestože 
na popud Svazu vydalo ministerstvo veřejných prací roku 1919 přípis, aby byl brán ohled 
na vliv úprav a staveb v rámci velkých vodohospodářských projektů na obraz okolí a 
ředitelství pošt a telefonů projevilo snahu o ochranu alejí, když v roce 1931 začlenilo 
ochranu stromů do svých směrnic, žádost o oddělení ochrany přírodních a historických 
památek (obavy, že se ochrana přírody dostane do rukou historikům, kteří pasivně 
konzervují, kdežto ochrana přírody má návaznost na více oborů a je nutné ji provádět 
jiným způsobem) nebyla řešena a ani volání po postavení ochrany přírody na zákonný 
podklad nebylo vyslyšeno. Na dílčí neúspěchy reagovaly ochranářské spolky snahami o 
větší zapojení širší veřejnosti a zvýšenou aktivitou v oblasti zřizování nestátních 
chráněných území. Například Klub českých, nyní československých, turistů vlastnil v roce 
1938 570 ha půdy za účelem „péče o památky přírodní i historické.“2, včetně lesů okolo 
Bezdězu a 8 ha lesa na Macoše.3 Dále nejmenovaný německý okrašlovací spolek odkoupil 
v roce 1929 Bílou stráň v severozápadních Čechách, aby zabránil jejímu zalesnění.4 
„Československá společnost botanická“ uspořádala anketu na ochranu květeny v okolí 
Prahy (1918) a uspořádala debatu o ochraně přírody na sjezdu českých botaniků v roce 
1921, „Jednota přátel Masarykovy Akademie Práce“ utvořila komitét pro vědeckou a 
zemědělskou ochranu přírody, „Československá společnost ovocnická“ založila odbor pro 
ochranu ptactva, který projednával návrh zákona na ochranu ptactva, atd. Po té, co 
ztroskotaly snahy o vytvoření státní památkové rady se zastoupením státu, samosprávy a 
odborné veřejnosti, bylo z iniciativy Svazu a Klubu československých turistů v roce 1931 
založeno „Pracovní souručenství Československá Liga pro ochranu přírody“. V roce 1923 
vznikl v Brně na spolkovém základě „Svaz na ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve 
Slezsku“ (z „Komise pro péči a ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku“). 
Tento Svaz v Brně spolupracoval se Svazem v Praze a jeho činnost se začala více rozvíjet 
až ve 30. a 40. letech. Jedním z jeho cílů bylo „zakupování důležitých míst za účelem 
zřízení rezervací“5 či jejich pronájem za stejným účelem a evidence a nutná ochrana již 
chráněných památek přírodních. V roce 1943-1944 měl tento Svaz pronajato již celkem 46 
lokalit. Vznikaly také další nové spolky, které spojovaly svou činnost s ochranou přírody – 
například „Česká společnost ornitologická“ (1928) či „Moravský ornitologický spolek“ 
(1932).  
 V roce 1919 byl zřízen na české univerzitě lektorát pro literaturu a zákonodárství 
z oboru ochrany přírodních památek a v roce 1920 lektorát ochrany přírody na české 
technice v Praze. Prvním lektorem na obou vysokých školách byl Dr. Jan Svatopluk 
Procházka, po jeho smrti v roce 1933 převzal lektorát na Českém vysokém učení 
technickém Rudolf Maximovič.  

                                                 
1 HÁJKOVÁ, E.: Vývoj ochrany přírody a krajiny na Vlašimsku v kontextu zdejšího vlastenecko-
regionálního hnutí a vývoje ochrany přírody v Českých zemích od počátků do roku 1989, Diplomová práce, 
MU Brno, 2007 
2 KETTNER, R.: Ochrana přírody v KČST. In: BRYNDA, E. a kol.: Padesát let Klubu československých 
turistů 1888-1938, Praha 1938, s. 128-129 
3 Klub dosáhl v tomto období svého největšího rozmachu, v roce 1935 měl dokonce 111 440 členů a něco 
kolem 400 odborů. 
4 MACKOVČIN, P. (ed.) a kol.: Chráněná území ČR, sv. 1., Ústecko, Praha: Agentura ochrany přírody a 
krajina ČR; Brno: Ekocentrum 1999 
5 BUČEK, A..: Ochrana přírody na Moravě a ve Slezsku, In: Veronica, 1998, roč. 12., č. 4, s. 5-9 
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3.2.3.3. Aktivity státu (úřední péče) 
 
 Po 1. světové válce začíná v samostatném Československu skutečná státní ochrana 
přírody. Do Ministerstva školství a národní osvěty byl povolán Zdeněk Wirth, aby 
organizoval a řídil památkovou péči, která tomuto ministerstvu připadla. Zdeněk Wirth 
rozšířil působnost ministerstva i na přírodní památky1 a v roce 1919 zabezpečil jmenování 
konzervátorů. Konzervátoři ministerstva školství a národní osvěty pro ochranu přírody, jak 
zněl jejich plný titul, byli jmenováni pro jednotlivé okresy i s působností celostátní.2 Byla 
to funkce čestná, neplacená. V roce 1922 byl jmenován generálním konzervátorem státní 
ochrany přírody Rudolf Maximovič (1886-1936), průkopník a zakladatel úřední ochrany 
přírody u nás. V MŠANO však až do roku 1938 zůstal sám. Z počátku byla hlavní činností 
konzervátorů identifikace přírodních památek v obvodu jejich působnosti, kontrola 
stávajících chráněných částí přírody a vyhledávání a vyhlašování nových. Činnost oboru 
ochrany přírody byla v této době tedy zaměřena zejména na zřizování státních rezervací. 
Konzervátoři ale věnovali pozornost také péči o volně rozptýlenou zeleň v krajině, 
především o památné stromy a různým formám osvětové činnosti.3 Z podnětu 
konzervátorů vydalo MŠANO výzvu k pořízení soupisů a podkladů pro zajišťování územní 
ochrany, ochrany stromů, rostlin a živočichů. Tak mohl být v roce 1933, 31. 12. vydán 
Výnos ministerstva školství a národní osvěty, čj. 143. 547 V, o ochraně přírodních 
památek (obrazová příloha č. 17.). Výnos není právní instrument zřizující rezervace, jde o 
informace školám o chráněných územích existujících k datu jeho vydání (mohla být 
zřízena dohodou s majiteli nebo na základě záborových a přídělových zákonů), je 
dobovým úředním seznamem chráněných území u nás. Je v něm zařazeno z území dnešní 
České republiky celkem 108 přírodních rezervací, 92 v Čechách a 16 na Moravě a ve 
Slezsku. Mezi nimi převažují přirozené či přírodě blízké lesní porosty, často pralesového 
charakteru (55), významně jsou zastoupeny také mokřady, geologické přírodní výtvory a 
stanoviště vzácných druhů rostlin. Později v roce 1938 generální konzervátor Rudolf 
Maximovič vykázal 1424 přírodních rezervací (pro srovnání v roce 1918 evidovalo 
MŠANO 15 chráněných území) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Významný podíl na 
tomto vzrůstu měli právě dobrovolní konzervátoři. Péče o přírodní památky přidružená 
k státní památkové službě v MŠANO byla jinak, mimo těchto dobrovolných konzervátorů, 
nedostatečně zajištěna odbornými profesionály5 a vůbec se potýkala s nedostatkem 
personálu. Velmi omezený počet personálu, technických a materiálních prostředků, 
nedostatek pravomocí tehdejší ochrany přírody, celkový stav základního průzkumu naší 
přírody a neochota některých majitelů přistoupit na ochranné podmínky neumožňovala 
budovat síť chráněných území na vědeckém základě, tak jak by si to v té době již ochranáři 
přáli.6 

                                                 
1 Ochrana přírody zůstává spjata s památkovou péčí. J. S. Procházka v roce 1926 ve své knize Ochrana 
přírody a přírodních památek podávána jasné svědectví tohoto postoje, když nevidí pevnou hranici mezi 
ochranou historických a přírodních památek.   
2 VESELÝ, J. a kol.: Ochrana československé přírody a krajiny, sv. 1, Praha: Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1954, s. 5-55 
3 ČEŘOVSKÝ, J.: Vývoj hnutí dobrovolných konzervátorů, zpravodajů a strážců přírody na území České 
republiky, In: 25 let ČSOP. Sborník materiálů konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR. 16. zvláštní 
vydání časopisu Veronica, Brno, 2004, s. 22-25  
4 VESELÝ, J. a kol.: Ochrana československé přírody a krajiny, sv. 1, Praha: Nakladatelství československé 
akademie věd, 1954, s. 5-55 
5 Například pro celou Moravu existoval v tomto období pouze jeden profesionální pracovník. 
6 ČEŘOVSKÝ, J.: Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás, Praha: Společnost 
Národního muzea v Praze, 1965 
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 V roce 1919 byl také jmenován poradní sbor památkový jako pomocný orgán 
MŠANO složený z historiků, přírodovědců a architektů.1 Následujícího roku zahájil 
činnost i Památkový úřad pro Moravu a Slezsko.2 Do památkových úřadů byla přesunuta 
veškerá praktická ochrana památek (problém s nedostatkem odborných pracovníků, viz 
výše).  

V této době můžeme tedy u MŠANO pozorovat dobrou snahu o zabezpečení zájmů 
ochrany přírody. Mimo uvedené například v roce 1922 pověřilo MŠANO F. Schustlera, 
profesora botaniky na pražské Univerzitě Karlově a znalce krkonošské přírody, přípravou 
projektu přírodní rezervace v Krkonoších. Jeho návrh na vytvoření národního parku byl 
předložen v roce 1923 a svým moderním pojetím předběhl svou dobu (ochrana větších 
územních celků, zóny s různými stupni ochrany) a realizace se nedočkal.3  

Pokračují také snahy o vznik zákona na ochranu přírody. Nejprve v roce 1922 
přichází skupina poslanců v čele s J. V. Stejskalem a předkládá Národnímu shromáždění 
návrh osnovy zákona na ochranu přírodních památek. Avšak MŠANO mělo k tomuto 
návrhu záporný postoj, nedoporučovalo oddělení ochrany přírodních památek od ochrany 
památek historických a uměleckých, kritizovalo také vadnou terminologii. Navíc ani Svaz 
českých okrašlovacích spolků návrh nepodpořil.4 Nebyl tedy ani projednáván. Ve stejném 
roce v reakci na předchozí návrh vypracovali na žádost MŠANO Jan Svatopluk Procházka 
a Jan Emler návrh zákona na ochranu památek (přestože byli přesvědčeni o nutnosti 
samostatného zákona na ochranu přírody). Zároveň s ním předložili návrh statutu pro 
zřízení a správu národních parků a rezervací a návrh statutu Státního památkového úřadu, 
přírodovědecké sekce, které již byly výlučně zaměřeny na ochranu přírody.5 Následovaly 
další návrhy, v roce 1924 návrh J. Dvořáka, v roce 1931 J. Wirtha, v roce 1933 V. Palečka 
a v roce 1938 Z. Krause.  Do začátku 2. světové války se však žádný z těchto návrhů 
nepodařilo realizovat. „Úřední účastníci příslušných porad sice nutnost ochrany památek i 
přírody zákonnou normou uznávali“, ale stále se báli zasahovat do soukromých práv 
jednotlivců „tím stala by se prý činnost pro ochranu památek a přírody nepopulární a širší 
veřejnosti a nutno ji ponechati či přesunouti na činnost soukromou.“6 V tomto období tedy 
opět nevznikl žádný významný zákon na ochranu přírody a byly používány především 
zákony z dob Rakouska-Uherska. První samostatný zákon na ochranu přírody se podařilo 
prosadit až v roce 1956. Česká, tehdy Československá, republika tak má jedno z prvních 
chráněných území na světě a zároveň patří mezi jedny z posledních států, které schválily 
samostatný zákon o státní ochraně přírody. Přestože návrhů a volání po tomto zákoně bylo 
mnoho. V období o kterém teď mluvíme, vznikla opět jen nová dílčí opatření k částečné 
ochraně přírodních památek jako např. §8 zákona o státní podpoře při zahájení soustavné 
elektrizace ze dne 22. 7. 1919, č. 438 Sb. zák. a nař., kde se praví, že vedení musí být 
v souladu s krásami přírodních, krajinných a historických památek a uměleckých staveb a 
že okleštění stromoví je přípustné pouze v nezbytné míře, která je nutná ke zřízení a 
udržování rozvodných sítí. Nebo §3 v zákoně o stavebním ruchu ze dne 11. 3. 1921, č. 100 
Sb. zák. a nař., kde je stanoveno, že pro stavební účely nesmí být vyvlastněny vzrostlé 
sady. Zákon o organizaci politické správy ze dne 14. 7. 1927, č. 127 Sb. zák a nař., 
zmocnil politické úřady k vydávání zvláštních předpisů na ochranu veřejných zájmů, 

                                                 
1 MAXIMOVIČ, R.: Co předcházelo zákonu na ochranu přírody, In: Ochrana přírody, 1956, roč. 11., č. 8 
2 VESELÝ, J. a kol.: Ochrana československé přírody a krajiny, sv. 1, Praha: Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1954, s. 22 
3 FLOUSEK, J. (ed): Krkonoše: příroda, historie, život, Praha: Baset, 2007 
4 Průběh řízení o tomto návrhu a jeho doslovné znění cituje VESELÝ, J.: Druhý příspěvek k dějinám ochrany 
přírody v Československu In: Ochrana přírody, 1984, č. 5, s. 5-30 
5 přesné znění návrhů nalezneme opět ve VESELÝ, J.: Druhý příspěvek k dějinám ochrany přírody 
v Československu In: Ochrana přírody, 1984, č. 5, s. 5-30 
6 MAXIMOVIČ, R.: Co předcházelo zákonu na ochranu přírody, In: Ochrana přírody, 1956, roč. 11., č. 8 
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v rámci nichž vydaly mnohé městské úřady (např. Praha, Mladá Boleslav, Jilemnice, 
Louny, Kolín aj.) zvláštní místní vyhlášky o ochraně vzácných rostlin a zvířat a současně 
zakázaly jejich prodej na trzích. Dále zákon o pozemkovém katastru a jeho vedení ze dne 
16. 12. 1927, č. 177 Sb. zák a nař., nařizuje, aby pro každou parcelu v pozemkovém 
katastru, pokud obsahuje přírodní či jiné památky, byly tyto památky také uvedeny a při 
katastrálním řízení za účelem založení nebo obnovení pozemkového katastru má být 
přizván také znalec z památkového oboru apod.1  

Jak již víme, ochranu přírody ovlivnila velmi také pozemková reforma z let 1919-
1925, kdy byla zabrána část půdy velkým majitelům (cca 4 miliony ha půdy bylo zabráno 
šlechtě, církvi a velkostatkářům)2 a rozdělena přídělovým zákonem drobným a středním 
rolníkům na základě přídělového zákona z 30. 1. 1920. „Při sdělování plánu přihlížej 
pozemkový úřad k tomu, aby přídělem nebyly rušeny krásy přírody a ráz krajinný a aby 
nevzaly újmy památky přírodní, historické a umělecké.“3 Při přebírání panství a jejich částí 
do majetku Československé republiky se zástupci MŠANO snažili zajistit územní ochranu 
pozoruhodných přírodních území, zejména tam, kde již existovaly soukromé rezervace, 
docházelo však i ke zřizování nových. V rámci pozemkové reformy byla zástupci MŠANO  
a Státního pozemkového úřadu vyhlášena například státní rezervace Černé a Čertovo 
jezero na Šumavě (Hohenzollernové díky reformě o toto území přišli), podobně se ochrany 
dočkaly v letech 1922-1923 další šumavské přírodní rezervace Buková slať u Knížecích 
plání,4 Rokytské a Mlynářské slatě na Modravsku (mimo jiné i díky úsilí známého českého 
přírodovědce K. Kaviny)5 a dohodou při pozemkové reformě byly zřízeny rezervace 
Moravský kras, Vývěry Punkvy, Jeskyně Pekárka, Větrníky u Vyškova, Lednické rybníky, 
Karlov na Znojemsku6 a další. Negativem bylo, že některá vybraná území, k jejichž 
ochraně se vlastník podle podmínek stanovených památkovou péčí dobrovolně uvázal, 
mohla být vypuštěna ze záboru podle přídělového zákona, a tudíž v některých případech 
vznikala chráněná území ne zcela odpovídající svými přírodními hodnotami. Při 
příležitosti projednávání přídělového zákona vznikl v roce 1925 elaborát o ochraně 
Českého ráje, kterému se ovšem dostalo ochrany až v roce 1955.7 Jednalo se o jeden 
z prvních návrhů na velkoplošnou ochranu krajinného celku. Rezervací založených na 
základě pozemkové reformy bylo mnohem více, není nutné si je zde vyjmenovávat. Státní 
rezervace vznikaly i později mimo tuto reformu – např. v roce 1932 Státní pozemkový 
úřad vyhlásil ochranu Velké hory (návrh na její ochranu byl podán již v roce 1914), 
Haknové a Haknovce v dnešní chráněné krajinné oblasti Český kras,8 v roce 1935 byla 
vyhlášena přírodní rezervace Ve Studeném9 nebo od roku 1933 stát chránil přírodní 
rezervaci Břehyně-Pecopala či Novozámecký rybník u Zahrádek atd.   

                                                 
1 KLIKA, J.: Chráníte naši přírodu? Kapitoly z ochrany přírody a krajiny, Praha: Česká grafická unie, 1946,   
s. 122-126 
2 PTÁČEK, L. a kol. :Dobrovolná ochrana přírody v ČR – historie, současnost, perspektivy, Praha: Český 
svaz ochránců přírody, 2005 
3 PROCHÁZKA, J., S.: Ochrana přírody a přírodních památek, sv. 2, Praha: Český čtenář, 1927, s. 171 
4 DUDÁK, V. (ed.): Šumava: příroda, historie, život, Praha: Baset, 2003 
5 ANONYMUS, Přehled rezervací Československých, In: Krása našeho domova, 1924, roč. 16., s. 139-142  
6 MACKOVČIN, P. (ed.) a kol.: Chráněná území ČR, sv. 9., Brněnsko, Praha: Agentura ochrany přírody  
a krajina ČR; Brno: Ekocentrum, 2007 
7 Naše 1. chráněná krajinná oblast, vznikla ještě před vydáním zákona o státní ochraně přírody, který by tuto 
kategorii právně formuloval.  
8 MARŠÁKOVÁ, M., MOUCHA, P.: Chráněná krajinná oblast Český kras In: Bohemia Centralis, 1974,  
roč. 3. 
9 KOVAŘÍK, V., PEŠOUT, P.: 100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku, Vlašim: Český svaz 
ochránců přírody Vlašim, Muzeum okresu Benešov, 2000, s. 5-26  
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3.3. První chráněná území v ČR  
 
 Ve středověku neměly lesy velkou hodnotu. Evropa byla pokryta obrovskými 
lesními plochami, které jen velmi zřídka ustupovaly lidské činnosti. Pokud se lesy nedaly 
nebo se nevyplatilo je klučit, měly jistou hodnotu pouze, co se týče stavu zvěře v nich. 
Nebyly brány jako něco, co může přinášet užitek. Postupně se však les stával stále 
důležitějším dodavatelem surovin. Dřevo bylo potřeba pro výstavbu domů, mostů, lodí, 
vozů, nábytku, nářadí, atd. S rozvojem techniky a řemesel se objevovaly nové možnosti 
využití dřeva. Dřevo se používalo při výrobě skla a keramiky, při zušlechťování a tavení 
kovů, pro chemickou výrobu byl důležitý dehet, který se získával z pálení dřevěného uhlí a 
také smůla. Až do 18. století člověk topil převážně dřevem a rašelinou, hnědé a kamenné 
uhlí již bylo známo, ale jeho těžba a využití jako paliva byly příliš komplikované. 
S rozvíjejícím se průmyslem, který potřeboval mnoho dřeva, bylo káceno stále více a více 
lesů. Velká spotřeba dřeva vedla k nutnosti zavést určitá omezení a ke snaze po takovém 
hospodaření, které by přinášelo stálý výnos dřeva. To ovšem vedlo k radikální změně lesů. 
Lesy byly pěstovány tak, aby poskytovaly co nejvhodnější dřevo v co největším množství, 
pěstování mělo být při tom snadné a výhodné.1 Dosavadní různověké a smíšené lesy se 
nahrazovaly vysázenými a pěstovanými monokulturami, které byly vysázeny v řadách a 
v pravidelných vzdálenostech.2 Původní přirozené lesy se na počátku 19. století udržovaly 
již jen na těžko přístupných místech (příliš nákladná těžba). Někteří tehdejší majitelé lesů a 
jejich lesníci si uvědomovali, že tyto původní přirozené lesy mizí a usilovali o zachování 
alespoň jejich malé ukázky do budoucna. To je případ našich prvních pralesovitých 
rezervací, ale samozřejmě nejen jejich.  

Les se v době průmyslové revoluce, přechodu feudalismu ke kapitalismu stal 
výrobním místem, jehož produktem bylo dřevo. Byl v té době také často překážkou pro 
nově vznikající či rozrůstající se města a továrny. Lesy ve své tehdejší správní formě 
symbolizovaly staré feudální pořádky a jakoby stály v cestě nové měšťanské společnosti. A 
tak vznikala prohlášení typu citátu bavorského ministeriálního zemského rady Josefa von 
Hazzi (1768-1845): „Člověk potřebuje lidi, činnost, veselost, nikoli věčnou noc lesa.“3 Zde 
je možné hledat jednu z možností, proč se právě lesy staly prvními chráněnými územími a 
proč je zpočátku vyhlašovali příslušníci šlechtického stavu. Šlechta v té době pomalu 
ztrácela své postavení a jistě to pociťovala. Je dobře možné, že vyhlašováním rezervací, 
chráněných míst, kde vše mělo zůstat zachováno beze změny, vyjadřovala své obavy o 
budoucnost a změny, které přinese a také snahy po zachování starých pořádků.4 
 
3.3.1. Žofínský prales 
 

Prvním známým činem uvědomělé ochrany přírody motivovaným láskou k přírodě  
a oceněním jejích krás na našem území bylo založení chráněné přírodní rezervace Žofínský 
prales hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem (1781-1851) dne 28. 8. 1838 na 
jeho panství v Nových Hradech. Kolonizace a rozvoj průmyslu způsobily, že se na 
novohradském panství začalo od konce 18. století ve větší míře těžit dřevo. Charakter lesů 
se začal měnit, toho si osvícený majitel všiml a snažil se tomu v rámci svých možností 

                                                 
1 VESELÝ, J.: O nejstarších přírodních rezervacích v Československu, In: Ochrana přírody, 1958, č. 6,  
s. 142-144 
2 Později se ukázalo, že monokultury nepříznivě ovlivňují půdu a jsou méně odolné (mniškové kalamity, 
polomy).  
3 ŠÍP, M.: Boubínský prales, národní přírodní rezervace a její dějiny, Oldenburg: Sagitta, 2006, s. 34 
4 ČEŘOVSKÝ, J.: Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás, Praha: Společnost 
Národního muzea v Praze, 1965  
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čelit. Nechal tedy vyjmout z běžného hospodaření plochu tehdejšího revíru Obora o 
rozloze 172,6 ha (300 jiter)1, kde rostly zejména smrky a jedle s příměsí buku, javoru a 
jilmu staré 150-300 let, které slovy zakladatele „vzbuzovaly obdiv a úctu svým stavem“. 
Udělal to proto, aby tuto část zachoval jako „památník dávno minulých dob názornému 
požitku pravých přátel přírody“. Celá vyhláška, která se dochovala (dopis pro lesníka F. 
Železného) zní: „Mému inspektoru Františku Železnému! Při své dnešní pochůzce v polesí 
lužnickém našel jsem trať II. hlavního dílu mezi pasekami č. 10 a 20, mezi potokem 
Almbach a dělicí čárou jako prales, vzbuzující obdiv a úctu svým stavem. Vzhledem 
k tomu, že lesy těchto vlastností budou známy brzy jen z historického líčení, rozhodl jsem 
se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku 
pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesohospodářského těžení a přikazuji Vám, 
abyste dalšími rozkazy uvedl tuto moji vůli ve skutek, aby v této části žádné dříví se 
nekácelo, stelivo nehrabalo a drobné dříví nesbíralo, zkrátka, aby vše bylo ponecháno 
v dnešním stavu.“2 Zajímavá je také rychlost vyhlášení – dopis s rozhodnutím o ochraně 
byl napsán ještě tentýž den jako obhlídka pralesa.3  

Hrabě Buquoy vedl o rezervaci o pár let později spor s nově příchozím lesním 
inženýrem Williamem Rowlandem, který přišel na panství Nové Hrady v roce 1843, aby 
připravil hospodářské plány, jež by lépe regulovaly těžbu dřeva (snaha zajistit stálou 
výtěž).4  Rowland pokládal ochranu Žofínského pralesa za „prapodivnou osobní libůstku 
pošetilého pána, která do moderního lesnického hospodaření vlastně nepatří.“5 Spočítal, 
že existence pralesa způsobuje ztrátu asi 30 000 zlatých a jeho dalším argumentem bylo, že 
dřevo z rezervace by mohlo zásobovat provoz dvou místních skláren po dobu nejméně 
šesti let. Navíc vyslovil prognózu, že Žofínský prales nevydrží déle než 50 let, protože 
padne za oběť polomům v důsledku stáří porostů. Své výhrady vyjádřil také nepřímo, když 
do hospodářského plánu z období 1847 – 1856 prales na mapě nevyznačil jasnými 
hranicemi (přesné hranice pralesa byly vyznačeny až v roce 1888).6 Rowland nebyl sám, 
kdo byl proti zřízení chráněného území. Až do roku 1882 zde byly přes výslovný zákaz 
zpracovávány souše a vývraty (v tomto roce byl zákaz vydán znovu). Dokonce ještě i 
v roce 1883 bylo z pralesa odvezeno 30 ks velkého stavebního dřeva pro stavební úřad ve 
Zbraslavi.7  

Po odchodu hraběte Jiřího Buquoye na odpočinek po revolučních událostech roku 
1848 převzal panství jeho syn Jiří Jan (1814-1882). Ten otcovo nadšení pro ochranu 
přírody již nesdílel, nechal se přesvědčit a rezervaci zmenšil z 300 jiter na jitra 3.8 Plocha 
pralesa od jeho založení do dnešních dnů kolísala, v roce 1888 byla zvětšena na 58,7 ha, 

                                                 
1 Jitro je stará plošná míra, která odpovídala ploše, kterou oráč zorá za jeden den. Podle rakouské měrné 
soustavy, která byla do českých zemí zavedena patentem Marie Terezie v roce 1764, jedno jitro odpovídalo  
přibližně 0,58 ha. Metrický systém byl v Rakousku-Uhersku zaveden v roce 1876.   
2 MAXIMOVIČ, R.: Příspěvek k dějinám ochrany přírody, In: Zprávy památkové péče, 1942, roč.. 6., č. 4., 
 s. 94    
3 RUSEK, J.: Žofínský prales a jeho obyvatelé, In: Živa, 2001, roč. 49., č. 2, s. 77-79 
4 Jeho úkolem bylo znovu vyměřit, zmapovat a podle saské metody, která byla tehdy v módě rozdělit lesy 
Novohradského panství, aby bylo možné lesnické plánování. Zastupoval také lesmistra, kontroloval chod 
lesního hospodářství, řídil voroplavbu a dohlížel na výrobu dřevěného uhlí. 
5 ANDRESKA, J.: K dějinám Národní přírodní rezervace Žofínský prales, In: Živa, 2006, roč. 54., č. 5,  
s. 214-216  
6 DUDÁK, V. (ed.): Novohradské hory a podhůří: příroda, historie, život, Praha: Baset, 2006, s. 273-275 
7 Rezervační kniha Národní přírodní rezervace Žofínský prales, dopis z Ústředního ředitelství Karla Jiřího 
Buquoye konservátorovi z 16. 2. 1938, Sbírka listin ÚSOP, AOPK ČR  
8 ANDRESKA, J.: K dějinám Národní přírodní rezervace Žofínský prales, In: Živa, 2006, roč. 54., č. 5,  
s. 214-216  
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v roce 1930 na 97,7 ha a roku 1938 na 99 ha. V současné době je jeho rozloha 102,7 ha1 a 
je národní přírodní rezervací.  

Ve stejném roce jako Žofínský prales vyhlásil hrabě Jiří František ještě jedno další 
menší chráněné území. Jedná se o tzv. Hojnovodský prales či prales Hojná Voda, jenž je 
dnes národní přírodní památkou. Zřejmě proto, že jde o podstatně menší území (dnes 9,2 
ha)2 a tím pádem také o menší ušlé zisky, nevíme nic o žádných problémech, které by měl 
hrabě s jeho zachováním. Žofínský a Hojnovodský prales patří mezi nejdéle chráněné lesní 
porosty pralesového charakteru ve střední Evropě.  

 Ještě před založením rezervací Žofínský prales a Hojná Voda nechal Jiří František 
Buquoy roku 1817 vybudovat v Terčině údolí v Nových Hradech v duchu tehdejších 
romantických představ o přírodě působivý umělý vodopád. Terčino (dříve Krásné) údolí je 
jedním z našich nejstarších anglických krajinářských parků, který založila manželka 
předchozího majitele panství hraběnka Terezie Buquoyová rozená Paarová (1746-1818) v 
roce 1756. Anglický typ parku reaguje na matematickou souměrnost francouzského parku, 
kde je vše podřízeno geometrickým tvarům a liniím, nesnaží se přírodu ovládat, ba přímo 
naopak, volná příroda, která není nikdy uhlazeně dokonalá, je jeho ideálem (viz kapitola 
2.3.2.). Hrabě Jiří, přestože nade vše miloval matematiku,3 dával anglickému parku za 
pravdu. Pozorování přírody mělo být podle něho prováděno nejen rozumem, ale i citem a 
fantazií a k přírodě se mělo přistupovat jako k celku (nelze vytvářet jednostranné soudy o 
některých jejích částech). 

To, že hrabě Jiří František Buquoy odolal v případě Žofínského pralesa nátlaku 
ekonomických argumentů, svědčí o výjimečnosti jeho osobnosti. Určité ekonomické ztráty  
si mohl jistě dovolit, ale rozhodně by tak neučinil z pouhého rozmaru, neboť byl v té samé 
době schopen plošně snížit mzdy zaměstnancům svých prosperujících skláren zhruba o 
deset procent. J. Andreska o tomto hraběti Buquoyovi napsal „předběhl myšlenkově svoji 
dobu, což nebylo dopřáno jiným. Tehdy ještě neexistovala rezervace Boubínský prales ani 
Yellowstonský národní park v USA. Nebylo měřítek ani vzorů. Tehdejší lesník viděl 
v pralese především bohatou zásobárnu dřeva pro místní sklárny….“4 Ráda bych se touto 
zajímavou a významnou osobností našich dějin zabývala více v další kapitole. 
 
3.3.2. Hrabě Jiří František August Buquoy 

 
Šlechtický rod Buquoyů přišel do Českého království v 17. století z Flander5 ve 

spojení s Třicetiletou válkou. Karel Bonaventura Buquoy (1571 – 1621) byl od 15. 
července 1618 vrchním velitelem habsburských vojsk v Čechách a napomohl porážce 
českých stavů v bitvě na Bílé hoře. Tento vstup do našich dějin není samozřejmě 
sympatický. Přesto byl svými současníky hodnocen jako „nejlepší generál císařský, který 
při ušlechtilé povaze a statečné mysli své nemohl zabrániti, by nebyly Čechy od vojska 
císařského drancovány.“6 6. února 1620, tedy ještě před samotnou bitvou na Bílé hoře, 
která proběhla 8. listopadu téhož roku, daroval císař Ferdinand II. hraběti Buquoyovi 
panství Nové Hrady, Rožmberk a Libějovice. Nešlo o dar v pravém slova smyslu, císař 
tímto způsobem uhradil dlužné peníze, neboť neměl pro Buquoye a jeho vojáky na žold. 

                                                 
1 Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/, 21. 11. 2008 
2 Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/, 21. 11. 2008 
3 Jedině matematika podle něho poskytuje jistoty, zatímco v jiných vědách je nutné se spokojit s vírou a 
tušením. 
4 ANDRESKA, J.: K stopadesátému výročí Žofínského pralesa, In: Památky a příroda, 1988, roč. 13., č. 6,  
s. 368-370 
5 Dnešní pomezí Francie a Belgie 
6 KOBLASA, P.: Buquoyové, stručné dějiny rodu, České Budějovice: Veduta, 2002, s. 18 
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Od té doby se datuje přítomnost rodu Buquoyů v Čechách.1 Tři století pak patřili 
k nejvýznamnějším feudálům v jižních Čechách, kteří ovlivňovali dějiny svých panství 
povětšinou pozitivně. Mezi příslušníky tohoto rodu patřilo mnoho význačných osobností. 
Jednou z nejvýznamnějších byl Jan Nepomuk Buquoy (1741 – 1803), který se proslavil 
svými hospodářskými a sociálními reformami, které prováděl nejen v rámci buquoyských 
panství, ale i v rámci celé habsburské monarchie (na požádání císaře Josefa II.). Byl to také 
on, kdo spolu se svou manželkou hraběnkou Terezií založil zmiňovaný anglický park 
Terčino údolí. Po jeho smrti se správy buquoyských panství ujala další významná osobnost 
tohoto rodu – hrabě Jiří František August Buquoy (jako nepřímý dědic o své dědictví 
málem přišel, protože se jeho strýc děsil jeho podivínské povahy, zaujatosti pro vědu, 
neúcty k tradičním hodnotám a vyznávání materiálních hodnot). 

Jiří František August se narodil 7. 9. 1781 v Bruselu jako syn plukovníka kavalerie 
hraběte Leopolda Vojtěcha Buquoye a jeho manželky Adelaidy de Preud´homme d´Hailly 
hraběnky z Neuportu. Po rozvodu svých rodičů přesídlil s otcem do Čech. V mládí 
studoval soukromé gymnázium v Praze, tereziánskou rytířskou akademii ve Vídni a 
filosofickou fakultu Pražské univerzity. Ve studiu nepolevoval ani během svého dalšího 
života, kdy se rozhodl nevstoupit do státní služby, ani se nijak neangažovat v politice a 
plně se věnovat správě rodového majetku a vědecké činnosti. Zajímal se zejména o 
matematiku, chemii, fyziku, technické obory, finančnictví, národní hospodářství 
(následovník Adama Smithe) a filosofii (inspirován naturfilozofií Friedricha Wilhelma 
Josepha Schellinga). Z hlediska jeho pozdějších činů na poli ochrany přírody je zajímavé, 
že se primárně zajímal právě o tyto obory a nikoli o obory týkající se živé přírody. 
Z přírodních věd ho zajímala anatomie, zoologie a botanika. Neomezoval se však pouze na 
pasivní studium, svých vědomostí a zkušeností se snažil využívat v praxi a svými poznatky 
zasáhl do nejrůznějších vědních oborů – například v matematice stanovil analýzu pohybu 
tělesa proměnné hmotnosti,2 v termodynamice přišel s teorií šíření tepla, v národním 
hospodářství propracoval teorii daňového života, vynalezl nový druh skla tzv. hyalit (černé 
a červené sklo, které bylo mimořádně tvrdé, až nerozbitné, lesklé a nepropouštělo světlo),3 
obohatil také strojnictví, biologii a mnohé další obory. Od roku 1811 publikoval 
v samostatných spisech (vydával je na vlastní náklady a bezplatně je rozdával těm, u nichž 
předpokládal zájem) a v časopisech.4 Zejména jeho díla „Analytische Bestimmung des 
Gesetzes der virtuallen Geschwindigheit“ o dynamice systémů s přeměnou hmoty a 
„Teorie der Nationalwirtschaft“ (viz obrazová příloha č. 14) o národním hospodářství 
vzbudily mezinárodní ohlas a i v současné době jsou opakovaně vydávané a analyzované. 
Hrabě Jiří Buquoy se ve své době stal uznávanou osobností ve světě české i zahraniční 
inteligence. Za své zásluhy získal v roce 1818 čestný doktorát filosofické fakulty 
univerzity ve Wurzburgu.5 Byl členem mnoha vědeckých spolků a společností v českých 
zemích i v zahraničí, jmenujme z nich například: „Matice česká“ (zakládající člen), 
„Královská česká společnost nauk“, výbor Vlasteneckého dnes Národního muzea, jehož 
zakládání se účastnil, „Dolnorýnská přírodovědná a lékařská společnost“ v Bonnu či 

                                                 
1 1627 získali hrabata Buquoy český inkolát, právo se v Čechách natrvalo usadit a zastávat zde úřady.  
2 Tato analýza byla hlavním předmětem jeho přednášky na Institute de France v roce 1815 a spisu 
„Analytische Bestimmung des Gesetzes der virtuallen Geschwindigheit“, bohužel byla zapomenuta a stejná 
základní pohybová rovnice těchto systémů s proměnnou hmotností bývá obvykle spojována se jmény Tulio 
Levi-Civitas (1873-1941), který ji odvodil v roce 1930 nebo Ivan Vsevoldovič Meščerskij (1859-1935), který 
ji publikoval v roce 1897. 
3 V současnosti je technologie výroby hyalitu zapomenuta. 
4 Jmenovitě „Isis oder encyklopädische Zeitung“, „Hamburger literarische und kritische Blatter“, „Hesperus“, 
„Annalen de Physik“. 
5 V polovině 20. let podepisoval své články jako „doktor filosofie a člen mnohých učených vědeckých 
spolků.“ 
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„Královská vědecká akademie“ v Berlíně. Jako uznávaný vědec se znal s mnoha 
významnými učenci své doby. Dopisoval si například s André Maria Ampérem, Pierrem 
Simonem de Laplacem, Karlem Friedrichem Gaussem či Lorenzem Okenem. V kontextu 
s jeho zájmem o přírodu je zajímavé přátelství s Johannem Wolfgangem Goethem1 a 
kontakt s Alexandrem von Humboldtem, německým přírodovědcem a cestovatelem, který 
poprvé použil termín „přírodní památka“ (viz výše). Humboldt přírodu velice obdivoval a 
varoval před ohrožením evropského přírodního dědictví, které si uvědomoval i Jiří 
František, když v roce 1838 zakládal rezervace Žofínský a Hojnovodský prales. Hrabě Jiří 
byl ovšem také velkoprůmyslník a nadšený zastánce průmyslové revoluce. Jako takový 
budoval na svých statcích textilní a sklářský průmysl, zaváděl nové způsoby zemědělské 
práce a moderní hospodářské postupy. Jako první v Čechách zakoupil roku 1803 parní 
stroj, originálně ho zdokonalil a sám sestrojil vlastní. Jeho vynález byl prvním parním 
strojem sestrojeným u nás (nikoli však prvním parním strojem v Čechách používaným). 
Hrabě Buquoy se „snažil o propagaci a zviditelnění parních strojů a vynaložil velké úsilí, 
aby byly rozšířeny v celé Habsburské monarchii.“2 Podporoval založení technologického 
institutu v Praze, což se také stalo v roce 1806 („Český stavovský polytechnický ústav“, 
první svého druhu v Evropě). Byl zakládajícím členem „Jednoty pro povzbuzení průmyslu 
v Čechách“ (1833), člen „Soukromé české hydrotechnické společnosti“, která podporovala 
projekt Vltavsko-Dunajského průplavu, čestný člen „Pařížské Societé d´Encouragement 
pour l´industrie“, atd. Je zajímavé, že se u této významné osobnosti mísí dva zdánlivě 
neslučitelné směry – nadšení z rozvoje průmyslu a jeho plná podpora na jedné straně a na 
straně druhé smysl pro přírodní krásy a snaha o jejich zachování. Díky „zapomenutému 
polyhistorovi“, jak hraběte Jiřího Františka Buquoye trefně nazývá ve svém článku Helga 
Turková3, vidíme, že oba směry tak neslučitelné nejsou a že spolu souvisí.  
 Co se týče zájmů hraběte Jiřího, výše uvedený výčet není zcela úplný. Byl totiž také 
milovníkem a mecenášem umění (podporoval např. skladatele Václava Jana Tomáška). A 
nebyl by to on, kdyby sám do oblasti umění nezasáhl. Napsal román s autobiografickými 
prvky4, kde je hlavním hrdinou osamělý myslitel, kterého lidé pro jeho samostatnost a 
zvláštní myšlení nemají rádi, on je však spokojen, protože oceňuje více pocit vlastní osobní 
svobody. Psal také zvláštní poezii – básně podle matematických vzorců, každý verš 
očísloval a na konci básně opatřil výkladem.    
 Ještě jedna epizoda z života hraběte Jiřího Františka Buquoye stojí za povšimnutí. 
V revolučním roce 1848, kdy mu bylo již 67 let, ukázal k překvapení mnohých, že umí 
česky a sleduje českou literaturu. A nejen to, projevil otevřeně sympatie českému 
národnímu hnutí a později podporoval i revoluční studentské a dělnické spolky (po zprávě 
o Metternichově útěku a vyhlášení ústavy byl zorganizován průvod k pražskému 
buquoyskému paláci5 a byla provolávána sláva hraběti, který poděkoval a česky řekl: 
„Jeden taškář už šel, druzí půjdou za ním!“).6 Pražská revoluční ulice ho prý chtěla 
provolat českým králem. Když se Němci snažili dostat hraběte Buquoye na svou stranu, 
nepochodili, hrabě totiž uznával, že v českých zemích je většina obyvatel české národnosti 
a že podle ústavních zemí má pravdu většina. Po svatodušních bouřích byl Jiří František 

                                                 
1 Znali se od roku 1807, dopisovali si po dvě desetiletí, zdá se, že je pojilo opravdové přátelství, Goethe mu 
dedikoval své dílko „O poznání českých hor“ a celý život ho nazýval svým věrným „přítelem bratrem“. 
2 KURUCOVÁ, M., HOKR, V. a kol.: Jiří František August Buquoy (1781-1851), vědec, vynálezce a 
podnikatel, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 26 
3 TURKOVÁ, H.: Zapomenutý polyhistor hrabě Jiří Buquoy, In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých 
tisků, 1990, roč. 7., č. 1, s. 131-165  
4 Dochovaly se z něho pouze zlomky, nikdy nebyl vydán. 
5 Velkopřevorské náměstí č. p. 486, Malá Strana, dnes budova francouzského velvyslanectví  
6 TURKOVÁ, H.: Zapomenutý polyhistor hrabě Jiří Buquoy, In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých 
tisků, 1990, roč. 7., č. 1, s. 145  
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Buquoy za své chování zatčen a měsíc vězněn na Hradčanech. Po svém propuštění odjel 
z Prahy s manželkou na Červený Hrádek, kde s podlomeným zdravím za tři roky 19. dubna 
1851 zemřel. Byl pohřben v Nových Hradech do rodinné hrobky. Nebýt této události, kdy 
předčasně předal buquoyská panství svému synovi, možná by uchránil Žofínský prales 
před Rowlandovými útoky a následným zmenšením jeho rozlohy, což samozřejmě nic 
nemění na skutečnosti, že hrabě Jiří František Buquoy byl a zůstane velice významnou 
osobností českých dějin a to nejen z pohledu ochrany přírody.  
 
3.3.3. Boubínský prales 
 
 Boubínský prales je třetím nejstarším chráněným územím u nás, hned po 
Žofínském a  Hojnovodském pralese. Jeho ochrana byla vyhlášena v roce 1858 (tedy 20 let 
po prvních dvou zmíněných). Stalo se tak obdobně jako v případě pralesů 
v Novohradských horách z rozhodnutí vlastníka, kterým byl kníže Jan Adolf II. 
Schwarzenberg (1799-1888).1 Kníže Jan nechal z území o rozloze 144 ha vyloučit 
veškerou hospodářskou činnost. Avšak podle prvního hospodářského plánu z let 1859-68 
byl prales určen k těžbě a zařazen do vzdálených mýtných period. Do roku 1868 probíhala 
v prostoru pralesa nahodilá těžba, těžba souší a vývratů po polomech, byla zde vystavěna 
Lukenské cesty a existují také záznamy o krádežích. Pro plán z roku 1869 je plocha pralesa 
také zahrnuta do plochy hospodářského lesa, ale těžební zásahy zde již nejsou předepsány. 
Vyloučení pralesa z hospodaření je vyjádřeno teprve v lesním hospodářském plánu pro léta 
1882-1891. Pravdou ovšem je, že tato část boubínských lesů nebyla pro svou nepřístupnou 
polohu nijak zvlášť využívána ani před vyhlášením ochrany. Na druhou stranu je zde opět, 
podobně jako v případě Žofínského pralesa, vidět neochota a nepochopení, s kterým se 
rozhodnutí ponechat určitou část lesa samu pro sebe, bez lidských zásahů v této době 
setkávalo. Les byl brán jako zemědělská výrobní plocha, lesní hospodářství bylo chápáno 
jako pěstování dřeva za účelem co nejvyššího výnosu. Představa lesa, který by 
neposkytoval člověku žádné suroviny, zdála se mnoha lidem zřejmě velice zvláštní.  
 Ochranu Boubínského pralesa sice vyhlásil jeho majitel, ale zasloužil se o ni 
nejvíce schwarzenberský lesní inženýr Josef John (1802-1871) a vratislavský vrchní 
nadlesní Julius von Pannewitz (1788-1867).  

Julius von Pannewitz znal šumavské lesy a pralesy (v roce 1856 sepsal popis své 
cesty do pralesů v jižních Čechách, které na něho učinili velký dojem a z kterého vysvítá, 
že v té době existovaly ještě mnohé další jiné pralesy) a znal také knížete Jana Adolfa II. 
Schwarzenberga, se kterým udržoval přátelské styky. Pannewitz se u knížete významně 
přimluvil za uskutečnění Johnova přání zřídit na Boubíně lesní rezervaci.  

Josef John se narodil v chudé rodině. Kníže Jan Adolf mu umožnil studium na 
lesnické škole ve Zlaté Koruně a roční placenou studijní cestu, během které navštívil i 
rakouské země. Po návratu v roce 1829 začal pracovat v krumlovském lesním úřadě. Jeho 
úkolem byla evidence a vyměřování lesů na tomto panství, měl dohled nad transportem 
dřeva po vodních kanálech, navíc přednášel o lesnictví a vedl exkurze po místních lesích. 
V roce 1837 byl jmenován lesním inženýrem. Josef John měl k lesům vřelý vztah. Patřil 
k lesníkům, kteří v lese neviděli jen zisky (dalo by se říci, že byl pravým opakem Williama 
Rowlanda z novohradského panství) a jako takový poznal, že les „degradovaný na 
produkci dřeva ztrácí mnohé funkce v kontextu přírodních procesů, ale i pro člověka jako 
esteticky cenná složka krajiny.“2 Josef John rozšířil romantický záměr hraběte Jiřího 
Buquoye chránit určitou část přírody pro její krásy, o vědecký rozměr – „již to není jen 
„památník věků minulých“, ale i studijní objekt přírodovědeckých zájmů s cílem poznání 
                                                 
1 Zakládací listina se však v písemné podobě nedochovala. 
2 ŠÍP, M.: Boubínský prales, národní přírodní rezervace a její dějiny, Oldenburg: Sagitta, 2006 
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zákonitostí přirozeného vývoje lesa i přírody vůbec.“1 Viděl jak se lesy, o které se staral, 
před jeho očima mění, jak jsou tehdy vysazované smrkové monokultury náchylnější 
k polomům a lýkožroutovým kalamitám než přirozené lesy, kde vládne rozmanitost druhů. 
Nejvíce ho zajímaly pralesy – zejména prales na Boubíně, kde prováděl své výzkumy. Již 
v roce 1847 založil 8 zkusných ploch o rozloze 1 jitra (0,58ha) a sestavil plán na zachování 
části tohoto přírodního lesa. V rámci exkurzí sem přiváděl mnoho návštěvníků, mezi nimi 
významné lesnické odborníky a vědce se svými studenty. Díky tomu se znalost 
Boubínského pralesa rozšířila i mezi širší veřejnost. Johnovou zásluhou uspořádala právě 
založená „Česká lesnická jednota“ 2. 9. 1849 exkurzi právě sem. John o ní podal zprávu 
majiteli panství, z které lze vyčíst jeho zaujetí pro volnou přírodu: „V tomto prostoru leží 
takřka otevřená kniha přírody, z jejíchž řádků lze vyčíst zákony, jimiž matka příroda, je-li 
v lesích volná a nerušená, jako právě zde po staletí, vegetaci zachovává, v různé formě 
dovršuje, ničí a znovu obnovuje a jak zde taková a onde jiná dřevina vykazuje zvláštní 
nebo výlučné stanoviště, jinde opět četné druhy harmonicky rozděluje a sestavuje, jak 
současně uvnitř lesa může být udržen řád plný života a smrti….“2 Exkurze a výzkum 
prováděl Josef John až do roku 1870, kdy byl na vlastní žádost propuštěn do penze. Zemřel 
krátce poté v lednu 1871. Ještě za jeho života byl v rezervaci vztyčen na jeho památku 
Johnův kámen, který se dnes nachází nad jádrem pralesa, pod vrcholem Boubína.  
 Motivy lesního inženýra Johna i zemského lesmistra von Pannewitze jsou tedy 
zřejmé. U knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga se můžeme jen domnívat – 
Schwarzenbergové udržovali kontakty s hrabětem Jiřím Buquoyem, zakladatelem výše 
zmíněných dvou prvních rezervací, které mohly posloužit jako příklad. Dále víme, že do 
okruhu jejich známých patřil i Johann Wolfgang Goethe, spadá sem také vliv romantismu 
(v jeho době patřila četba romantických básníků téměř ke společenským povinnostem).3 
Kníže Jan Adolf II. se v mládí obdobně jako hrabě Jiří Buquoy věnoval studiu matematiky, 
logiky, historie, práva, ekonomie, účetnictví i obchodního styku. Patřil mezi nejvyšší 
rakouskou šlechtu, ale neucházel se o diplomatická poslání ani o dvorské úřady, a přestože 
se v roce 1861 stal dědičným členem panské sněmovny a zasedal také v českém sněmu, 
těžištěm jeho aktivit, byla hospodářská oblast na jeho panstvích (stejně Jiří František 
Buquoy odmítl státní služby). Jako hrabě Jiří Buquoy byl i kníže Jan Adolf II. znamenitým 
podnikatelem, který prováděl promyšlené hospodářské reformy, zaváděl technické 
vynálezy a zapsal se do mnoha průmyslových odvětví.4 V roce 1847 zavedl systém 
trojpolního hospodaření, pěstoval nové plodiny (hl. cukrovou řepu a řepku olejku), 
zušlechťoval známé druhy plodin, jako první v Rakousku zřídil na svých polích drenáže 
(1851). Dosud nedůležitou potravinářskou produkci na schwarzenberských panstvích 
změnil v moderní průmyslovou velkovýrobu. Zaváděl mechanizaci v pivovarech, které pak 
zvýšily svůj odbyt až na pětinásobek. Podnikl cestu do Anglie, kde získal poznatky o 
výrobě železa, které pak náležitě zužitkoval po svém návratu do českých zemí. Byl 
prezidentem „Vlastenecké ekonomické společnosti v Praze“ a „Zemědělské společnosti“ 
ve Vídni, spoluzakladatel „Úvěrního ústavu pro obchod a řemeslo“ a členem dalších 145 
spolků, z čehož 36 bylo pro podporu obchodu, řemesel a průmyslu, 43 pro vědu a umění, 
63 zemědělských a lesnických a 3 důlní.5 Na druhou stranu podle svědectví svých přátel 
miloval přírodu a na důkaz toho dal svůj souhlas k vzniku chráněného území Boubínský 

                                                 
1 DUDÁK, V. (ed.): Šumava: příroda, historie, život, Praha: Baset, 2003, s. 341 
2 PRŮŠA, E.: Boubínský prales, jeho ekologie a struktura v letech 1972-1988, Brandýs nad Labem: Ústav 
pro hospodářskou úpravu lesů, 1990, s. 1-2 
3 VYBÍRAL, V.: Století dědiců a zakladatelů, Praha: Argo, 1999  
4 MAŠEK, P.: Modrá krev, Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, Praha: Mladá 
Fronta, 1999, s. 253-258 
5 VYBÍRAL, J.: Století dědiců a zakladatelů, Praha: Argo, 1999, s. 69 
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prales, z kterého nemohl mít žádný hmotný užitek. I zde můžeme tedy konstatovat, že 
podpora průmyslu a kapitalistických vztahů nijak nebránila myšlenkám na ochranu 
přírody. J. Vybíral píše, že „romantický sentiment a technický důvtip představují dvě 
stránky téže lidské přirozenosti“1 a že „Továrny i pitoreskní zámky vděčí za svůj původ 
zvídavému lidskému duchu, který ve stejném historickém okamžiku a s týmž zaujetím začal 
klást otázky své budoucnosti i minulosti.“2 To samé by se dalo zřejmě říci nejen o 
architektuře, ale také právě o prvních přírodních rezervacích.  
 
4. ZÁVĚR 
 

K tomu, aby člověk začal vnímat přírodu jako krásnou samu o sobě a dovedl ji 
esteticky ocenit i jako celek a začít ji chránit vedla dlouhá cesta. Postupně došlo od ocenění 
jednotlivých estetických objektů k ocenění celku, od ocenění přírody kultivované 
člověkem k ocenění přírody volné. Popsat veškeré motivy této změny by bylo značně 
zdlouhavé a nebylo to účelem mé práce. V první části jsem se pokusila pouze o stručný 
nástin těch nejdůležitějších. Patří mezi ně vliv náboženství, umění, vědy, filosofie a také 
proměny a změny v oblasti sociální, kulturní a technické. Mezi úplně nejdůležitější vlivy 
patří romantické hnutí, vznik národnostního cítění a proměny krajinného rázu během 19. 
století, který byl spjat s přechodem tradiční společnosti (feudální) do společnosti moderní 
(občanská, industriální), s procesem industrializace. Změna pohledu člověka na přírodu je 
dobře vidět na vzniku anglického parku v 18. století a na jeho značné oblibě na úkor 
předchozího parku francouzského. Toto nové pociťování a vnímání přírody posléze vedlo i 
k novému chování vůči přírodě. Člověk začal cítit nutnost přírodu chránit. První náznaky 
se objevovaly již ve středověku a v podstatě i v antické době (př. Platón), ale byly to buď 
jen ojedinělé „výkřiky“ bez kontinuity a další návaznosti, nebo se jednalo o ochranu ze 
sobeckých důvodů (ochrana vlastního majetku – lovecké obory, lesní řády …). Opravdová 
ochrana přírody v dnešním slova smyslu vznikla až v 19. století. V okamžiku, kdy se 
v důsledku industrializace a s tímto procesem spojenými rychlými změnami povážlivě 
naplnila podmínka objektivního nedostatku určitých typů přírodních krajin či živočišných a 
rostlinných druhů a kdy v lidech rostl pocit odcizení (nešlo jen o reálné zhoršení životních 
podmínek).  

Počátky a vývoj ochrany přírody postupovaly téměř v každé zemi jinak. Určitá 
obecná zjištění však vyvodit lze. V Severní Americe hrál od počátku důležitou úlohu stát a 
ochrana přírody požívala jeho podpory, přesto ale spolková činnost a aktivity jednotlivců 
hrály také důležitou roli. V Evropě se státní ochrana přírody prosazovala velmi pozvolna 
(např. hlasy volající po zákoně na ochranu přírody se v českých zemích objevují od 
počátku 20. století, vyslyšeny jsou až v jeho polovině, v roce 1956). Počáteční aktivitu na 
poli ochrany přírody lze zde často připsat soukromým osobám převážně z řad aristokracie. 
Spolková činnost začala hrát důležitou roli až po přelomu 20. století, kdy lze také 
zaznamenat největší nárůst v množství spolků. Poté většinou začal hrát větší úlohu i stát. 
Na druhou stranu toto schéma není obecně platné a v každé zemi tomu bylo trochu jinak. 
Vzhledem k velké hustotě obyvatelstva v Evropě a také vzhledem k tomu, že zde bylo 
„silně a dávno přeměněné přírodní prostředí a velmi pokročilý stupeň industrializace“3  
zde vznikaly především přírodní rezervace, většinou s menší rozlohou a s větším stupněm 
ochrany, za účelem zprvu estetickým a později i vědeckým. Kdežto v Americe vznikaly 
spolu s menšími chráněnými územími od počátku národní parky, větší území s nižším 
stupněm ochrany, volně přístupné turistům (vznikl zde první národní park na světě – 

                                                 
1 VYBÍRAL, J.: Století dědiců a zakladatelů, Praha: Argo, 1999, s. 32  
2 VYBÍRAL, J.: Století dědiců a zakladatelů, Praha: Argo, 1999, s. 33 
3 DORST, J.: Ohrožená příroda, Praha: Panorama, 1985, s. 107 
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Yellowstone v roce 1872). Spolu s národními parky přicházejí Spojené státy s novým 
motivem ochrany přírody a tím je motiv sociálně rekreační. Důležitá je skutečnost, že 
v USA nemuseli tolik řešit problémy spojené s vykupováním území od soukromých osob a 
dohody s nimi – byl zde dostatek státní, nikým nevlastněné, půdy. V Evropě, kde byla 
většina půdy v pevném majetku soukromníků, byl tento problém palčivější a byl řešen 
dohodami, vykupováním určitého území či, ale to v nejmenší míře, vyvlastňováním. Navíc 
zde také nebylo tolik „nedotčené“ přírody jako v Americe (viz výše). Silná hustota 
obyvatelstva a soukromo-právní vztahy se ukázaly jako překážka pro vyhlašování 
chráněných území a zejména jako brzda jejich státní podpory. V kapitole o historii naší 
ochrany přírody je to dobře vidět na několika dobových citacích z debat, které proběhly 
v parlamentu. Kromě územní ochrany, která byla jedním z prvních typů ochrany přírody 
vůbec, se rozvíjela také ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin. Zpočátku 
především užitečného ptactva a to jak v Americe, tak i v Evropě. Souhrnně lze konstatovat, 
že na počátku vznikly dvě linie ochrany přírody – americká a evropská – obě se navzájem 
ovlivňovaly a podněcovaly. Z evropských zemí mělo jednu z nejrozvinutějších ochran 
přírody Německo. Pokud si uvědomíme, že Německo bylo zemí, odkud vyšel 
romantismus, který hrál při vzniku ochrany přírody značnou úlohu, není se čemu divit. 

Můžeme říci, že ochrana přírody postupovala od pasivní ochrany (vyloučení 
z hospodářského využití, snaha zamezit vlivu člověka) jednotlivostí, zlomků původní či 
zachovalé přírody, „přírodních památek“, k ochraně aktivní, k aktivnímu ovlivňování 
lidské činnosti tam, kde ohrožuje přírodu a její bohatství. V popisovaném období lze spíše 
mluvit jen o ochraně aktivnější, jako byly například okrašlovací snahy (hnutí ochrana 
domoviny). V českých zemích vyjádřil snahu po aktivnějším přístupu geograf Jan Palacký 
ve svém článku „Okrášlení naší vlasti rostlinstvem“ (1854) a F. C. Kampelík ve své knize 
„Jak si pomůžeme k dešťům, hojné rose, chtíce sobě úrodu zemskou zvětšiti, a jak bychom 
se proti přívalům a povodni chrániti mohli“ (1865), kterou vydal jen rok poté, co vyšla 
v Anglii kniha George Parkinse Marshe „Man and nature“ s podobným náhledem na věc 
(vliv člověka na přírodu). Ochrana přírody se po celé 19. století a na začátku 20. století 
zaměřovala především na dva hlavní úkoly – zřizování a udržování chráněných částí 
přírody (jednalo se především o ochranu starých stromů, pralesovitých částí lesů a 
zajímavých geologických výtvorů) a ochranu jednotlivých význačných, vzácných, 
nápadných a zpočátku zejména člověku užitečných druhů mimo chráněná území. Počáteční 
motivy pro ochranu přírody byly ovlivněny romantismem – šlo o důvody sentimentální, 
estetické a etické, postupně přistupovaly i motivy vědecké, výukové a rekreační.      

Co se týče české ochrany přírody je vidět, že pro české země platí výše naznačené 
schéma: jednotlivci-spolky-stát. Nejprve se při vyhlašování rezervací a chráněných objektů 
projevovaly sentimentálně-romantické estetické tendence, které postupně doznívaly a 
objevovaly se snahy po vyhlašování rezervací na vědeckém základě (od roku 1918, 
konzervátoři). Přesto v celém období, které jsem zkoumala, hraje velkou roli při 
vyhlašování rezervací prvek nahodilosti, osobní zainteresovanost, láska k určité krajině a 
možnosti uskutečnění (někteří majitelé odmítali vyloučit určité území z hospodářské 
činnosti – např. Hohenzollernové a návrh Huga Conwentze na rezervaci Černé a Čertovo 
jezero na Šumavě, značný podíl prvních rezervací zaujímají lesy na extrémních 
stanovištích se ztíženými podmínkami těžby atd.). Ochrana přírody v českých zemích 
zpočátku téměř kopírovala vývoj v německých zemích. Česká ochrana přírody vycházela 
z koncepce německého profesora Huga Conwentze, kterým byla definována jako ochrana 
přírodních památek, dokladů minulých přírodních procesů, které se již nemohou opakovat. 
Péče o přírodní památky byla spojena s péčí o památky historické a umělecké. Z Německa 
k nám také přišlo hnutí ochrany domoviny, k němuž se hlásila část českých ochranářů. I 
„Svaz českých okrašlovacích spolků v království českém“ vznikl podle německého vzoru 
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(1904). Německý vliv je vidět i na stížnostech občanů českých regionů, že německé 
regiony jsou na tom v tomto ohledu lépe a že je třeba to změnit. Počáteční ochranu přírody 
u nás prováděli téměř výhradně čeští Němci („… tyto příklady byly dosud většinou jen 
z německých částí naší republiky. Máme však již také příklady od nás.“1) a rivalita mezi 
Čechy a Němci hrála svou roli při vznikání okrašlovacích i dalších spolků a jiné činnosti. 
Na druhou stranu nemůžeme v této době rozlišovat striktně mezi Čechy a Němci, neboť 
národnostní otázka u nás byla velice složitá. Zejména česká historická šlechta se 
vyznačovala tím, že zastávala tzv. bohemismus, což je pojetí stojící na územním základě 
(z německého slova Böhmen označující obyvatele územního teritoria Čech) a zahrnuje 
tedy Čechy i Němce (dvojí mateřská řeč, dva rovnoprávné národy).2 Například hrabě Jiří 
František Buquoy uměl mluvit česky a sledoval dění v českém národním hnutí a 
podporoval ho.  

Na příkladu hraběte Jiřího Františka Augusta Buquoye a knížete Jana Adolfa II. 
Schwarzenberga jsem chtěla ukázat, že počátečními iniciátory ochrany přírody u nás byla 
šlechta. České země byly v počátečním období ochrany přírody ještě feudální, změnou 
k moderní společnosti teprve procházely a šlechta zde ještě zůstávala nositelem změn a 
uchovala si významný vliv. Zatímco v západní Evropě existovaly již občanské společnosti 
a nositelem změn bylo měšťanstvo, u nás byly do období vzniku první republiky 
významnými činiteli šlechtici. Případ hraběte Jiřího Františka Buquoye je značně 
výjimečný, ale při srovnání s životem Jana Adolfa II. Schwarzenberga se objevují 
významné shody. Oba nevstoupili do státních služeb a starali se především o prosperitu 
svých panství, což se jim velice dařilo. V mládí k tomu získali potřebně vzdělání (J. F. 
Buquoy ho pak stále prohluboval). Oba dva jsou ukázkou nového typu šlechty, jejíž hlavní 
těžiště zájmů spadá především do hospodářské oblasti. Šlechtický velkostatek se stal v této 
době nástrojem moderního podnikání. „Aristokrat poloviny 19. století již není kavalír, 
obdivovaný pro svou společenskou obratnost, ale velkostatkář, zběhlý v ekonomických a 
právních vědách, oceňovaný díky svým úspěchům v hospodaření a výkonům v prestižních 
sférách, doposud vyhrazených pouze příslušníkům měšťanských vrstev.“3 Právě proto, že 
vyznávali materiální hodnoty je zajímavé, že se dokázali vzdát výnosů a vyhlásit na svých 
územích chráněné rezervace. Na druhou stranu, jak již bylo řečeno, šlechta musela těžce 
nést postupný nástup buržoasie do svých pozic. Je tedy dobře možné, že se snažila tímto 
způsobem uchovat alespoň něco jí důvěrně známého, část starých pořádků, které viděla 
postupně se měnit a mizet. Vznik souvislého hnutí na ochranu přírody je součástí obecného 
procesu industrializace, patří sem a dokresluje nový typ společnosti a kultury.  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 PROCHÁZKA, J., S.: Ochrana přírody a přírodních památek, sv. 1, Praha: Český čtenář, 1926, s. 143 
2 KOŘALKA, J.: Češi v Habsburské říši a v Evropě 1815-1914, Praha: Argo, 1996 
3 VYBÍRAL, J.: Století dědiců a zakladatelů, Praha: Argo, 1999, s. 67 
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