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Abstract 
Bakalářská práce na téma „Ochrana přírody v České republice" je zaměřena 

na tři oblasti z předmětu ochrany přírody: historii, ochranu druhů a ochranu území. 

Cílem bylo vytvořit přiměřeně rozsáhlou práci obsahující vedle základních informací 

také informace, které se ve běžných publikacích tohoto zaměření nevyskytují. 

V první části práce jsou zachyceny nejdůležitější momenty historie ochrany 

přírody v České republice úzce spjaté s utvářením její podoby do současného stavu. 

V části druhé je věnován prostor jednotlivým nástrojům ochrany přírody, tedy ochraně 

druhové a územní, a to vždy v rovině obecné a zvláštní ochrany přírody. 

Samostatně je rozpracováno téma Natura 2000, které nelze jednoznačně zařadit 

do územní nebo druhové ochrany, neboť v sobě zahrnuje obě tyto složky. 

Abstract 
The bachelor thesis called Nature preservation in the Czech republic focuses 

on three main items of the nature preservation subject: history, species conservation 

and area protection. This work aims to be composed of reasonable extent, and to bring 

both primary data of the subject and also such pieces of information that are not found 

in appropriate ordinary publications. 

The first part deals with the most important moments of the Czech republic 

nature preservation history in its narrow relation with the present setting-up forms 

of contemporary state. In the second part particular tools of nature preservation 

are performed, that meas species conservation and area protection, each time in both 

general and particular level of the nature preservation. 

The topic Natura 2000 has its solo elaboration, because it can't be uniquely 

ranked neither into the species conservation nor into the area protection as it contains 

both of these ranges. 
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1. Úvod 
Téma ochrany přírody jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala proto, že je 

mi již dlouho velmi blízké a věřím, že každý člověk by se měl zajímat o prostředí, 

které ho obklopuje, a patřičně se o něj starat. 

Pokud chceme přírodu chránit, musíme nejdříve vymezit pojem příroda. 

To však není jednoduchý úkol, neboť pojetí toho, co vlastně příroda představuje, je 

nepočítané. Nejširší definice říká, že příroda je vše, co existuje, je stejného řádu, 

jako svět či vesmír. V užším smyslu můžeme přírodu chápat jako organický 

a anorganický svět, který nás obklopuje v člověkem neovlivněné podobě. Ať chápeme 

přírodu jakkoli, je zřejmé, že se jedná o velmi široký pojem a jakákoli práce s ním je 

nesnadná. Otázka ochrany přírody je v poslední době velmi často diskutovaná, 

ať již v rámci ochrany životního prostředí, nebo jako samostatné téma. 

Přírodní společenstva jsou znehodnocována nebo zcela zpustošena lidskou 

činností a takto rozsáhlé ničení přerůstá regenerační schopnost biosféry. 

Ačkoli se o ochraně přírody stále častěji debatuje a zájem lidí o ni narůstá a stává 

se součástí moderního způsobu života, dochází k větším či menším přírodním 

katastrofám každý den. Všichni lidé by si měli uvědomit, že se jich dané téma 

bezprostředně dotýká a je v jejich vlastním zájmu praktikovat metody ochrany přírody. 

Všichni přece chceme dýchat čerstvý vzduch, obklopovat se příjemnou krajinou 

a nemít strach z nedostatku vody či kvalitní, zdravé, nekontaminované potravy. 

Bohužel mnoho lidí nechce svůj postoj k přírodě a její ochraně změnit 

jen z pohodlnosti. 

Společnost často spoléhá na fakt, že hlavní podíl ve sféře ochrany přírody má 

stát a veškeré neúspěchy připisují různým úřadům, které poničení nedokázali zabránit. 

Ačkoli orgány ochrany přírody (dále jen OOP) mají při ochraně nezastupitelné 

postavení, vliv člověka jako jednotlivce je v této oblasti nepopiratelný. 
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2. Cíl práce 
Hlavním cílem práce na téma „Ochrana přírody v České republice" je co nejvíce 

přiblížit čtenářům předmět ochrany přírody a způsob, jakým je o přírodu postaráno 

v České republice. Mou snahou je vytyčit si pouze některé okruhy ze širokého spektra 

témat, které ochrana přírody nabízí, a rozpracovat je o to podrobněji, namísto stručné 

charakteristiky všech hlavních bodů z celého rozsáhlého oboru. Jsem přesvědčena, 

že pak bude má práce pro čtenáře čtivější a zajímavější a bude zřetelné, že se ho téma 

bezprostředně dotýká. 

V první části práce zabývající se historií ochrany přírody v České republice je 

mým záměrem utřídit a sjednotit informace z různých zdrojů a vytvořit tak ucelený 

a přehledný pohled na vývoj ochrany přírody v republice. 

V části druhé nazvané „Formy ochrany přírody v České republice", která bude 

vycházet převážně ze zákona č. 114/1992 Sb., mám v úmyslu charakterizovat základní 

nástroje ochrany přírody v České republice, aby se čtenář mohl rychle zorientovat 

v systému ochrany přírody a získal dostatek informací o dané problematice. 
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3. Historie ochrany přírody 

3.1. Zrod ochrany přírody ve světě 
Ochrana přírody měla v různých obdobích a na různých místech světa specifické 

motivy a vývoj, svou historii. Odvíjela se od celkového rozvoje a kulturní úrovně dané 

společnosti. Mezi první nařízení týkající se ochrany přírody, přesněji ochrany některých 

zvířat, patří předpisy krále Ašóky, který vládl na území indického subkontinentu 

přibližně ve 3. století př.n.l.. Ašókovy edikty vytesány do kamenných sloupů a skalních 

stěn se zachovaly dodnes. (Halaj 1980). 

Ve všech staroorientálních říších se s rostoucím počtem obyvatel zvyšovaly 

i nároky na přírodní zdroje. Kvůli kácení lesů docházelo k erozi půdy, tím ke ztrátě 

živin ze země a degradaci místních ekosystémů. Zakládání polí a pastvin, usměrňování 

toků řek, odvodňování, to vše se negativně podepsalo na místní krajině. V tomto období 

často pramenily motivy ochrany ze snahy zachovat některé ojedinělé pozoruhodné 

výtvory přírody, kterým lidé přisuzovali nadpřirozenou sílu. Několik jezer, stromů 

či skal tak zůstalo zachováno díky zbožné úctě nebo strachu místních obyvatel. 

Později se pohnutky změnily v ryze hospodářské. Panovníci chránili svůj majetek 

a právo na jeho využití ponechávali jen sobě. 

3.2. Ochrana přírody v zemích českých 

3.2.1. Počátky ochrany 

V českých zemích můžeme nalézt první pokusy o ochranu přírody 

již ve středověku. Motivy ochrany však byly v tomto období převážně ekonomické. 

Lidé se snažili chránit svůj majetek, tedy často nějaké území společně se vším, 

co v něm roste a žije, před zloději a pytláky. Dokladem je například zřizování obor 

pro divokou zvěř a zakládání královských lesů, mezi které patří například Křivoklátsko, 

lesy pod Pálavou a Kokořínský důl. I v prvním známém českém zákoníku, Statuta 

Konráda Oty z roku 1189, nakázal český kníže chránit lesy, avšak pouze proti krádeži 

dřeva. Podobnou zmínku o ochraně dřeva můžeme nalézt i v Knize Rožmberské z roku 

1360. 
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Osvícené myšlenky ochrany přírody prezentoval český král a římský císař 

Karel IV. roku 1355 v zemském zákoníku Maiestas Carolina, který se v kapitole 

46. - 59. věnuje významu stromů a správě lesů. Stanoveny jsou v něm také přísné tresty 

za porušení nařízení. (Procházka 1927). Šlechta však při projednávání 

na svatováclavském sněmu tento návrh nepřijala a zákon nikdy nevstoupil v platnost. 

Také v následujících letech byla vyvíjena snaha o ochranu přírody hlavně ze strany 

vzdělané šlechty. Zikmund Lucemburský ve svých listech sepsaných okolo roku 1436 

zakázal ničení lesů pod trestem smrti. „77, kdož by takovou všetečností naplněni byli, 

že by oheň kladli nebo klásti kázali v lesích našich neb panských v jiných kterýžkoli 

v mezích království našeho českého, v dříví nebo kořeny jejich, ohněm až do skonání 

páleni mají býti." (Kostkan 2007 ). 

3.2.2. Vliv šlechty 

Neodmyslitelný podíl na poli ochrany přírody měli také členové rodu 

Schwarzenbergů. Kníže Adam František Schwarzenberg zavedl opatření k ochraně 

medvědů v šumavských lesích vydané roku 1721 a roku 1724 uvedl v platnost lesní řád 

na panství Vimperk. Jeho syn a nástupce Josef Adam Schwarzenberg pokračoval 

v otcových šlépějích a roku 1800 nakázal ochranu medvědů na panství krumlovském. 

Dne 5.4. 1754 vydává v Praze Marie Terezie Císařský královský patent lesů 

a dříví, který měl pro tehdejší dobu značný význam. Tato listina upravovala 

hospodaření v lesích Rakousko-Uherska. Měla zabránit neustálému kácení lesů 

a do budoucna tak předejít kritickému nedostatku dříví. Bylo v něm sepsáno několik 

zákazů a povinností, které jsou pro ochranu a zachování lesa tak základní, že je 

až s podivem, že tato pravidla neplatila i dříve (Vrška, Hort 2008; Ziegler, Friedl 2004). 

Je však nutno si uvědomit, že v době vzniku patentu měli běžní lidé docela jiné starosti 

než zachování lesa pro příští generace. 

Předpis měl mimo jiné tyto body: 

- v nižších polohách je povolena těžba pasečná, v polohách vyšších jen toulavá seč 

- při kácení ponechat dostatek výstavků na semeno 

- povinnost vlastníků lesa postarat se o zalesnění vykácených ploch 

- používat přednostně polomové dříví 
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- milíře stavět jen na nových pasekách, aby nedošlo k poškození mlází 

- v mladých porostech zakázána pastva 

- smola se smí sbírat jen z pařezů, sběr ze zdravých stromů přísně zakázán 

- hrabání mechu odkrývající kořeny zakázáno 

Patent byl tak pokrokově zpracován, že zůstal v platnosti bezmála 100 let. Až do roku 

1848 (Kostkan 2005). 

Přelom v ochraně české přírody datujeme na 28. srpna 1838, kdy hrabě 

Jiří Augustin Langueval-Buquoy vyhlásil na svém panství Nové Hrady první chráněné 

území v českých zemích, dnes známé jako národní přírodní rezervace Zofinský prales. 

Ve stejném roce založil hrabě Buquoy další chráněné území Hojná Voda, které je dnes 

národní přírodní památkou. O dvacet let později pak kníže Jan Adolf Schwanzerberg 

založil rezervaci Boubínský prales, jednu z českých nejznámějších národních 

přírodních rezervací (Procházka 1927) 

3.2.3. První zásahy státu do ochrany přírody 

V devatenáctém století, tedy v době, kdy byly české země stále pod vládou 

dynastie Habsburků, začal poprvé působit v oblasti ochrany přírody také stát, 

který své ochranářské snahy přenesl do správních dokumentů a obecně závazných 

právních norem. Např. tzv. „Výpraskový patent" (Průgelpatent) vyhlášený 20. 12. 1854 

užíván k ochraně přírodních památek nebo „zákon na ochranu ptactva ze dne 30. IV. 

1870; nařízením ze dne 18. III. 1936 pamatováno pak bylo na ochranu volně žijícího 

nelovnéhoptactva." (Klika 1946, s. 36). 

Pozn.: „Rok 1870 přinesl zákon, podle kterého se ptactvo dělilo na druhy chráněné, 

nechráněné (ty však mohl lovit pouze odborný myslivecký personál) a druhy 

se stanovenou dobou lovu od 15.9. do 31.1. Zároveň však byl zakázán ptačí lep, který se 

jako téměř jediný prostředek čižby (čižba = lov drobnějších ptáků např. čížků, skřivanů, 

sýkor, drozdů, kosů, stehlíků aj. do rozmanitých pastí) udržel do té doby. Zanikly rovněž 

ptačí trhy a omezilo se používání drobného ptactva v kuchyních. Ve volné přírodě 

začali myslivci podporovat a rozvíjet chovy drobné zvěře a zkušení ptáčníci byli 

vytlačeni, aby se zamezilo pytláctví. Do 20. století se čižba proto udržela víceméně 

11 



ilegálně, ptáky lidé chytali pouze za účelem chovu v klecích a z čižby se stala záliba. 

Výjimkou byl lov kvíčal, který se ve větší míře udržel až do 2. sv. války. Po ní již ilegální 

čižba začínala zanikat. Nositeli tradic naší čižby se stali členové ornitologické 

společnosti, kteří převzali některé šetrné praktiky starých čihařů a chytají dnes ptáky za 

účelem kroužkování a studia." (Drmota 2006). 

Špruhle (dřevěný rámeček, buď trojúhelníkovitý nebo z ohnutého prutu a v něm 

uvázaná obvykle tři žíněná oka. Zařízení se líčívalo s návnadou z jeřabin na kvíčaly). 

Zdroj obrázku s popisem: Myslivost: stráž myslivosti: časopis pro myslivce, kynology, 
střelce a přátele přírody. C. 5 (květen 2006). Praha: Českomoravská myslivecká jednota, 

2006. Vychází měsíčně. ISSN 0323-214X 46887 

Velkou zásluhu na ochraně přírody měly takzvané okrašlovací spolky. Tyto 

spolky vznikaly v různých částech Česka a sdružovali se v nich lidé s obdobnými cíli 

jako byly mimo jiné snahy o ochranu přírodních a krajinných prvků. Organizace, 
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která byla centrálním sdružením regionálních spolků, vznikla 30. října 1904 v Praze 

pod názvem Svaz českých spolků okrašlovacích v království českém. Jméno spolku 

bylo během let několikrát změněno. „Je/zo úkolem bylo zabezpečovat organizaci 

a spolupráci jednotlivých spolků, působit k rozvoji okrašlování, zalesňování 

a zvelebování obcí a krajů, probouzet smysl pro přírodu a pro její ochranu, pečovat 

o památky přírodní, historické a umělecké a chránit je, starat se o přirozený vzhled 

vesnic a měst po architektonické stránce, chránit lidové umění, snažit se o zlepšení 

komunikací a dopravy, zdravotnictví a čistoty." (Fondy starších vědeckých společností, 

ústavů a spolků 2009). Spolek fungoval až do roku 1951, kdy byl za komunistického 

režimu zakázán zákonem č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích 

a shromážděních. Podobné spolky fungují v České republice také v současnosti. 

Jak uvádí Petr Roth (1998, s. 7-8): „VČeské republice může být institut Landtrustu 

čili pozemkového spolku doplňkovým nástrojem ochrany přírody zejména tam, 

kde přirození vlastníci buď nejsou {případně jsou reprezentováni univerzálním 

vlastníkem - státem), či z jakýchkoli důvodů nemají zájem na péči o svůj nemovitý 

majetek vůbec, či tím směrem, který může napomáhat udržení či vytvoření rovnováhy 

v krajině. " Krátce po vzniku Československé republiky nastal „první velký třesk" 

ve vyhlašování chráněných území. „Většina našich prvních rezervací byla zřízena 

dohodou s majiteli nebo při pozemkové reformě podle zákona záborového č. 215/1919 

Sb. a zákona přídělového č. 81/1920 Sb. Jejich seznam (částečný) byl publikován 

výnosem Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 31. prosince 1933." (Kotvicová 

2004, s. 42 ). Roku 1955 byla vyhlášena první chráněná krajinná oblast v republice -

Český ráj a v roce 1963 byl vyhlášen Krkonošský národní park, první český národní 

park s posláním chránit mimořádně pestrou horskou krajinu. 

3.3. Osobnost Rudolfa Maximoviče 
Výraznou osobností období první republiky byl český přírodovědec, pedagog 

a ochranář přírody Rudolf Maximovič (1886 - 1963). Již od dětství se pohyboval 

ve společnosti renomovaných přírodovědců, kteří mu věnovali svůj čas a bohaté 

odborné zkušenosti. Maximovič miloval českou přírodu a snažil se j i chránit a probudit 

ochranářské úsilí u spoluobčanů slovem i písmem a samozřejmě vlastním příkladem. 
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Jeho snahy nezůstaly bez povšimnutí a Maximovič byl roku 1919 jmenován externím 

expertem Ministerstva pro ochranu přírody a rok poté konzervátorem ochrany přírody. 

Po roce 1922 byl ministrem jmenován do úřadu generálního konzervátora státní péče 

a později ředitelem oddělení ochrany přírody Státního památkového úřadu. 

V této funkci, která prezentovala nejvyššího představitele státní ochrany přírody, 

působil až do roku 1948 a jeho činnost v tomto období byla obdivuhodná. Jen do roku 

1938 došlo k vyhlášení 142 přírodních rezervací v Česku a 18 na Slovensku. Během 

působení v této funkci nadále publikoval odborné články propagující ochranu přírody, 

které jsou napsány velmi moderně a jsou dodnes inspirativní, a neutuchala ani jeho 

praktická ochranářská činnost. V roce 1933 byl například spoluzakladatelem pražské 

zoologické zahrady. Po válce založil Maximovič časopis Ochrana přírody, který dodnes 

vychází. První číslo vyšlo 15. května 1946. Na přelomu června a července 1947 

se v Brunnen zúčastnil 2. mezinárodní konference na ochranu přírody, kde se v rámci 

jednání podílel na přípravě dokumentů k založení Světového svazu na ochranu přírody 

(IUCN) (Stejskal 2006). 

Pozn.: Původní název „Mezinárodní unie pro ochranu přírody" (International 

Union for Protection of Nature) byl později změněn na „International Union 

for Conservation of Nature and Natural Resources" - „Mezinárodní unie pro ochranu 

přírody a přírodních zdrojů". Dnes se používá zkrácený název „Světový svaz ochrany 

přírody" (World Conservation Union), zkratka IUCN však zůstala zachována 

pro všeobecnou známost. 

Ačkoli se Maximovič téměř celý život snažil o prosazení samostatného zákona 

na ochranu přírody, nemohl stát jako autor při jeho vzniku. Po únoru 1948 musel odejít 

do nedobrovolného důchodu. Na vzniku tohoto zákona se však přesto podílel. 

Konzultoval svému nástupci dr. Jaroslavu Veselému paragrafové znění návrhu 

a při schvalování zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, byl přítomen 

na galerii. Rudolf Maximovič zemřel 29. 7. 1963. 

3.4. První zákon na ochranu přírody a krajiny 
Po několikaletých snahách odborníků a zákonodárců se tedy Československo 

konečně dočkalo samostatného zákona o ochraně přírody a to pod č. 40/1956 Sb., 
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o státní ochraně přírody ze dne 1. 8. 1956. Profesor Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy Milan Damohorský (2006) uvádí v časopise Ochrana přírody zajímavé 

historické souvislosti: "V průběhu roku 1955 pak do Prahy za ředitelem tehdejšího 

Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody RNDr. Jaroslavem Veselým přijíždí 

generální konzervátor ochrany přírody Slovenska Julius Matis s prosbou, zda by mu 

nezapůjčil jeho český návrh, neboť tehdejší slovenský parlament - Slovenská národní 

rada - má závazek, že do konce roku přijme alespoň jeden zákon. Veselý tak činí 

a Matisovi se následně podaří prosadit zákon č. 1/1955 Sb. SNR, o štátnej ochraně 

prírody (na čtyřicet let platný zákon chránící zvláštní části přírody na Slovensku). 

Česká republika pak v rámci Československa „svůj dluh" rychle dohání přijetím 

v podstatě identického zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody." 

Tato právní norma v ustanovení §3 vymezuje druhy chráněných území: 

a) národní parky, b) chráněné krajinné oblasti, c) státní přírodní rezervace, d) chráněná 

naleziště, e) chráněné parky a zahrady, f) chráněné studijní plochy. Pod ochranu spadají 

také vzácné nebo ohrožené druhy živočichů, rostlin, nerostů a zkamenělin 

a dále přírodní výtvory a přírodní památky. 

Následují paragrafy definující podmínky, za kterých je možno dané území prohlásit 

za chráněné. Zákon se však věnuje pouze ochraně výše zmíněných chráněných území 

a chráněných druhů rostlin, nikoli však komplexní ochraně přírody. Státní ochranu 

přírody podle zákona provádělo Ministerstvo školství a kultury a odbory kultury 

krajských a okresních národních výborů. 

Nezanedbatelný vliv ve sféře ochrany měli také takzvaní konzervátoři 

a zpravodajové uvedení v ustanovení §14 uvedeného zákona. V každém okrese byl 

pověřen dobrovolný pracovník funkcí konzervátora státní ochrany přírody, v menších 

obvodech pak působili zpravodajové, kteří spolupracovali s konzervátory. 

V případě bezprostředního ohrožení přírody v chráněném území či ohrožení jiných 

chráněných prvků byla konzervátorům dána pravomoc učinit opatření, 

potřebná k zajištění ochrany, (zákon č. 40/1956 Sb.). 

Zákon byl však poměrně nedokonalý a neúčinný, byl velmi obecný a stručný. 

Oproti stávajícímu zákonu o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., který má 93 

paragrafů, měl první zákon na ochranu přírody paragrafů jen 21. Chránil pouze vybraná 

území a významné prvky přírody a krajiny a zpočátku v něm zcela chyběly sankce 
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za jeho porušení. Kjeho vynucování se používal v podstatě jen přestupkový zákon 

a výjimečně i trestní zákoník. V praxi bylo proto obtížné postihy uplatňovat. Zákon měl 

tedy spíše proklamativní charakter. Proto byl za dobu své působnosti několikrát 

novelizován či doplněn jiným zákonem. Možná nejvýznamnější úpravu znamenal 

zákon č. 65/1986 Sb., zvaný „sankční dodatek"1, který upravuje přestupky občanů 

a pokuty organizacím za porušení zákona č. 40/1956 Sb. 

Ale i přes jasné nedostatky byl zákon č. 40/1956 Sb. velkým přínosem. Byl první 

moderní československou environmentální normou většího rozsahu, která udávala 

základní pravidla ochrany přírody a právně ji zaštiťovala. Narozdíl od jakýchkoli 

předchozích právních norem, týkajících se ochrany přírody, nebyla motivována 

ekonomickými zájmy. Mnohá ustanovení se stala inspirací pro současný platný zákon 

0 ochraně přírody, např. územní ochranu zejména velkoplošných a zvláště chráněných 

území, druhovou ochranu aj. 

Během let působnosti tohoto zákona se ukázalo, že konzervační a lokální přístup 

k ochraně přírody skutečně nedokáže zabránit devastaci přírody, která se projevila 

na značných území republiky. V dobách socializmu došlo k rozsáhlé devastaci přírody 

a krajiny, často z důvodů upřednostňování hospodářských cílů před ochranářským 

úsilím. Socialistické pojetí ochrany přírody rovněž preferovalo myšlenku ochrany 

„pro člověka", nikoli ochranu „před člověkem". Změna zákona byla tudíž 

nevyhnutelná. 

3.5. Současný zákon o ochraně přírody a krajiny 
Převrat roku 1989 přinesl mnoho politických, společenských a hospodářských 

změn a napomohl i vzniku Ministerstva životního prostředí, které převzalo záštitu 

nad ochranou přírody v republice a přejalo tak povinnosti od Ministerstva kultury, 

Ministerstva vnitra a Ministerstva lesního a vodního hospodářství, pod které částečně 

ochrana přírody spadala. Ihned po vzniku Ministerstva životního prostředí České 

republiky v roce 1990 začali odborníci intenzivně pracovat na novém zákonu o ochraně 

přírody a roku 1992 byl schválen dosud platný zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny. Při prosazování a schvalování zákona sehrála svou roli i tehdejší všeobecná 

1 § 17 a a 17b zákona č. 40/1956 Sb. 
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pozitivní nálada občanů i politiků. Zákon byl ve své době jedním z nejmodernějších 

a nej přísnějších právních norem týkajících se ochrany přírody. Zákon je poměrně 

rozsáhlý, zahrnuje 93 paragrafů. Jeho hlavním cílem je „... přispět k udržení a obnově 

přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot 

a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji" (§1 zákona č. 114/1992 Sb), 

tedy prevence a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Oproti zákonu č. 40/1956 Sb. 

prosazuje současný zákon aktivní přístup ochrany. Nikoli však na úkor přístupu 

konzervačnímu, který je v něm samozřejmě zachován. 

Během dalších let byl zákon č. 114/1992 Sb. několikrát novelizován. Velké změny 

přinesl například vstup České republiky do Evropské unie, nově se v něm objevily 

pasáže týkající se soustavy NATURA 2000. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon, nebude-li uvedeno jinak) je 

dodnes platnou právní normou. 

4. Roviny ochrany přírody v České republice 
V České republice se právně regulují vztahy na poli ochrany přírody v rámci 

ochrany druhové a územní. Obě oblasti se posuzují ve sféře obecné a zvláštní ochrany 

přírody. Státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona vykonávají 

OOP, kterými jsou podle §75: 

a) obecní úřady, 

b) pověřené obecní úřady, 

c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

d) krajské úřady, 

e) správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

f) Česká inspekce životního prostředí, 

g) Ministerstvo životního prostředí, 

h) újezdní úřady, Ministerstvo obrany. 
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4.1. Druhová ochrana přírody 
V České republice lze i přes její poměrně malou rozlohu pozorovat velké množství 

rostlinných a živočišných druhů. Podle údajů Agentury ochrany přírody České 

republiky (dále jen AOPK ČR) se na našem území vyskytuje a rozmnožuje přes 50 000 

druhů živočichů a přes 5 000 druhů rostlin (Druhová ochrana 2009). Tak relativně 

velká druhová rozmanitost je zapříčiněna polohou republiky, která leží na hranici 

několika biogeografických oblastí. Nejčastější příčinou ohrožení druhů jsou: narušení 

či likvidace přirozeného stanoviště druhu, přímé pronásledování, vytlačení 

nepůvodními druhy či kříženci a šíření nemocí. Navíc se uvedené příčiny často 

kombinují a druh je tak ve větším ohrožení. Příkladem druhů živočichů, kteří jsou 

ohroženi více faktory, jsou rak říční (Astacus astacus (Linnaeus)) a rak kamenáč 

(Austropotambius torrentium (Schrank)), jejichž počet se redukoval v důsledku 

znečištění potoků a řek a úpravou jejich koryt. Uvedené druhy jsou také vytlačovány 

nepůvodními druhy amerických raků - signálního (Pacifastacus leniusculus (Dana)) 

a pruhovaného (Orconectes limosus (Rafínesque)), kteří navíc přenášejí račí mor, 

jenž decimuje populace původních druhů, stejně tak i raka bahenního (Astacus 

leptodactylus (Eschscholtz)), který k nám byl dovezen z Polska a stal se součástí naší 

fauny, dokonce druhem zvláště chráněným (Petrusková et al. 2007). 

Dle zákona jsou chráněny všechny druhy rostlin a živočichů „... před zničením, 

poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto 

druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, 

zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí" (§5 odst. 1 

zákona). Takovou ochranu lze dále rozdělit na ochranu in situ2 a ex situ3. 

4.1.1. Ochrana in situ 

4.1.1.1. Obecná druhová ochrana přírody 

Ochrana in situ, neboli na místě, zahrnuje péči o všechny druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin. Pojmem volně žijící živočich rozumíme jedince 

2 in situ - na místě přirozeného výskytu 
3 ex situ - mimo přirozená stanoviště, kam spadá ochrana zvířat v péči člověka a rostlin pěstovaných 
kulturně 
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„... živočišných druhů, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně, planě rostoucí 

rostlina je jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace 

se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní části" 

(§3 zákona). 

OOP příslušné k obecné ochraně jsou zejména obecní úřady. 

Pokud jsou druhy uvedené v §5 odst. 1 ohroženy, mohou OOP omezit 

nebo zakázat rušivou činnost. Dojde-li k ohrožení druhů při provádění zemědělských, 

lesnických a stavebních prací, má OOP možnost uložit zajištění či sám použít 

technických opatření. Jak bylo již výše uvedeno, zavlečení nových druhů či kříženců 

do přírody může ohrozit druhy původní. Proto mohou být do krajiny záměrně 

rozšiřováni kříženci a geograficky nepůvodní druhy pouze se svolením OOP. 

Problémem dosud neřešeným, a to i v tomto zákoně, je dovoz sice u nás původních 

druhů, ale z jiných geografických oblastí (příkladem jsou četné dovozy pstruha 

obecného (Salmo trutta (Linnaeus)) z různých evropských regionů, které znamenaly 

likvidaci genofondu našich původních populací (Šlechta, Šlechtová, Lusková 1998). 

Otázka ochrany a udržení vnitrodruhové mezipopulační diverzity v tomto zákonu zatím 

není zakotvena. 

V rámci obecné ochrany přírody zaujímá speciální postavení ochrana ptactva 

a ochrana dřevin, které jsou podrobněji vymezeny v samostatných paragrafech. 

V případě ptactva jde o §5a a §5b, jimiž byl zákon rozšířen v dubnu roku 2004 

v souvislosti s připravovaným vstupem České republiky do Evropské unie. V Evropské 

unii totiž platila a je stále v platnosti směrnice o ochraně volně žijících ptáků 

(79/409/EHS), ze které novela vychází. Zatímco obecná druhová ochrana poskytuje 

ochranu druhu jako celku, tedy jednotkou je populace druhu, §5a a §5b vymezují 

ochranu každého ptačího jedince volně žijícího na evropském území členských států 

Evropských společenství. Zakázán je lov, odchyt a držení ptáků, jejich usmrcování, 

prodej i přeprava k prodeji. Také úmyslné vyrušování a to hlavně v době rozmnožování 

a odchovu mláďat. Pod ochranu spadají i hnízda a vejce a to i prázdná, mrtví ptáci, 

nebo jejich části a výrobky z nich. Takto rozšířená obecná druhová ochrana poskytuje 

silný nástroj v ochraně jedinců volně žijících ptáků. 
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4.1.1.2. Zvláštní druhová ochrana přírody 

Některé rostlinné a živočišné druhy, vyskytující se na našem území, jsou vyňaty 

z obecné ochrany druhů. Je jim věnována větší pozornost a vztahuje se na ně zpřísněný 

režim ochrany, jsou tedy zvláště chráněné. Jedná se o takové druhy, které jsou 

„ohrožené, vzácné nebo vědecky či kulturně velmi významné" (§48 zákona). Nástroje 

zvláštní druhové ochrany jsou právně zakotveny v §48 až §57 zákona. 

Legislativně se zvláště chránění živočichové podle stupně jejich ohrožení člení 

na ,,o) kriticky ohrožené b) silně ohrožené č) ohrožené. Seznam a stupeň ohrožení 

zvláště chráněných živočichů stanovilo Ministerstvo životního prostředí" (§48 zákona). 

Vědeckým podkladem pro takové rozdělení jsou především červené seznamy IUCN4. 

Zvláštní ochrana druhů se od ochrany obecné výrazně liší. Zákon trestá 

poškození již jediného zvláště chráněnému organizmu. Je specificky popsána ochrana 

rostlin a živočichů: 

§49 zákona: „Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních 

a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. 

Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit 

ve vývoji.1'" 

§50 zákona: „Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových 

stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla i jejich biotop. Vybrané 

živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně 

závazným právním předpisem." 

V obou případech se ochrana vztahuje také na mrtvé jedince, případně jejich část 

či výrobky z nich. Zásadním rozdílem od obecné ochrany je zahrnutí biotopů daných 

druhů do legislativní ochrany. Zachování přirozeného životního prostředí je důležitým 

předpokladem pro zachování daného druhu. 

Pozn.: Srovnáme-li výčet zvláště chráněných druhů v zákoně č. 40/1956 Sb. 

ač . 114/1992 Sb., vidíme, že se tento výčet více než dvojnásobně zvětšil 

(zákon č. 54/1958 Sb., zákon č. 395/1992 Sb., Pecina 1979). V zákoně č. 40/1956 Sb. 

byla preferována ochrana nápadných a mezi veřejností známých druhů. V zákoně 

4 The International Union for Conservation of Nature 
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současném se objevuje kromě běžných druhů i řada těch, které nejsou mezi veřejností 

známy a někdy jsou schopni je identifikovat jen specialisté. 

Důvodem zařazení některých druhů mezi chráněné byla mimo jiné také snaha 

ochránit určité území, neboť zjištěná přítomnost druhu umožňuje ochranu konkrétních 

typů různých biotopů a biocenóz. Časem se ukázalo, že takovýto seznam není možné 

aktualizovat, takže se časem objevily chyby. Příkladem bylo zařazení sekavce 

písečného (Cobitis taenia (Linnaeus)) či štíra kýlnatého (Euscorpius carpathicus 

(Linnaeus)), u nichž došlo později na základě podrobných analýz k taxonomickým 

změnám, díky nimž vznikl zjevný paradox, neboť ve vyhlášce takto uvedené druhy 

se vůbec na území ČR nevyskytují (šlo o záměnu druhů) (Ráb, Lusk (1998); Haněl, 

Buchar, Kovařík 2002). Dohled nad ochranou ohrožených druhů vykonávají krajské 

úřady jako příslušné OOP. O ochranu druhů silně a kriticky ohrožených pečují správy 

CHKO. 

4.1.1.2.1. Výjimky z ochranných podmínek 

Neboť zvláštní ochrana druhů platí na celém území České republiky, 

mohou nastat takové okolnosti, při kterých se zájmy ochrany přírody dostanou do sporu 

s jiným veřejným zájmem. V podobné situaci postupuje spor do správního řízení, 

kde v případě, že jiný veřejný zájem převáží nad zájmem ochrany přírody, je udělena 

výjimka ze zákazů u zvláště chráněných rostlin a živočichů uvedená v §56 zákona. 

Důvody, pro které lze udělit výjimky, jsou podrobně uvedeny zákonem. 

„ Výjimku ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů lze udělit jen 

a) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, 

b) v zájmu obrany státu, 

c) v zájmu bezpečnosti leteckého provozu nebo provozu na dopravně významné vodní 

cestě, nebo v zájmu stavby dálnice a rychlostní silnice, 

d) v zájmu předcházení závažným škodám na úrodě, domácích zvířatech či lesích nebo 

závažným škodám v rybářském nebo vodním hospodářství, 

e) za účelem ochrany živočichů, rostlin nebo jejich stanovišť nebo ochrany přírodních 

stanovišť, 
f)pro účely výzkumu nebo vzdělávání... 
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Výjimku lze udělit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a pokud populace 

daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany" (§56 zákona). 

OOP kompetentní k povolení výjimky jsou správy národních parků a chráněných 

krajinných oblastí. Na úrovni obecné i zvláštní druhové ochrany povolují výjimku 

na území CHKO, o výjimce v ochraně silně a kriticky ohrožených druhů rozhodují 

OOP i mimo NP a CHKO. 

4.1.1.2.2. Záchranné programy zvláštně chráněných druhů 

Aby byly v české krajině i pro další generace zachovány druhy zahrnuté 

do červených seznamů zpracovaných pro rostliny a živočichy, připravují OOP 

programy na jejich záchranu. Jedná se o podrobně rozpracovaný projekt pro posílení 

dané populace a tak zachování jednotlivých druhů. 

První část takového dokumentu obsahuje výchozí informace pro realizaci 

záchranného programu. Nalezneme zde taxonomickou charakteristiku druhu, 

jeho rozšíření a to nejen recentní, ale i historické. Dále biologii a ekologii druhu, 

tedy životní strategii, nároky na prostředí, vazbu na ostatní společenstva atd. V této části 

jsou rovněž zahrnuty příčiny ohrožení druhu a statut ochrany v České republice, 

potažmo na mezinárodní úrovni, a dosavadní opatření učiněná pro ochranu druhu 

(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 2008). 

Následující oddíl vytyčuje cíle programu a základní metodický přístup. Na něj 

navazují kapitoly, které již přímo popisují způsob řešení problému, tedy plán 

záchranného programu. Skládají se z několika bodů: péče o druh, péče o biotop, 

monitoring5, výchova a osvěta6 aj. 

Záchranný program je ukončen, pokud je dosaženo vytyčeného cíle, 

jinými slovy je zvýšen počet jedinců druhu nad hranici ohrožení vyhynutí. Program je 

ukončen i v případě, že je neúčinný, případně dojde-li k vyhynutí druhu. 

Záchranné programy jsou využívány stále častěji, jak ale uvádí AOPK ČR 

(Záchranné programy AOPK ČR 2007), jejich využití limituje značná finanční, 

organizační a personální náročnost a další důvody. 

5 např. velikosti populace druhu, její rozšíření, sledování potenciálních lokalit výskytu apod 
6 např. informační tabule, besedy aj. 
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V současné době je přijato sedm záchranných programů (viz tabulka č. 1) 
a dalších pět se připravuje. 

Tabulka č. 1: Záchranné programy platné v roce 2009 
rostliny: 

P x r č R ^ 
I wsIF • i-*1*» 
Ar. i • * A 

• f / 

matizna bahenní 
Angelica palustris (Besser) Hoffin. 

i . ; i v ' • 
i 1 

1 * K 1 

j » ^ J m 
hořec jarní 

Diphasiastrum alpinum (Linnaeus) 

rdest dlouholistý 
Potamogeton praelongus Wulfen 

hvozdík písečný český 
Dianthus arenarius L. subsp. Bohemicus 

(Novák) O. Schwarz 
živočichové: 

perlorodka říční 
Margaritifera 

margaritifera (Linnaeus) 

sysel obecný 
Spermophilus citellus 

(Linnaeus) 

užovka stromová 
Zamenis longissimus 

(Laurenti) 
Zdroj fotografií: Záchranné programy AOPK CR 
<http://www.zachranneprogramy.cz/> [2008-12-20], 

Připravované záchranné programy: 
- hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia (Rottemburg)) 
- vydra říční (Lutra lutra (Linnaeus)) 
- plavín štítnatý (Nymphoides peltata (S. G. Gmel) O. Kuntze) 
- vstavač trojzubý (Orchis tridentata Scop.) 
- hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica (Skalnický) Holub) 
(Záchranné programy AOPK ČR 2007) 
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4.1.2. Ochrana ex situ 

Zákon rozlišuje živočichy žijící ve volné přírodě a jedince v přímé péči člověka. 

Živočich v přímé péči člověka musí být ze zákona „...označen ne snímat elným kroužkem 

nebo mikročipem anebo jiným nezaměnitelným způsobem a evidován orgánem ochrany 

přírody" (§3 zákona). OOP rozhoduje o zařazení jedince do evidence na základě 

písemné žádosti majitele, který je povinen prokázat legální původ drženého zvířete 

či rostliny. 

Ochrana ex situ je metodou ochrany druhů na uměle vytvořených stanovištích, 

jako jsou zoologické a botanické zahrady, záchranné stanice, záchranné chovy, 

ale i arboreta či instituce zabývající se uchováním genetického materiálu. 

4.2. Územní ochrana přírody 
Jedním z nejdůležitějších a nejúčinnějších způsobů ochrany druhů je ochrana 

území a prostředí, ve kterém se druhy vyskytují. Obdobně jako u druhové ochrany 

rozlišuje legislativa územní ochranu obecnou a zvláštní. Jak již bylo řečeno, ochránit 

určitá území může nejen stát, ale i soukromé osoby či ochranářské organizace například 

koupí pozemků nebo pouhou péčí o ně. 

4.2.1. Obecná ochrana území 

Ochranou obecnou rozumíme územní systém ekologické stability 

(dále jen ÚSES), významné krajinné prvky (dále jen VKP), ochranu krajinného rázu, 

přírodní parky, přechodně chráněné plochy a ochranu neživé přírody. 

ÚSES „... je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 

avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje 

se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability" (§3 zákona). ÚSES je 

komplex tří hlavních prvků: biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. Biocentrum je 

biotop nebo centrum biotopů v krajině, který umožňuje trvalou existenci přírodě 

blízkého ekosystému. Biokoridor je území umožňující organizmům migraci mezi 

biocentry. Interakční prvek zprostředkovává příznivé působení biocenter a biokoridorů 
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na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Také umožňuje trvalou existenci 

prostorově méně náročných druhů. 

VKP Jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny 

utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými 

prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy" (§3 zákona). VKP 

mohou být prohlášeny i jiné významné části krajiny, které podle §6 zákona registruje 

OOP. „Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata" (§3 zákona). 

Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 

místa či oblasti s estetickou nebo přírodní hodnotou. Jakýkoli zásah do krajinného rázu 

je povolen pouze se svolením OOP. Pokud jsou v krajinném rázu soustředěny 

významné estetické a přírodní hodnoty, může OOP zřídit obecně závazným právním 

předpisem přírodní park a omezit využití daného území (§12 zákona). 

Přechodně chráněné plochy jsou zákonem definovány jako území s dočasným 

nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, 

nerostů nebo paleontologických nálezů, ale i území zajímavá z jiných závažných 

důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních. Vyhlašují se na předem 

stanovenou dobu, nebo na opakované období, například na dobu hnízdění druhu. 

Po stanovenou dobu je na přechodně chráněné ploše omezeno využití, které by vedlo 

ke zničení, poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany. Vznikne-li vlastníkovi 

pozemků v důsledku vyhlášení přechodně chráněné plochy finanční škoda nikoli 

nepatrná, je OOP odpovědný za vyhlášení povinen poskytnout vlastníkovi finanční 

náhradu (§ 13 zákona). 

Ochranou neživé přírody se rozumí především ochrana jeskyní podle §10 

a paleontologických nálezů podle §11 zákona. §10 zakazuje jakékoli poškozování 

jeskyní a povoluje jejich využití pouze se souhlasem OOP. Z §11 vyplývá povinnost 

osoby, která učiní paleontologický nález a rozpozná jej, nález ohlásit a učinit zápis 

o nálezových okolnostech, který je posléze povinen poskytnout OOP. Rovněž takové 

osobě ukládá povinnost zajištění ochrany nálezu. Vlastník pozemku, na kterém se nález 

nachází, nebo osoba, která vykonává činnost, při níž k nálezu došlo, musí na žádost 

OOP umožnit provedení záchranného paleontologického výzkumu, po jehož dobu jsou 

zakázány činnosti, které by vedly k poškození nebo zničení nálezu, a také po jeho 

skončení umožnit odborný paleontologický dohled nad dalšími pracemi. Podle §11 odst. 
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Podle §11 odst. 3 zákona „Vývoz paleontologických nálezů je povolen jen 

se souhlasem orgánu ochrany přírody". 

4.2.2. Zvláštní ochrana území 

Legislativně jsou zvláště chráněná území v České republice rozlišována 

podle rozlohy na velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území. 

velkoplošná zvláště chráněná území: maloplošná zvláště chráněná území: 

• Národní park (NP) • Národní přírodní rezervace (NPR) 

• Chráněná krajinná oblast (CHKO) • Národní přírodní památka (NPP) 

• Přírodní rezervace (PR) 

• Přírodní památka (PP) 

K označení zvláště chráněných území se podle znění vyhlášky č. 60/2008 Sb. 
používá především tabulí a hranice určuje pruhové značení. 

4.2.2.1. Velkoplošná zvláštně chráněná území 

„Jak území národních parků, tak chráněných krajinných oblastí se vyznačují 

hojným výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů, ale i ubývajících 

typů stanovišť,... Pro veřejnost jejich význam často splývá, přestože jejich účel a poslání 

je rozdílné. Zatímco národní parky chrání ta nejcennější území se zachovalými 

přírodními fenomény a s vysokým potenciálem autoregulačních procesů, chráněné 

krajinné oblasti mají za cíl v rámci možností zachovat určitý způsob využívání krajiny, 

který vedl v minulosti k vytvoření a dále k udržování harmonické krajiny s vysokým 

podílem zachovalých přírodních složek." (Miko, Štursa, Moucha et ali. 2003, s. 9 - 11). 

4.2.2.1.1. Národní parky 

Národní parky (dále jen NP) jsou „rozsáhlá území, jedinečná v národním 

či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností 

málo ovlivněné ekosystémy..." (§15 zákona). Jsou to zvláště chráněná území s nejvyšším 

stupněm ochrany. Každý NP má vlastní správní orgán - správu NP - a specifický 
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návštěvní řád. Na našem území jsou vyhlášeny čtyři NP, které jsou určeny a chráněny 

podle §15 - §24 zákona. Území NP je členěno do tří zón ochrany, přičemž nejpřísnější 

pravidla platí pro I. zónu. NP dále obklopuje ochranné pásmo zabezpečující území 

národního parku před přímým účinkem rušivých vlivů z okolí. Zde se nalézají rekreační 

a sportovní centra i území s průmyslovou výrobou a poměrně intenzivní zemědělskou 

činností" (Flousek, Štursa, et al. 2006). 

Přehled národních parků, datum vyhlášení a rozloha v tabulce č. 2: 

Tabulka č. 2: 

Národní park Rok vyhlášení Rozloha v ha 

Krkonošský národní park 1963 36 300 

Národní park Podyjí 1991 6 300 

Národní park Šumava 1991 69 000 

Národní park České Švýcarsko 2000 7 900 
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny. 

<http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=81> [cit. 2009-03-05], 

v r 7 

Krkonošský národní park 

KRNAP je prvním národním parkem vyhlášeným v České 

republice roku 1963 na základě zákona č. 40/1956 Sb. 

,,.v posláním chránit mimořádně pestrou vysokohorskou krajinu" 

(Miko, Štursa, Moucha 2003, s. 17). Park se rozkládá na severu 

České republiky u hranic s Polskem na ploše 36 300 ha (+ 18 400 

ha ochranné pásmo). Jeho hranice běží „od Novosvětského sedla na západě 

k Žacléřskému sedlu na východě" (Flousek, Štursa, et ali. 2006). Na polské straně park 

přechází v Karkonoski Park Narodowy (KPN) založený roku 1959. Od roku 1992 tvoří 

KRNAP a KPN tzv. bilaterální bio sférickou rezervaci. 

7 Znak KRNAP použit z: Správa Krkonošského národního parku 2009 

<http://www.krnap.cz/> [2009-03-15], 
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KRNAP má výjimečnou přírodovědeckou hodnotu, která souvisí s jeho polohou 

uprostřed Evropy. Krkonoše, na nichž se park rozkládá, se "... staly významnou 

křižovatkou a spojovacím mostem, kde se prolínaly prvky přírody severské tundry 

alpínských trávníků" (Flousek, Štursa, et ali. 2006). Z toho důvodu je možno zde nalézt 

velké množství rostlinných a živočišných druhů. Z posledních výzkumů vyplývá, 

že na půdě KRNAP roste bezmála polovina veškeré původní flóry České republiky 

s velkým množstvím endemických zástupců, např. jeřáb sudetský (Sorbus sudetica 

(Tausch) Bluff, Nees et Schauer), kuřička krkonošská (Mínuartia corcontica 

(Dvořáková)), zvonek český (Campanula bohemica (Hrubý)) či většina endemických 

jeřábníků. Od vysoké druhové rozmanitosti rostlin odvisí i diverzita živočišných druhů 

s poměrně velkým zastoupením glaciálních reliktů. Zástupců endemických živočichů 

se však v KRNAP mnoho nevyskytuje, „...v sočasnosti je popsán pouze jediný 

endemický druh - jepice krkonošská (Rhithrogena corcontica)8 a dva endemické 

poddruhy - plž vřetenovka krkonošská (Cochlodina dubiosa corcontica)9 a motýl Torula 

quadrifaria sudetica." (Flousek, Štursa, et ali. 2006). 

Původní poslání Krkonošského národního parku bylo podle vládního nařízení 

č. 41/1963 Sb. ze dne 17. května o zřízení Krkonošského národního parku pojato silně 

antropocentricky; §2 odst. 1 nařízení č. 41/1963 Sb. uvádí: 

„V národním parku je třeba vytvářet příznivé podmínky a vhodné prostředí 

k upevňování zdraví pracujících, jejich zotavení a vzdělání tím, že bude zachovávána, 

obnovována, všestranně chráněna a zvelebována krkonošská příroda se svým 

bohatstvím a krajinnými krásami." 

Současný koncept ochrany je naprosto odlišný. Hlavní posláním je uchování 

a zlepšení přírodního prostředí parku a jakékoli využití musí být v souladu se zněním 

nařízení č. 165/1991 Sb. podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů 

podle odst. 1 tohoto nařízení. 

8 jepice krkonošská (Rhithrogena corcontica (Sowa et Soldán)) 
9 vřetenovka krkonošská (Cochlodina dubiosa corcontica (Brabenec)) 
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Národní park Šumava1" 

NP Šumava je největší NP v České republice s rozlohou 

69 000 ha (+100 000 ha ochranné pásmo, které tvoří CHKO 

Šumava), vyhlášen 20. 3. 1991 nařízením vlády č. 163/1991 Sb. 

Rozkládá se na jihozápadě Čech mezi Železnou Rudou 

a masivem Smrčiny a jsou v něm zahrnuty nejcennější části 

Šumavy. Výrazným rysem parku je jeho zalesnění, které činí více než 80 % celkové 

plochy a vytváří tak jeden z nejrozsáhlejších souvislých lesních masivů střední Evropy. 

,^Zejména významné jsou přírodě blízké až pralesovité zbytky horských smíšených lesů 

se smrkem, bukem a jedlí, či horských smrčin v nejvyšších polohách parku1'' 

(Miko, Štursa, Moucha 2003). Kromě lesních ploch se může park pochlubit rozlehlými 

náhorními plošinami, mokřady, kamennými moři a jedinečnými ledovcovými jezery, 

která vznikla působením glaciálních pevninských ledovců. 

V celkovém pohledu má však NP Šumava značně uniformní přírodní podmínky, 

proto neoplývá příliš velkou druhovou pestrostí (např. ve srovnáním s KRNAP). 

Největší rozmanitost rostlinných druhů se vyskytuje na nelesních plochách, zejména 

v ekosystémech „... lučního bezlesí, v nichž je soustředěno hrubým odhadem nejméně 

60 % celkové druhové diverzity Šumavy a např. 70 % kriticky ohrožených atd." 

(Příroda NP a péče o ni - Národní park Šumava 2008). Na území NP Šumava 

se nevyskytuje žádný z endemických taxonů, oproti tomu je možné zde nalézt druhy 

označované jako glaciální relikty, zanesené do střední Evropy pevninským ledovcem 

během dob ledových. Patří sem například plavuník alpinský (Diphasiastrum alpinum 

(Linnaeus) Holub), bříza trpasličí (Betula nana (Linnaeus)) či vlochyně bahenní 

(Vaccinium uliginosum (Linnaeus)). 

Díky rozsáhlým lesním porostům se na území NP Šumava vyskytují téměř 

všechny druhy původní středoevropské lesní zvěře a to i poměrně velkých druhů jako je 

rys ostrovid (Lynx lynx (Linnaeus)), zubr evropský (Bison bonasus (Linnaeus)), los 

evropský (Alces alces (Linnaeus)), jelen lesní (Cervus elaphus (Linnaeus)) apod. 

10 Znak NP Šumava použit z: JIŽNÍ ČECHY A ŠUMA V A. 

<http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=prir/npsumava.htm> [2009-03-16], 
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(Příroda NP a péče o ni - Národní park Šumava 2008). Pozn.: Medvěd a vlk 

se na území NP Šumava nevyskytují v důsledku vyhubení v 19. stol. 

Národní park Podyjí" 

NP Podyjí byl vyhlášen 1. 7. 1991 nařízením vlády 

č. 164/1991 Sb. Park je s rozlohou 6 300 ha (+2 900 ha ochranné 

pásmo) nejmenší NP v republice. Území NP Podyjí obklopuje 

kaňon řeky Dyje v oblasti mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem 

a z velké části park přiléhá k hranicím s Rakouskem. Roku 2000 byl v Rakousku 

vyhlášen NP Thayatal přiléhající k řece Dyji z pravé strany a vytvořilo se tak bilaterální 

velkoplošné chráněné území se sjednocenými ochrannými podmínkami. Poloha parku 

v blízkosti hranic také napomohla ušetření přírody a krajiny před pohybem obyvatelstva 

a intenzivním hospodařením. 

Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého, meandrujícího říčního 

údolí. Vytvořený kaňon je poměrně hluboko zaříznut do podloží; hloubka dosahuje 

až 220 m. NP Podyjí se může pochlubit zajímavými přírodními výtvory, jako jsou 

kamenná moře, skalní amfiteátry či těžko dostupné strže. 

NP Podyjí je charakterizován vysokou druhovou pestrostí na relativně malé 

ploše, která je zapříčiněna polohou NP na rozmezí dvou biogeografických soustav 

a střídavou expozicí svahů v údolí Dyje. „V celém území se výrazně projevuje 

tzv. údolní fenomén, v jehož důsledku pronikají západním směrem do údolí teplomilné 

živočišné a rostlinné druhy z jihovýchodní teplé panonské oblasti. Naproti tomu 

ze západu migrují údolím druhy podhorské, s kterými se pak můžeme setkat 

na chladnějších a stinných severních svazích údolí" (Škorpík 2007). 

Většina údolí je pokryta přirozenými lesy, v nichž se vyskytují i vzácnější druhy 

rostlin jako jsou višeň mahalebka (Prunus mahaleb (Linnaeus)), růže alpská (Rosa 

alpina (Linnaeus)), kalina tušalaj (Viburnum lantana (Linnaeus)), skalník celokrajný 

(iCotoneaster integerrimus (Medik.)) aj. Na ploše parku byl potvrzen výskyt 77 druhů 

zvláště chráněných rostlin, např. kýchavice černá (Veratrum nigrům (Linnaeus)), 

" Znak NP Podyjí použit z: Národní park podyjí. <http://www.nppodyji.cz/> [2009-03-18], 
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měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva (Linnaeus)), volovec vrbolistý (Buphthalmum 

salicifolium (Linnaeus)) a jediná endemická rostlina - jeřáb muk hardeggský (Sorbus 

aria hardeggensis (Kovanda)) (Škorpík 2007, Škorpík et ali. 1993). 

Díky přírodní unikátnosti území je také fauna NP velmi pestrá. Vyjmenuji 

tedy jen některé zajímavé druhy. Za zmínku jistě stojí netopýr Brandtův (Myotis 

brandtii (Eversman)), čáp černý (Ciconia nigra (Linnaeus)), dudek chocholatý (Upupa 

epops (Linnaeus)), ještěrka zelená (Lacerta viridis (Laurenti)), či užovka stromová 

(Zamenis longissimus (Laurenti)), pro kterou právě probíhá záchranný program. 

Největší druhové bohatství v NP Podyjí poskytuje třída hmyzu. Lze zde nalézt i velký 

počet chráněných druhů hmyzu, např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa (Linnaeus)), 

ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius (Scopoli)) a pakudlanka jižní (Mantispa 

styriaca (Poda)) (Škorpík 2007; Škorpík et ali. 1993; Andreska 2004). 

Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz), a tvoří tak jednotný celek Českosaské 

Švýcarsko. NP zaujímá plochu 7 900 ha a nebylo pro něj zřízeno žádné speciální 

ochranné pásmo, neboť tuto funkci přebraly CHKO Labské pískovce a Lužické hory, 

které k parku přiléhají. „Hlavním předmětem ochrany je unikátní geomorfologie 

pískovcového skalního města a na ni navázaná biodiverzita." (Miko, Štursa, Moucha 

2003). Skalní útvary vznikly po ústupu křídového moře, kdy na sto metrů hluboké 

mořské usazeniny působili erozní činitelé a vytvořili tak velkoplošně vyvinutý 

pískovcový fenomén české křídové pánve, tj. charakteristický reliéf kvádrových 

pískovců (Mauricová et ali. 2007). 

12 Národní park "České Švýcarsko" 
<http://www.cztour.cz/narodni-park.php> [2009-03-20], 

t\<0si 
V V 1 

Národní park České Švýcarsko 12 

NP České Švýcarsko byl vyhlášen na základě nařízení 

vlády č. 161/1999 Sb. k 1. 1. 2000 a je tak nejmladším NP 

v České republice. Rozprostírá na severu Čech přibližně 

mezi Hřenskem, Všemily, Rynarticemi a Vlčí Horou u státních 

hranic se SRN, kde na něj z německé strany navazuje NP Saské 
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Pískovce a půda na nich vzniklá není příliš bohatá na živiny, proto se NP 

nevyznačuje příliš velkou druhovou pestrostí. Výjimku tvoří bezcévnaté rostliny, 

které ve specifických mikroklimatických podmínkách daných reliéfem zaujímají 

širokou škálu druhů. „Na území NP České Švýcarsko bylo nalezeno okolo 300 taxonů 

mechorostů (z toho 30% játrovek a 70% mechů), což představuje 35% z celkově 

nalezených druhů v ČR! V Červeném seznamu mechorostů ČR je zařazeno celkem 71 

taxonů zde nalezených mechorostů (24% bryojlóry NP!)" (Kočka 2005). Z cévnatých 

rostlin se v parku nejčastěji vyskytují druhy subatlantické, jako je žebrovice různolistá 

(Blechnum spicant (Linnaeus) Roth), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus (Hoffm.)), 

štírovník bažinný (Lotus uliginosus (Schkuhr.)) či vrbina hajní (Lysimachia nemorum 

(Linnaeus)). V současnosti jsou původní druhy vytlačovány druhy invazními, především 

borovicí vejmutovkou (Pinus strobus (Linnaeus)), křídlatkou japonskou (Reynoutria 

japonica (Houtt)) a netýkavkou žláznatou (lmpatiens glandulifera (Royle)). Lesní 

společenstva jsou tvořena hlavně bučinami. 

Druhová diverzita živočichů vyskytujících se na území NP je nemalá 

díky různorodosti vyskytujících se biotopů. Velmi rozmanité je zastoupení 

bezobratlých, především hmyzu. Z obratlovců byl na území parku potvrzen výskyt 

několika ohrožených druhů živočichů, z nichž některé jsou kriticky ohrožené. Vyskytují 

se zde mihule potoční (Lampetra planeri (Bloch)), čolek velký (Triturus cristatus 

(Laurenti)), zmije obecná (Vipera berus (Linnaeus)), sokol stěhovavý (Falcoperegrinus 

(Tunstall)), morčák velký (Mergus merganser (Linnaeus)), bobr evropský (Castor fiber 

(Linnaeus)) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros (Bechstein)) (Miko, Štursa, 

Moucha 2003, Mauricová et ali. 2007, Kočka 2005). 
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4.2.2.1.2. Chráněné krajinné oblasti 

CHKO jsou podle §25 zákona „Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou 

krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených 

ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, 

popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení". CHKO jsou ustanoveny 

a chráněny podle §25 - §27 zákona. Území CHKO je kvůli bližšímu určení ochrany 

rozděleno zpravidla na čtyři, nejméně však na tři zóny ochrany, přičemž v I. zóně platí 

nejpřísnější pravidla ochrany. Zóny lze charakterizovat takto: 

1. zóna (přírodní jádrová) zaujímá 11% z celkové výměry a vyžaduje nejpřísnější 

ochranu. 

2. zóna (polopřirozená ochranná) zaujímá 37% z celkové výměry. Snahou v tomto 

území je zlepšit jeho přírodní hodnoty, umožňuje jemné formy hospodaření. 

3. zóna (kulturně krajinná) zaujímá 41% z celkové výměry. Je cenná pro svou krajinně 

estetickou hodnotu, umožňuje intenzivnější hospodaření. 

4. zóna (okrajová sídelní) zaujímá 11% z celkové výměry. Je územní rezervou 

pro zástavbu a intenzivnější formy hospodaření a podnikání 

(Miko, Štursa, Moucha 2003, s. 13). 

V České republice existuje 24 CHKO. Správu území CHKO vykonává AOPK 

ČR prostřednictvím správ CHKO. Výjimku tvoří CHKO Šumava, která spadá 

pod správu NP a CHKO Šumava. Do kompetence správ CHKO patří také správa 

maloplošných zvláště chráněných území mimo území CHKO, NP a vojenských újezdů. 

Přehled CHKO v České republice uvádí tabulka č. 3. 
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Tabulka č. 3 

Název Rozloha 
v km 

Rok vyhlášení 

Beskydy 1160 1973 
Bílé Karpaty 715 1980 
Blaník 41 1981 
Blanský les 212 1989 
Broumovsko 410 1991 
Český kras 128 1972 
Český ráj 181 2002 
České středohoří 1063 1976 
Jeseníky 744 1969 
Jizerské hory 368 1967 
Kokořínsko 273 1976 
křivoklátsko 630 1978 
Labské pískovce 245 1972 
Litovelské Pomoraví 96 1990 
Lužické hory 264 1976 
Moravský kras 92 1956 
Orlické hory 204 1969 
Pálava 83 1976 
Poodří 82 1991 
Slavkovský les 620 1974 
Šumava 944 1963 
Třeboňsko 700 1979 
Žďárské vrchy 709 1970 
Železné hory 284 1991 

Zdroj tabulky: Miko, Štursa, Moucha 2003, s. 12 

4.2.2.2. Maloplošná zvláštně chráněná území 
Maloplošná zvláště chráněná území mají za cíl chránit jedinečné přírodní 

objekty, které jsou rozesety po celém území České republiky. Aktuální seznam všech 

zvláště chráněných území, tedy včetně maloplošných, je uveden v Ústředním seznamu 

ochrany přírody, který je také online na stránkách <http://drusop.nature.cz/> 

4.2.2.2.1. Národní přírodní rezervace 

NPR poskytuje ochranu menším územím s přirozeným reliéfem typické 

geologické stavby a na ně vázaným jedinečným přírodním ekosystémům národního 

34 

http://drusop.nature.cz/


či mezinárodního významu. Vymezení a základní ochranné podmínky NPR 

jsou stanoveny §28 - §32 zákona. Zakázány jsou veškeré činnosti, které by mohly 

přírodní objekt poškodit nebo zničit, včetně vstupování mimo vyznačené cesty 

či táboření. NPR zřizuje Ministerstvo životního prostředí České republiky, 

které případně může udělit výjimky z podmínek ochrany. V současné době je na území 

České republiky vyhlášeno 112 NPR . 

4.2.2.2.2. Přírodní rezervace 

PR je užívána především k ochraně menších území a na ně navázaných 

ekosystémů význačných pro určitou geografickou oblast či region. PR vyhlašuje obecně 

závazným předpisem příslušný OOP a stanoví také bližší ochranné podmínky. Základní 

ochranné podmínky stanoví §34 zákona. PR je podle údajů AOPK ČR nyní vyhlášeno 

789. 

4.2.2.2.3. Národní přírodní památka 

NPP je podle §35 zákona přírodní objekt s národním nebo mezinárodním 

ekologickým, vědeckým či estetickým významem. Patří sem zejména geologické 

či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů. 

Na rozdíl od NPR nebo PR se mezi NPP řadí i útvary, které vedle přírody formoval 

svou činností také člověk. 

Jako příklad lze uvést Barrandovské skály, Babiččino údolí nebo pralesní porost 

Hojná Voda. NPP vyhlašuje OOP a stanoví bližší ochranné podmínky. Základní 

ochrana spočívá v zákazu činnosti, která by vedla k poškození nebo zničení předmětu 

ochrany. NPP je v České republice 106. 

4.2.2.2.4. Přírodní památka 

PP je definována §35 podobně jako NPP, jen její význam je „pouze" regionální. 

Stejně jako PR a NPP stanoví bližší ochranné podmínky OOP. Jedná se o nejobsáhlejší 

kategorii maloplošných zvláště chráněných území, je v ní chráněno 1198 přírodních 

útvarů. 
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4.3. Nátur a 2000 
Poté, co se Česká republika stala členem Evropské unie, stala se i součástí soustavy 

chráněných území Natura 2000, která je důležitým nástrojem ochrany přírody a krajiny 

v evropském měřítku. Zahrnuje v sobě ochranu druhovou i územní, a proto je řazena 

mimo obě předchozí kapitoly. 

Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu. Cílem projektu 

je ochrana nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a vzácných přírodních stanovišť, 

a tím zachování biologické rozmanitosti na území Evropské unie. 

Natura 2000 je utvářena členskými státy na základě dvou směrnic 

- Směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 

o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně směrnice o ptácích) 

- Směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně 

směrnice o stanovištích) 

Znění obou směrnic bylo po vstupu České republiky do Evropské unie novelou 

začleněno do zákona č. 114/1992 Sb. Výčet druhů rostlin a živočichů vyžadujících 

ochranu je uveden v přílohách směrnic. V přílohách jsou vymezeny i typy přírodních 

stanovišť vyžadující ochranu a kritéria jejich výběru. Výběr druhů i přírodních stanovišť 

probíhá na úrovni celé Evropské unie, nikoli jednotlivých členských států a výhradně 

podle vědeckých údajů. 

Podle směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány ptačí 

oblasti (SPA - Spesial Protection Areas). Podle směrnice o stanovištích musí být 

vyhlašovány evropsky významné lokality (SCI - Sites of Community Importace). 

Dohromady tvoří tyto dva typy chráněných území soustavu Natura 2000. 

Celkovou přípravou soustavy Natura 2000 byla pověřena AOPK ČR ve spolupráci 

s Ministerstvem životního prostředí České republiky. (Natura 2000 2006; Pokorný, 

Roth 2001; Plesník 1998) 
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5. Česká republika a mezinárodní právní normy ochrany přírody 
Neboť příroda nezná státních hranic, je na poli ochrany přírody a krajiny 

nezbytně nutná mezinárodní spolupráce. Nejen z důvodu ochrany přírody, 

ale i ostatních složek životního prostředí bylo uzavřeno množství mezinárodních 

environmentálních smluv. Státy se ratifikací smluv zavazují k naplnění jejich cílů. 

Také Česká republika je členem desítek mnohostranných enviromentálních smluv. 

Většina z nich byla sjednána prostřednictvím mezinárodních organizací, především 

OSN. 

V následujícím seznamu jsou zahrnuty nejdůležitější mezinárodní úmluvy, 

jejichž členem je Česká republika: 

• Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a Kjótský protokol 

• Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem 

nebo desertifikaci, zejména v Africe 

• Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství 

• Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě 

• Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy a Montrealský protokol o látkách, 

které poškozují ozonovou vrstvu 

• Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) 

• Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) 

• Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA) 

• Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) 

• Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti 

• Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

rostlin (CITES) 

• Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států 

a j ej ich zneškodňování 

• Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu 

s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin 

(tzv. Úmluva PIC) 

• Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech 

• Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 
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• Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 

• Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států 

• Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer 

• Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo 

úmluva) 

• Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (Protokol o SEA) 

• Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 

ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) 

• Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol o PRTR) 

• Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů 

a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) 

• Evropská úmluva o krajině 

• Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního 

ptactva (Ramsarská úmluva) 

• Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

• Memorandum o ochraně a managementu středoevropské populace dropa velkého 

• Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje 

• Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe 

• Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním 

• Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě 

(Ministerstvo životního prostředí České republiky 2008) 
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6. Diskuse 

Ve své práci jsem se věnovala třem stěžejním tématům z oblasti ochrany přírody 

v České republice, a to historii ochrany přírody, ochraně druhů a ochraně území. 

Mnou zvolená témata jsou velmi obsáhlá, proto jsou buď velmi podrobně rozpracována 

v samostatné publikaci, nebo jen stručně v rámci širšího celku. V této práci jsem 

utvářela kapitoly tak, aby v nich byly obsaženy kromě základních informací o předmětu 

i takové informace, které se ve shrnujících publikacích běžně nevyskytují. 

To poskytuje lepší vhled do dané látky za poměrně krátkou dobu. Kapitoly jsou navíc 

systematicky řazeny do podkapitol, orientace v práci je proto poměrně snadná. 

7. Závěr 
Současný stav ohrožení přírody na naší planetě vyvolává potřebu účinných 

opatření vedoucí k její záchraně. Lidská společnost se velmi rychle vyvíjí, vznikají stále 

nové technologie a tím nová zatížení pro přírodu, přičemž mnoho starších problémů se 

neřeší, nebo řeší jen částečně. Vyvíjí se i nové technologie v oblasti ochrany přírody, 

ty však většinou vznikají až jako reakce na nastalý problém a za dobu, než se uvedou 

do praxe, často dojde k zásadnímu poničení přírody. Problém nastává i v případě, 

kdy sice existuje účinný způsob ochrany, ale kvůli finanční náročnosti vůbec nedojde 

kjeho implementaci. Tato otázka je právě teď velmi aktuální, neboť na svět doléhá 

finanční krize a dá se na jedné straně očekávat snížený zájem o přírodu a její ochranu 

a na straně druhé její větší využívání a poškozování. Tato práce však nemá za cíl 

vyburcovat k ochraně přírody popisem hrozících katastrof, ale přivést čtenáře k tématu, 

zaujmout ho zajímavými příklady z přírody a její ochrany a vzbudit v něm osobní zájem 

o danou problematiku. Jsem přesvědčena, že pozitivní motivace je silnější 

než negativní. 
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10. Seznam použitých zkratek 
AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

CHKO - Chráněná krajinná oblast 

ČR - Česká republika 

IUCN - The International Union for Conservation of Nature 

KRNAP - Krkonošský národní park 

NP - Národní park 

NPP - Národní přírodní památky 

NPR - Národní přírodní rezervace 

OOP - Orgán/y ochrany přírody 

OSN - Organizace spojených národů 

PP - Přírodní památka 

PR - Přírodní rezervace 

ÚSES - Územní systém ekologické stability 

VKP - Významný krajinný prvek 

Pozn.: 

Je li v textu uvedeno „zákon" bez bližší specifikace, jedná se o zákon č. 114/1992 Sb. 
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