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Odborný text ekologie a ochrany přírody 
Tato publikace slouží jako metodická příručka pro zavedení vhodných ekologických 

a environmentálních témat do výuky různých předmětů, včetně předmětů humanitně 

orientovaných. Její vznik byl motivován především faktem, že samostatná výuka ekologie a 

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v 4. ročníku byla zrušena a měla by být převedena 

ostatní vyučované předměty. Proto příručka obsahuje v příloze č. 2 odkazy z učiva platného 

školního vzdělávacího programu na konkrétní oddíly odborného textu, které lze při výuce tohoto 

učiva využít. Samozřejmě to není možné ve všech předmětech a všech ročnících, ale snahou bylo 

poukázat na všechny oddíly učiva, kde je vhodné ekologicky či environmentálně laděná témata 

alespoň jako ilustrující příklady využít. 

První část příručky, která je obsahově nejrozsáhlejší, je zároveň využitelná jako učebnice 

ekologie pro gymnázia. Jde o odborný text osvětlující základní ekologické poznatky, především 

tedy pojmy, s nimiž se lze setkat v ekologii i v dalších oborech, které s ekologií více či méně 

souvisí. Svým rozsahem je totiž ekologie i ve středoškolském pojetí výrazně integrujícím 

předmětem využívajícím poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech (biologie, zeměpis, 

chemie, fyzika, matematika, dějepis, základy společenských věd), proto je s ohledem na omezený 

rozsah výuky (cca 25 až 28 vyučovacích hodin v maturitním ročníku) nutné během výkladu ve 

vyučovacích hodinách krátit, zjednodušovat či něco pominout. Studenti by navíc měli být již 

z předchozího středoškolského studia alespoň základním způsobem o řadě termínů informováni.  

Navíc středoškolské učebnice ekologie – tedy ekologie jakožto odborného předmětu – jsou 

dosti nedostatkovým zbožím. Proto tento text – učitelům umožní se zorientovat v „přesahových 

oblastech“ a studentům umožní si doplnit to, co během výkladu nestihnou zaznamenat, 

a zopakovat si tu část látky, která by jim měla být známá z předchozího studia. 

Tento odborný text se skládá ze dvou velkých celků. Prvním celkem je obecná ekologie, 

což odpovídá prvnímu pololetí výuky ekologie, druhým celkem je ochrana přírody, která 

odpovídá druhému pololetí výuky ekologie. Rozsah první části je s 

ohledem na zkrácený školní rok v maturitním ročníku asi 

dvojnásobný proti části druhé, nicméně druhá část obsahuje výrazně 

více aplikačních příkladů, které jsou přímo využitelné jak pro tvorbu 

ročníkových prací studentů, tak především pro výuku v dalších, 

s ekologií souvisejících předmětech (viz právě odkazy v příloze č. 2). 

Pro orientaci v jednotlivých kapitolách je zvoleno označování 

desetinným tříděním. 

Základní znalosti, které jsou podstatné (a to nejen k úspěšnému absolvování předmětu, ale 

především i do dalšího praktického života), jsou uvedeny běžným písmem Times velikosti 12 (je 

Vhodné aplikační 
příklady jsou pak 
uvedeny u textu 
v samostatných 
rámečcích a popsány 
bezpatkovým fontem 
Tahoma. 
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to tedy stejné písmo, kterým je psaný tento text). Tučně pak jsou zdůrazněny hlavní pojmy (při 

prvním jejich výskytu).  

Znalosti, které jsou již nad rámec běžné středoškolské výuky, lze je ovšem považovat vhodné pro maturanty z 

biologie (popř. zeměpisu) a ty studenty, kteří chtějí dále studovat na vysokých školách přírodovědného a technického 

zaměření, jsou uvedeny menším písmem Times velikosti 10 (tedy písmem, kterým je psaný tento odstavec). 

Text je také doprovázen obrázky, grafy, tabulkami či schématy. Ty jsou očíslovány (pro 

jednoduchost pro všechny tyto grafické výstupy používám jednotné číslování) a pod jejich čísly na 

ně naleznete odkazy v textu.  

Jakékoliv připomínky k textu (nepřesnosti, nesrozumitelné formulace, malá názornost, 

absence některých dílčích problémů či grafických výstupů, přílišná nebo naopak nedostatečná 

odbornost textu apod.) jsou vítány (ať už ústně či písemně) a budu se snažit je zohlednit při 

přípravě dalších verzí (které budou aktualizovány s ohledem na vývoj poznatků a především 

problematiky související s vývojem situace v lokálních a globálních problémech biosféry, 

zmíněných v kapitolách 2.4. a 2.5.).  
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1. Obecná ekologie 

1.1. Ekologie jako vědní obor 

 

Čím se zabývá 

Ekologie se zabývá vztahem mezi organismy a jejich (životním) prostředím a také vztahem 

mezi organismy navzájem. Tak byla ekologie jako samostatný vědní obor definována Ernstem 

Hackelem, německým profesorem a Darwinovým současníkem a stoupencem, již v roce 1866. 

Nejedná se tedy o nějaký výdobytek posledních let, i když v souvislosti se značnými změnami, 

které životní prostředí v druhé polovině 20. století doprovázely a také v souvislosti se zřetelně 

stoupající intenzitou ohrožení řady druhů volně žijících organismů význam ekologie rapidně 

vzrostl. 

Všimněte si již v této fázi, že ekologie rozhodně nerovná se ochrana přírody. Ostatně i tento 

text se jmenuje „Základy ekologie a ochrany přírody“ a tyto dvě částí jsou v něm striktně odlišeny. 

Přesto má ekologie k ochraně přírody blízko, neboť vzhledem ke svému zaměření – zkoumá 

organismy a jejich prostředí – je jedním z hlavních odborných východisek pro ochranu přírody. 

Pravděpodobně tato myšlenková blízkost je důvodem, proč v posledních 20 až 30 letech došlo k 

určitému posunu chápání slova ekologie laickou (a mediální) veřejností, kdy se objevily takové 

výrazy jako „ekologicky šetrný výrobek“, „ekologické 

sdružení“, „ekologický aktivista“, „ekologický terorista“ 

(neboli zkráceně „ekoterorista“) apod. Přitom pochopitelně 

nejde o to, že ekologicky šetrný výrobek je takový, který 

nějak podporuje vztahy mezi organismy, ale je to výrobek, 

který je šetrný vůči životnímu prostředí – buď obecně, nebo 

k některé jeho složce. Stejně tak ekologický aktivista je 

činný v oblasti ochrany životního prostředí, nikoliv v 

ekologii. Nedorozumění z toho plynoucí bývají až takového 

charakteru, že vědci, kteří se zabývají vědním oborem 

ekologie (a nejméně 5 let ho studovali na vysoké škole 

přírodovědného zaměření), jsou i některými veřejně 

činnými osobami znevažováni a slučováni se skupinou 

laiků zajímajících se o přírodu. Z toho důvodu doporučuji 

striktně rozlišovat pojmy ekolog – odborník či vědec 

zabývající se ekologií ve smyslu prvního odstavce a 

environmentalista (z environment = životní prostředí) – v 

zásadě laik, usilující o ochranu přírody či životního prostředí. Místo pojmu environmentalista lze 

samozřejmě použít i víceslovné „ochránce přírody“ nebo „ochránce životního prostředí“, někdy se 

též mluví o tzv. „ekologistech“. 

Ekoterorista. Toto slovo se asi 
nejvíc vzdálilo původní definici. 
Původně šlo o násilné jednání 
související s ničením přírody a 
životního prostředí, tedy např. 
záměrné vypouštění jedů, 
povrchová těžba surovin, 
vypouštění laboratorních zvířat do 
přírody (fakticky znamenající jejich 
smrt) apod. Dnes jsou mnohdy za 
ekoteroristy označováni i ti, kteří 
životní prostředí naopak chrání, 
např. aktivisté Greenpeace za 
protesty proti nadměrné produkci 
emisí elektrárnou Prunéřov, Hnutí 
Duha za nesouhlas s povrchovou 
variantou dálnice D8 přes CHKO 
České středohoří apod. 
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Kam mezi ostatní vědní obory patří 

Ekologie jako vědní obor vychází myšlenkově především z přírodních věd. Nejvíce 

pochopitelně z biologie, za jejíž součást bývá zpravidla označována. Jedná se ovšem ve 

skutečnosti o hraniční obor, podobně jako biochemie, biofyzika či fyzikální chemie. Dalšími 

obory, z nichž ekologie vychází, jsou tedy především zeměpis, chemie, fyzika a matematika. Z 

humanitních věd pak v malé míře dějepis. Ekologie používá stejně jako ostatní přírodní vědy 

exaktní (= přesné) metody výzkumu, používá metody pozorování i opakovatelných pokusů. 

Základem takových pokusů je fakt, že při stejných vstupních podmínkách libovolný vědec dospěje 

ke stejnému závěru. 

Rozdělení ekologie 

Ekologii lze rozdělit podle čtyř na sobě nezávislých kritérií: 

a) podle hierarchické úrovně zkoumaného objektu: 

Ekologie zkoumá objekty, které z hlediska hierarchie živých soustav mají rozsah celého 

jedince a větší. Již víte, že všechny živé objekty (s výjimkou nebuněčných organismů – tedy 

zejména virů) mají hierarchickou strukturu – viz tabulka 1A. Zkoumání těchto úrovní se zabývá 

především anatomie, morfologie či fyziologie, na subbuněčné úrovni pak pracuje molekulární 

biologie. Tabulka 1B pak ukazuje, jak se nazývají obdobné hierarchické úrovně (de facto tedy 

skupiny organismů), které jsou nad úrovní jedince a jejichž zkoumáním se zabývá právě ekologie. 

Tabulka 1A: Hierarchická struktura  

živých organismů 

 

Rostliny Živočichové 

Buňka Buňka 

Pletivo Tkáň 

Orgán Orgán 

(nepoužívá se) Orgánová soustava 

Jedinec Jedinec 

 

 

 

Tabulka 1B: Hierarchická struktura živých struktur 

o větším rozsahu. 
 

Název struktury Ekologický obor 

Jedinec Ekologie jedince (autekologie) 

Populace Ekologie populací (demekologie) 

Společenstvo 

(biocenóza) 

Ekologie společenstev 

(synekologie) 

Ekosystém Ekologie ekosystémů 

Biom (Ekologie biomů) 

Biosféra (Ekologie biosféry) 

Definice jednotlivých pojmů: 

Jedinec – vymezení jedince je snadné tam, kde je o unitární organismus. Takový organismus 

nelze dělit na životaschopné části. Jedná se o většinu živočichů. Mnohem těžší je definovat jedince 

tam, kde organismus má několik částí schopných samostatného života – tzv. modulární 

organismus (jednodušší živočichové, např. nezmar, a prakticky všechny rostliny a houby). Pak 

zpravidla používáme pojmy geneta = vše, co je geneticky totožné (např. velké rozvětvené podhoubí na ploše několika 

set m
2
) a rameta = jedna funkční jednotka (např. jedna plodnice). 
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Populace – soubor jedinců téhož druhu v určitém místě a určitém čase. Třeba králíci na 

jedné louce 15. června 2011, nebo lidé v okrese 

Prachatice k 26. 3. 2011 (datum sčítání lidu).  

Někdy může být problém s určením, zda jde ještě 

o týž druh. Hlavním kritériem přitom nebývá vzhled, ale 

schopnost vzájemného množení (křížení). Např. všichni 

psi se zřetelně rozeznávají jako příslušníci téhož druhu, i 

když jsou mezi nimi obrovské velikostí i vzhledové 

rozdíly. Naproti tomu rákosník velký a rákosník zpěvný 

vypadají zdánlivě zcela totožně, ale ve skutečnosti jde o 

dva různé druhy (protože se mezi sebou nekříží), které má 

i ornitolog problém rozlišit, pokud tedy nezačnou zpívat. 

Mezidruhové křížení je zpravidla vzácné a většinou 

neplodné (mula, mezek...). 

Společenstvo (neboli biocenóza) – soubor jedinců různých druhů v určitém místě a určitém 

čase. Třeba všechny organismy na jedné louce 15. června 2011. Společenstvo se tedy skládá 

z jednotlivých populací. Někdy rozlišujeme zvlášť rostlinnou složku společenstva – fytocenózu (tu 

pak zkoumá obor ekologie zvaný fytocenologie) a živočišnou složku společenstva – zoocenózu 

(zkoumá ji zoocenologie), někdy se pak používají ještě detailnější označení jako např. ornitocenóza 

(společenstvo ptáků), entomocenóza (společenstvo hmyzu) apod. 

Ekosystém – je určitý funkční výsek krajiny, skládající se ze živé složky = společenstva a 

neživé složky = prostředí (biotopu). Může to být např. rybník, 

vlhká louka, smrkový les, pšeničné pole, ale třeba i malá louže 

nebo naopak celý oceán, závisí na měřítku. 

Prostředí (biotop) – je v zásadě soubor abiotických 

(neživých), ale do jisté míry i biotických (živých) faktorů. 

Jejich seznam a význam je uveden v kapitole 1.2.2., která se 

těmito faktory zabývá. 

Biom – je soubor ekosystémů podobných vlastností, je 

definován především klimatickými faktory. Příkladem je např. 

tropický deštný les nebo poušť, což v obou případech sdružuje 

všechny podobné ekosystémy na Zemi (mohou mít různou 

geografickou polohu, mohou v nich žít výrazně odlišné druhy 

organismů, ale vytvářejí podobné formy, jelikož čelí podobným 

faktorům prostředí). 

Teorie Gaia. James Lovelock, 
anglický přírodovědec, přišel 
koncem 60. let 20. století s 
myšlenkou, že celá biosféra se 
chová jako velký super-
organismus – má totiž 
samoregulační mechanismy, 
které udržují určitou stálost 
klimatických faktorů, obsahu 
některých látek v atmosféře, 
vodě i půdě apod. Jde tedy o 
jakousi homeostázi, jakou mají 
i běžné, „normálně velké“ živé 
organismy. Teorie je některými 
vědci odmítána jako 
„pavědecká“. 

Když totiž rozříznete člověka (unitární 
organismus) na dvě poloviny, těžko je lze 
považovat za dva samostatné jedince. Když to 
samé uděláte s nezmarem nebo trsem trávy 
(modulární organismus), náhle jsou to 
samozřejmě jedinci dva. Protože toto 
„rozříznutí“ probíhá v přírodě i přirozeně jako 
metoda nepohlavního rozmnožování, je určení 
hranice, kdy je jedinec jeden a kdy dva, velmi 
obtížné (zvlášť pokud nechcete vyhrabávat 
oddenky a zjišťovat, kdy jsou dvě stébla ještě 
funkčně propojena a kdy ne). 
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Biosféra – je soubor všech živých organismů i jejich prostředí, tedy v podstatě soubor všech 

ekosystémů (biomů) na Zemi. Je to nejvyšší hierarchická úroveň života. Na biosférické úrovni řeší 

ekologie především globální koloběhy látek a toky energie. 

b) podle systematického zařazení zkoumaného objektu 

Rozlišujeme především ekologii rostlin (zvanou též geobotanika – rostliny mají silný vztah 

k půdě a podloží, proto předpona geo-) a ekologii živočichů. Zvlášť lze samozřejmě vylišit i 

ekologii zkoumající ostatní říše, tedy především ekologii hub a ekologii bakterií, stejně tak i dílčí 

systematické skupiny (ekologie ryb, ekologie savců...). Zcela zvláštní postavení zaujímá ekologie 

člověka (antropoekologie). Působení člověka na jednotlivé složky životního prostředí totiž výrazně 

přesahuje intenzitu působení jakéhokoliv jiného druhu. Ekologie člověka je tak někdy chápána jako 

výzkum životního prostředí jako takového, což ale z hlediska původní definice oboru ekologie je 

chápání nesprávné. Většina vědců ekologů z tohoto důvodu ekologii člověka jako samostatný obor 

ekologie neuznává. 

c) podle typu zkoumaného ekosystému 

Ekologie lesa, ekologie luk a pastvin, ekologie moří, ekologie pouští... 

d) podle způsobu zkoumání 

Sem patří různé speciální ekologické obory, vyhraňující se od ostatních především způsobem 

pohledu na zkoumané objekty. Můžeme tak za všechny jmenovat např. holistickou ekologii, která 

se snaží integrovat všechny možné pohledy na zkoumané objekty do jednoho závěru, holistickou 

ekologii, snažící se dívat se na přírodu tzv. biocentrickým pohledem (tj. člověk je pouhou přímou 

součástí přírody na stejné úrovni jako jiné organismy), krajinnou ekologii, jejímž základem 

zkoumání je krajina a její vyváženost, produkční ekologii, snažící se kvantifikovat přeměny hmoty 

a energie v živých soustavách. V neposlední řadě pak aplikovanou ekologii, která aplikuje získané 

ekologické poznatky v praxi, tedy především v ochraně přírody. 

V tomto studijním textu se až na výjimky přidržím rozdělení prvního, tedy začneme ekologií 

jedince, pokračovat budeme ekologií populací, společenstev a skončíme ekologií ekosystémů 

(včetně biomů a biosféry). 
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1.2. Ekologie jedince 

1.2.1. Vlastnosti živých soustav 

Pro pochopení fungování jednotlivých organismů je potřeba si uvědomit specifické 

vlastnosti, které odlišují živé od neživého. Tyto vlastnosti živých soustav (někdy také označované 

jako „projevy života“) jsou přitom společné všem živým organismům, i když se u různých jedinců 

projevují v různé míře. Jistou výjimkou jsou organismy nebuněčné, u nichž se některé vlastnosti 

projevují jen v omezené míře či vůbec, a tak lze oprávněně konstatovat, že představují jakýsi 

mezistupeň mezi živým a neživým světem. O konkrétní situaci u těchto organismů bude pojednáno 

na konci kapitoly. 

1. Hierarchická struktura 

Každý živý organismus se skládá z buněk. U jednobuněčných organismů je buňka jedna 

jediná a jako taková tedy musí být schopna vykonávat všechny životní projevy, k čemuž je v řadě 

případů přizpůsobena specializovanými ústrojími (bičíky a brvy k pohybu, potravní vakuola k 

trávení potravy apod.). U mnohobuněčných organismů je buněk větší počet (často několik milionů 

až bilionů), každá je specializována k určitým činnostem a životní projevy tak vykazuje jen 

organismus jako celek – buňky (až na výjimky) nejsou schopny samostatné existence. Buňky se pak 

mohou sdružovat do větších funkčních celků, viz tabulka 1A v předchozí kapitole. Mezistupeň pak 

představují organismy koloniální. Kolonie představují větší počet buněk, které mohou být i do jisté 

míry funkčně specializovány, nicméně každá jednotlivá buňka si uchovává schopnost samostatného 

života v případě potřeby. 

2. Látková výměna (metabolismus) 

Živé organismy potřebují ke své existenci energii, kterou získávají metabolickými pochody. 

Mezi tyto metabolické pochody patří příjem a zpracování potravy (autotrofní způsob výživy = 

organické látky si vyrobí organismus pomocí fotosyntézy či chemosyntézy sám, přijímá pouze 

anorganické látky, heterotrofní způsob výživy = musí přijímat organické látky, které pouze přetváří 

na jiné typy, mixotrofní způsob výživy = kombinace autotrofie a heterotrofie, např. masožravé či 

poloparazitické rostliny), dýchání (zpravidla vyžadující kyslík = oxygenní) a vylučování 

odpadních produktů či nestrávených zbytků. 

3. Rozmnožování 

Existují dva základní typy rozmnožování: nepohlavní (asexuální), při němž jeden jedinec 

vytváří geneticky identické kopie sebe sama, tzv. klony, a rozmnožování pohlavní (sexuální), při 

němž nový jedinec vzniká náhodnou kombinací genetické informace dvou rodičovských jedinců. 

Nepohlavní rozmnožování je typické především pro modulární a primitivnější organismy, ale 
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vyskytuje se např. i u některých druhů hmyzu (mšice), kdy se střídá s rozmnožováním pohlavním. 

Pohlavní rozmnožování existuje u drtivé většiny organismů, i když často jen jako doplněk 

nepohlavního – zajišťuje totiž nezbytnou variabilitu potomstva, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti 

vůči chorobám a změnám prostředí a také k evoluci. Prakticky pouze pohlavní rozmnožování je 

známo např. u obratlovců a většiny druhů hmyzu. 

4. Dědičnost 

Souvisí s rozmnožováním – noví jedinci jsou buď geneticky identičtí s rodičem (nepohlavní 

množení) nebo jsou kombinací genů rodičů. Tato kombinace je přitom zcela náhodná a 

neopakovatelná – potomci tak nemohou nikdy být shodní s některým z rodičů, naopak se u nich 

může projevit i vlastnost, která se neobjevila u žádného z rodičů, ale jen u některých vzdálenějších 

předků. 

5. Růst a vývoj 

Růst může být buď trvalý, neukončený, jedinec roste od narození až do smrti, což je typické 

např. pro rostliny, ryby, obojživelníky či plazy, nebo je růst ukončený, jedinec roste jen v mládí a v 

dospělosti se jeho růst zastaví, což je typické např. pro většinu členovců, savce a ptáky. Růst dále 

můžeme dělit na rovnoměrný, tedy všechny části organismu rostou stejně rychle (např. larvy 

hmyzu s proměnou dokonalou), a růst nerovnoměrný, kdy se různé části zvětšují různou rychlostí 

(příkladem jsou savci – např. narozené dítě má krátké končetiny a výrazně větší relativní velikost 

hlavy = asi ¼ délky, v dospělosti má delší končetiny a hlava tvoří jen 1/7 délky těla). Vývoj 

můžeme rozlišit dvou typů. Vývoj druhu jako celku nazýváme fylogeneze. Řídí se obecnými 

zákonitostmi, které popisuje evoluční biologie. V současnosti nejuznávanější jsou evoluční teorie 

vycházející z Darwinovy teorie přírodního výběru (tzv. darwinistické, resp. neodarwinistické 

teorie). Vývoj jedince po celou dobu jeho individuálního života, tj. od jeho početí oplozením 

(tj. splynutí samčí a samičí pohlavní buňky) nebo jeho fyzického oddělení od mateřského jedince 

při nepohlavním rozmnožování, až po jeho definitivní smrt, nazýváme ontogenezí. 

6. Pohyb 

Pohybovat se může celý jedinec (tzv. taxe), což je typické pro jednobuněčné organismy a 

živočichy, nebo je pohyb omezen na určité části (orientované – tropismy, neorientované – nastie) 

či vývojová stadia (přenos spor, pylových zrn, prorůstání pylové láčky apod.) 

7. Dráždivost a homeostáze 

Dráždivost je schopnost organismu reagovat na vnější podněty. Tato schopnost je značně 

omezená u vývojově nižších organismů, nejvíce se pak vyskytuje u organismů s pokročilou 

nervovou soustavou. Homeostáze je související pojem – značí schopnost organismu udržovat stálost 

vnitřního prostředí, tedy aktivní samoregulaci podmínek uvnitř těla na základě vyrovnávání 
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vnějších podmínek (zejména se to týká koncentrace určitých 

látek, pH a teploty). Homeostáze je podle některých vědců 

vnímána jako jeden z nejvýznamnějších projevů života. 

Organismy totiž se chovají jako tzv. disipativní struktury, 

využívají vnější energie (získávané pomocí metabolismu) na 

udržování složité vnitřní uspořádanosti. Pokud totiž nějakému 

systému přestanete dodávat energii, jeho uspořádanost bude 

zákonitě klesat, což vyplývá z 2. věty termodynamiky. To se 

děje po smrti příslušného organismu – ten podléhá rozkladu, 

při němž se složité látky a struktury tvořící jeho tělo rozkládají 

na jednodušší. Život lze tak z určitého úhlu pohledu vnímat 

jako určitý boj mezi nepřátelským chaotickým vnějším světem 

a uspořádanými strukturami organismů. Více o energetickém 

systému v organismech obsahuje kapitola 1.5.4.  

Některé velmi jednoduché organismy nemají ani vlastní buňku a 

skládají se jen z několika typů chemických látek, především nukleových 

kyselin a bílkovin. Jedná se o viry, viroidy, virusoidy (satelity) a priony. 

Označujeme je souhrnně jako nebuněčné organismy. Jejich projevy života 

jsou silně omezené, kromě dědičnosti a rozmnožování (ke kterému navíc potřebují prostředí cizí buňky) ostatní 

vlastnosti živých soustav buď vůbec nemají, nebo jen v malé míře. Proto biologové vedou dlouholetý spor, jestli tyto 

organismy vůbec řadit do systému živé přírody. V posledních desetiletích ovšem převládá názor, že by se za živé 

považovat měly, i když samozřejmě jen s omezeními. 

 

  

Fungování  disipativní 
struktury si můžete 
zjednodušeně představit jako 
místnost v domě. Pokud 
nebudete věnovat žádnou 
energii na to, abyste tuto 
místnost a její vybavení 
udržovali (třeba úklidem, 
větráním, malováním či 
občasnými drobnými opravami), 
bude zde sedat prach, věci se 
začnou rozpadat, budou 
stárnout malby, odlupovat se 
omítka a za několik desítek let 
spadne i celý dům. Je to v 
zásadě to, co se někdy popisuje 
jako „hlodání zubu času“. 
Stejně tedy fungují i živé 
organismy. 
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1.2.2. Ekologická valence a nika 

Každý jedinec se individuálně přizpůsobuje svému prostředí a zároveň toto prostředí i 

aktivně přetváří – interakce jedince a prostředí jsou tedy oboustranné. Silnější přetváření 

prostředí vidíme u pokročilejších organismů, velmi silné je zejména u sociálních druhů (včely, 

mravenci, termiti apod.), kde si jedinci koordinovaně budují obrovská obydlí s výrazně odlišnými 

podmínkami, než jsou v okolí. Ale i obyčejné bakterie nebo kvasinky značně mění své okolí, 

přinejmenším tedy po chemické stránce. 

Každý jedinec zároveň ke svému životu potřebuje určité charakteristiky prostředí. Je zřejmé, 

že tropická rostlina jen obtížně přežije v polárních podmínkách a naopak. Tyto charakteristiky 

prostředí se v ekologii obecně nazývají faktory. Důležité je, že faktor musí být vždy jednoznačně 

kvantifikovatelný (tedy číselně vyjádřitelný, např. vhodnou fyzikální veličinou). Faktorem tedy není 

klima nebo potrava, obojí je souhrnem několika 

faktorů (v prvním případě např. průměrná teplota 

vzduchu, roční úhrn srážek a množství dní se 

sněhovou pokrývkou, v druhém případě např. 

množství housenek a množství brouků). V tomto se 

často chybuje, a to bohužel i v některých populárně 

naučných publikacích. 

Faktory lze dělit podle dvou hledisek: 

a) zda jde o faktor, který je vyčerpatelný, 

tedy určitý jedinec dotyčnou věc spotřebuje a ta 

věc tak již není dostupná pro nikoho jiného – pak 

mluvíme o tzv. zdroji. Tento zdroj je přitom 

předmětem vnitrodruhové konkurence (viz kapitola 

1.2.4). Příkladem zdroje jsou potravní faktory, 

živiny pro rostliny, ale také dutina pro ptáka, který 

hnízdí v dutinách, nebo samice pro monogamní 

druhy. Naopak, pokud faktor umožňuje nezávislou 

koexistenci prakticky libovolného počtu jedinců, 

mluvíme o podmínce. Přítomnost jakéhokoliv 

jedince pak faktor prakticky neovlivňuje (i když 

existují určité výjimky, viz kapitola 1.4.1 o 

biotopech). Příkladem podmínky je pak např. 

teplota, tlak, pH, obsah dusíku, přítomnost 

mykorrhitických hub pro orchideje apod.  

Někdy podmínka, jindy zdroj. Určitý 
faktor může být za některých situací 
podmínka a za jiných zdroj. Může to být 
třeba sluneční záření – zatímco pro řadu 
živočichů je to podmínka (bez něj by se 
nemohli orientovat zrakem, ale je jim 
celkem jedno, kolik ho je), pro zelené 
rostliny je to zdroj (čím více ho je, tím lepší 
podmínky pro fotosyntézu). Zelené rostliny 
tak vedou leckdy lítý konkurenční boj o to, 
která se lépe dostane ke světlu. Dalším 
příkladem je voda – pro suchozemské 
organismy včetně člověka je to zdroj (je-li jí 
málo, mohou vznikat o vodu spory a boje), 
pro vodní organismy pak podmínka. 

Obr. 1 – obecný model ekologické valence 

(upraveno autorem na základě české verze wikipedie -

cs.wikipedia.org) 

MIN OPT MAX 
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b) zda jde o faktor, který vzniká působením neživých těles – pak mluvíme o tzv. abiotickém 

faktoru. Působení živých organismů pak označujeme jako biotické faktory. Biotické faktory se 

pak projevují jako vnitrodruhové (kapitola 1.3.3) nebo mezidruhové (kapitola 1.4.3) vztahy mezi 

organismy – protože se v nich vždy angažují více než dva jedinci, již nejsou předmětem zkoumání 

ekologie jedince. 

Působení každého ekologického faktoru lze popsat tzv. ekologickou valencí. To je reakce 

jedince na příslušný faktor, většinou charakterizovaná pomocí grafické závislosti schopnosti 

organismu přežít a rozmnožit se (souhrnně označované jako fitness) na hodnotě příslušného 

faktoru. Zpravidla má tato závislost tvar Gaussovy křivky, viz obrázek 1. Vlevo má křivka 

minimum (MIN), vpravo maximum (MAX), nejvyšší bod je pak nazýván optimum (OPT). 

V blízkosti optima (rozmezí R – R na ose x) se organismus rozmnožuje, v širším rozmezí (G – G) 

pak je schopen růstu, těsně nad minimem či těsně pod maximem (rozmezí S – S) už pouze přežívá. 

Pokud hodnota faktoru klesne pod minimum či naopak stoupne nad maximum, vede to ke smrti 

jedince. Jedinci jsou samozřejmě individuální (někdo je otužilec, jiný milovník tepla), přesto lze 

říci, že v rámci jednoho druhu je reakce jedinců v zásadě obdobná. Do jisté míry je každý jedinec 

schopen adaptace (např. otužování), což je vlastnost, která organismům pomáhá přežívat při 

pomalých změnách prostředí (nástup doby ledové apod.). Naopak rychlé změny organismům 

zpravidla nesvědčí a ohrožují je (globální změny klimatu). 

Organismy se širokou valenční křivkou nazýváme euryvalentní, s úzkou křivkou pak 

stenovalentní. Příkladem euryvalentního živočicha vůči teplotě je např. potkan či moucha domácí, 

přikladem stenovalentního vůči teplotě pak většina akvarijních ryb. Vůči relativní vlhkosti je 

euryvalentní většina lišejníků, stenovalentní rostliny tropického pralesa. Je potřeba si uvědomit, že 

steno- či euryvalentnost se vždy vyjadřuje vůči určitému faktoru, např. vůči slunečnímu záření se 

chová akvarijní rybka jako euryvalentní (je jí v zásadě jedno, jestli se na ní svítí či nikoliv). 

Stenovalentní organismy nacházejí využití jako tzv. bioindikátory – organismy, podle jejichž 

výskytu lze usuzovat na určité vlastnosti prostředí (např. stupeň znečištění vody – larvy některých 

druhů hmyzu, nebo stupeň znečištění vzduchu – lišejníky). 

Soubor ekologických valencí pro různé faktory dává dohromady ekologickou niku. Ta tedy 

představuje výčet jednotlivých podmínek a zdrojů, které jsou nezbytné pro život daného jedince. 

Není to tedy nějaká geografická oblast, v níž se druh vyskytuje (to je areál rozšíření – viz dále). 

Tato častá chyba, vyskytující se někdy i v populární literatuře, vyplývá z faktu, že se používají 

sousloví jako „obsadit niku“, nebo naopak „uprázdnit niku“. 

Ekologická nika může být buď teoretická, což je plný rozsah faktorů, který je postačující 

pro život jedince. V praxi každý jedinec obsazuje jen niku užší, tzv. realizovanou. Jeho většímu 

rozšíření totiž brání různé překážky, většinou geografické bariéry (pohoří, moře apod.). Pokud tuto 

realizovanou niku projektujeme na mapu zemského povrchu (či globus), dostaneme areál rozšíření. 

Areál rozšíření druhu je tedy geografická interpretace realizované niky – je to oblast, která obsahuje 
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všechny podmínky a zdroje nutné pro přežití druhu (teoretická nika) a zároveň se tam druh mohl 

rozšířit a nic mu v tom nebránilo (realizovaná nika). 

Oblast, v níž se vyskytuje jen jeden jedinec (s případnou rodinou), nazýváme teritorium. 

Tuto oblast dotyčný jedinec příslušně označuje (akusticky – ptačí zpěv, chemicky – moč, trus, 

opticky – pózování na vybraných místech) a v případě napadení aktivně brání před ostatními. 

Teritorium si lze tedy představit jako dům se zahradou obehnaný plotem (jen ten plot je „viditelný“ 

pouze pro ten určitý druh). Ne každý druh se chová teritoriálně, některé druhy jsou tzv. koloniální, 

tedy vytváří obrovská hejna či stáda. (Srovnej např. africké kopytníky či racky proti chování rysů, 

psů či sýkor.) Některé druhy se teritoriálně chovají jen v určitém období roku (zpravidla při 

vychovávání potomstva), zato jindy vyhledávají širší společnost. To se týká např. většiny 

migrujících pěvců. Teritoriální chování se vyvinulo jako reakce na vnitrodruhovou konkurenci – 

omezuje zbytečně vysilující boje.  

Šíření druhů mimo původní areál rozšíření může být dvou základních typů: 

Invaze, kdy druh (záměrným či nezáměrným působením člověka) se rozšíří na geograficky 

nesousedící lokalitu (ostrov, jiný kontinent) a zde vytlačuje domácí druhy (chybí zde např. jeho 

přirození nepřátelé, paraziti apod.). Příkladem v živočišné říši je norek americký (utekl z farem a 

vytlačil v Evropě domácího norka evropského), v rostlinné říši např. bolševník velkolepý či 

křídlatka japonská (druhy z východní Asie, které byly pěstovány jako okrasné, ale unikly do volné 

přírody). Některé druhy jsou naopak u nás domácí a jinde se chovají jako invazní – např. králík 

divoký (viz box na další stránce vpravo) nebo rostlina kyprej vrbice (u nás běžná součást rákosin, 

dorůstá maximálně 1,5 m, v Severní Americe má ale až 3 m a vytlačuje domácí druhy). 

U rostlin jsou rozlišovány tzv. archeofyty - staré invaze, které proběhly před rokem 1492 a většinou souvisely 

s rozvojem zemědělství (sem patří většina plevelů – pýr plazivý, pcháč oset, vlčí mák). Tyto rostliny jsou dnes již 

prakticky zdomácnělé a nijak domácí flóru nenarušují. Naopak neofyty – nové invaze, související s mezikontinentální 

přepravou (zejména lodní) jsou většinou velmi nebezpečné a jejich pěstování je dnes silně omezováno, zavádění do 

přírody je dokonce přímo zakázáno zákonem. Např. bolševník velkolepý je druh, který dle zákona musí vlastník 

pozemku aktivně likvidovat (problém je v tom, že řada pozemků „nepatří nikomu“, a z těchto pozemků se pak 

bolševník zpětně šíří). 
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Expanze, kdy druh (změnou v podmínkách či 

adaptací – dnes se o tom mluví v souvislosti se změnou 

hospodaření v krajině a globálními změnami klimatu) se 

rozšíří na geograficky sousedící lokalitu. Většinou v 

takovém případě domácí druhy výrazně nevytlačuje. 

Příkladem v živočišné říši je králík ve střední Evropě 

(viz box vpravo) nebo křižák proužkovaný (pavouk, 

šířící se k severu pravděpodobně v důsledku 

oteplování), v rostlinné pak např. kopřiva dvoudomá a 

bez černý (druhy suťových lesů, které se vinou hnojení 

rozšířily téměř všude), nebo třtina křovištní (tráva, která 

zarůstá neudržované louky). 

Druh, který žije na všech kontinentech (případně 

s výjimkou specifické Antarktidy), nazýváme 

kosmopolit. Příkladem je moucha domácí, potkan, 

člověk, z rostlin kapradina hasivka orličí či vodní 

rostlina růžkatec ponořený.  

Druh, který je výrazně omezen jen na jedno 

geograficky malé území (ostrov, část kontinentu, stát, 

pohoří), nazýváme endemit. Příkladem jsou australští 

vačnatci, madagaskarští lemuři, borovice blatka ve 

střední Evropě, jeřáb sudetský v Krkonoších, želva 

galapážská na stejnojmenném souostroví, ale také 

lipnice jesenická – tráva, která se na celém světě 

vyskytuje jen na jedné lokalitě o rozloze několika m
2
 na 

Petrových kamenech v Jeseníkách. Nejvíce endemitů se 

vyskytuje na ostrovech, často i více než polovina fauny 

a flóry daného ostrova. Druhy ostrovů se nemohou díky 

geografické bariéře (moře) rozšířit na nová stanoviště, 

zároveň jsou ale chráněny před přísunem nových druhů, které by jim mohly nežádoucím způsobem 

konkurovat. Řada druhů ostrovů je totiž konkurenčně velmi slabá, rodí jen malé množství potomků 

apod. 

Druh, který byl v minulosti výrazně více rozšířen a dnes se vyskytuje jen ojediněle, ve 

zbytcích, nazýváme relikt. Příkladem reliktu jsou např. živoucí fosílie (latimérie podivná, haterie 

novozélandská, jinan dvoulaločný) nebo glaciální relikty (druhy, které jsou pozůstatky z doby 

ledové a přežívají např. ve vysokých horách, např. ostružiník moruška a bříza zakrslá v Krkonoších, 

myšivka horská na rašeliništích Šumavy). 

Králík divoký. Dobrým příkladem 
pro pochopení pojmů je králík divoký. 
Je to jihoevropský druh, který se v 
minulosti stal předkem králíka 
domácího. Vyžaduje relativně suché 
stráně, v nichž se dobře hrabou 
rozsáhlé nory a subtropické či teplejší 
mírné klima. (To je tedy část výčtu 
podmínek, které znamenají jeho 
teoretickou niku.) Z jižní Evropy se 
díky určité schopnosti adaptace dostal 
i mírně směrem k severu (došlo tedy 
k rozšíření teoretické i realizované 
niky) a dnes ho najdeme i v teplejších 
částech střední Evropy. Podobné 
podmínky jako v Evropě panují i v 
Americe a na jižní polokouli, např. v 
Austrálii, králík se tam ale 
nevyskytuje. Tamější podmínky tedy 
odpovídají teoretické nice, ale nikoliv 
realizované a tyto oblasti nepatří do 
areálu rozšíření. Koncem 19. století 
byl králík převezen do Austrálie (lovné 
zvíře, maso), kde ale díky absenci 
přirozených nepřátel (biotické 
limitující faktory) se začal velmi rychle 
množit a dosáhl mnohamilionových 
počtů, často na úkor domácích druhů. 
Tím došlo k rozšíření realizované niky 
i areálu (ale nikoliv teoretické, ta 
zůstala stejná). Tomuto způsobu 
šíření na zcela nová místa říkáme 
invaze (resp. jde o invazní druh), 
naopak šíření z jižní Evropy k severu 
nazýváme expanze (expanzivní druh). 
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Většina druhů je člověkem přímo či nepřímo ohrožována, lidé zmenšují jejich areály 

rozšíření (přímo – lovem, nepřímo - změnou faktorů a tím vlastně vyřazením stanoviště z niky 

daného druhu). Nejvíce jsou takto ohrožovány endemity a druhy stenovalentní. Lokality s výskyty 

těchto druhů proto bývají přísněji chráněny než jiné, neboť změnou podmínek (např. i nepřímou – 

typicky zavlečením nepůvodního druhu, který původní druh konkurenčně vytlačí) nedojde jen ke 

zničení příslušné lokality, ale často i k úplnému vyhubení daného druhu. Žádný jednou vyhubený 

druh nelze přitom nijak obnovit (výjimkou jsou druhy, které přežily alespoň v botanických či 

zoologických zahradách). Druh, který je svým výskytem naopak silně vázán na přítomnost člověka, 

nazýváme synantropní. Často je tato synantropnost výsledkem adaptace. Např. kos černý je 

původně lesní druh, holub skalní (to je ten holub, který se masově vyskytuje ve městech) je 

původně druhem skal. Mezi synantropní druhy pak patří i druhy pro člověka nebezpečné (přenosem 

chorob, požíráním zásob), jako je např. myš domácí, potkan, potemník moučný (larvy = mouční 

červi) apod. Příkladem synantropních rostlin jsou pak různé plevele. 
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1.2.3. Abiotické faktory prostředí 

Tato kapitola obsahuje soubor hlavních abiotických faktorů, které působí na každého jedince. 

Faktor, který je v nedostatku, a omezuje tak fitness jedince, nazýváme limitující. Liebigův zákon 

minima pak říká, že přidání právě tohoto a jen tohoto faktoru způsobí zvýšení fitness, přidání 

ostatní faktorů nijak nepomůže. (Např. trpí-li rostlina nedostatkem dusíku, svícení ani zalévání jí 

nijak nepomůže.) 

1.2.3.1. Světlo 

Světlo je soubor 

elektromagnetického vlnění, 

většinou uvažováno v rozsahu 

viditelných vlnových délek, tedy 

přibližně 380 až 750 nm. Vlnové 

délky nad 750 nm jsou 

označovány jako infračervené 

záření, vlnové délky pod 380 nm 

jako ultrafialové záření. Protože 

rozsah viditelného světla je pro 

různé druhy odlišný (včely vidí 

ultrafialově, netopýři 

infračerveně), je lepší chápat 

pojem světlo o něco šířeji, tedy 

včetně blízké ultrafialové a blízké 

infračervené oblasti. 

Na Zemi prakticky všechno světlo pochází 

ze Slunce (hvězdy produkují méně než jednu 

biliontinu dopadajícího záření, záření z Měsíce a 

planet je vlastně odražené sluneční). Slunce 

produkuje přibližně 40 % svého záření ve 

viditelné oblasti. Většina ultrafialového záření je 

pohlcena ozónovou vrstvou (viz kapitola 1.5.3), 

viditelné záření je pohlcováno atmosférou jen 

málo, infračervené především v určitých 

vlnových délkách. Na povrchu Země je tak 45 % 

dopadajícího záření ve viditelné oblasti (při 

zatažené obloze je to dokonce přes 50 %), 

necelých 5 % je záření ultrafialové a 50 % 

infračervené (maximální vlnové délky jsou 

Obr. 3:  Absorpce (pohlcení) různých vlnových délek 

chlorofylem. Čím je křivka výš, tím více světla se 

pohltí. (podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorofyl) 

Obr. 2:  Spektrum slunečního záření (podle anglické verze wikipedie, 

en.wikipedia.org), wavelength = vlnová délka, spectral irradiance = příkon 

příslušné části slunečního spektra, sunlight at top of the atmosphere = bez 

pohlcení atmosférou, radiation at sea level = po pohlcení atmosférou, na 

úrovni mořské hladiny 
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přibližně 3 000 nm). Jak vypadá světelné spektrum dle vlnových délek na povrchu atmosféry a na 

zemském povrchu ukazuje obr. 2. 

Z organismů využívají světlo především rostliny, pro něž je zdrojem energie k fotosyntéze. 

Část světelného spektra, které rostliny umí zpracovávat, se nazývá fotosynteticky aktivní záření 

(PhAR – z photosyntetically active radiation). Je to téměř shodné s viditelným zářením (uvádí se 

380 až 720 nm). Rostliny však využívají především modré a červené světlo, neboť zde jsou hlavní 

absorpční maxima dvou základních fotosyntetických barviv - chlorofylu a i chlorofylu b, viz obr. 3. 

Protože rostliny prakticky nepohlcují zelené záření (kolem 520 nm) a toto záření tedy odráží, jeví se 

nám zeleně zbarvené. 

Rostliny potřebují ke své fotosyntéze určité minimální množství slunečního záření. 

K fotosyntéze sice dochází již prakticky od nejmenších hodnot záření, ale pro růst rostliny je 

nezbytné, aby produkce organických 

látek (hrubá fotosyntéza) překračovala 

jejich rozklad za účelem získávání 

energie (dýchání). Rozdílu fotosyntéza 

minus dýchání říkáme čistá fotosyntéza. 

Její závislost na množství záření 

dopadajícího ze Slunce ukazuje graf na 

obr. 4. 

Jak vidíme, existují celkem dva 

hlavní typy rostlin (mezi nimiž jsou 

značné přechody): stínomilné (sciofyty), 

trvale adaptované na nízké množství 

záření (rostou tedy typicky v jehličnatém 

lese, např. šťavel kyselý, brusnice 

borůvka apod.) 

světlomilné (heliofyty), trvale adaptované na vysoké množství záření (rostou tedy typicky na 

louce, např. většina trav, kopretina bílá, sedmikráska chudobka) 

Množství záření, které odpovídá nulové čisté fotosyntéze (tedy místo, kde křivka grafu 

protíná osu x), nazýváme světelný kompenzační bod fotosyntézy. Je-li záření méně, rostlina sice 

může přežívat, nikoliv ovšem růst, dlouhodobě pak není schopna ani přežívat.  

Ve vodě proniká záření především do povrchových vrstev, s rostoucí hloubkou se množství 

záření snižuje (důvodem může být prostá absorpce světla vodou, častěji však různé znečištění, 

zakalení, přítomnost rostlin, řas nebo sinic). Vrstvě, kde množství záření odpovídá světelnému 

kompenzačnímu bodu, říkáme eufotická vrstva. V čistých mořích či jezerech s minimem živin, a 

tudíž i sinic a řas, je eufotická vrstva v hloubce i desítek metrů. V našich hnojených intenzivních 

rybnících může být i pouhých 20 cm. V pískovnách je kolem jednoho až třech metrů. 

Obr. 4:  Idealizovaná křivka rychlosti čisté fotosyntézy 

(vyjádřené jako množství CO2 zabudovaného do organických 

látek) na množství slunečního záření (graf vytvořen autorem) 
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Na rostliny v malé míře působí i jiné záření než PhAR, především blízké infračervené záření (kolem 730 - 780 

nm). To totiž na rozdíl od červeného světla není pohlcováno rostlinami, takže poměr tohoto blízkého infračerveného 

záření a červeného záření je důležitý pro spouštění klíčení semen. Rostlina má zvláštní chemické látky zvané 

fytochromy, které reagují na poměr blízkého infračerveného a červeného záření a spouští tak klíčení tehdy, je-li tento 

poměr blízký záření přímo přicházejícímu ze Slunce. To totiž znamená, že rostlina není stíněna. 

Vliv světla na živočichy je v podstatě spojen především s fungováním zraku – to ovšem je 

spíše předmětem fyziologie než ekologie. 
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1.2.3.2. Teplota 

Teplota je významným faktorem 

pro rostliny i živočichy. Na Zemi se 

pohybuje od hodnot cca -90 °C 

(Antarktida) po 100 i více °C (sopečné 

oblasti). Rozložení průměrné teploty 

vzduchu ukazuje obr. 5. Prakticky 

všechny tyto teploty mohou být vhodné 

pro organismy, např. u podmořských 

sopek může díky vysokému tlaku 

dosahovat teplota vody i 110 °C, aniž by 

voda vařila, v takových podmínkách se 

vyskytuje archebakterie Pyrodictium.  

Přesto optimální teplotou pro 

většinu organismů zůstává rozmezí 15 až 

25 °C. Tato teplota je optimální i pro 

středoevropského člověka (běžná 

pokojová teplota) a odpovídá průměrné 

teplotě v ČR v letním období. Nižším či vyšším teplotám se organismy musí různě přizpůsobovat. 

Průměrná teplota vzduchu v ČR se pohybuje mezi 0 °C (hřebeny Krkonoš) a 10 °C (jižní Morava, 

Polabí), na Prachaticku je to kolem 6 –7 °C (viz obr. 6). S rostoucí nadmořskou výškou klesá 

průměrná roční teplota přibližně dle vzorce: každých 100 m odpovídá 0,65 °C. Živočichové z 

hlediska udržení své tělesné 

teploty mají dvě hlavní 

strategie: 

a) homotermní 

(endotermní, stáloteplotní, 

nesprávně též nazývaní 

„teplokrevní“), což jsou savci 

a ptáci, udržující trvale 

tělesnou teplotu odpovídající 

optimální rychlosti 

biochemických reakcí (dle 

druhu 36 až 40 °C). To je 

umožněno oddělením 

odkysličené a okysličené krve 

v srdci. 

Obr. 6:  Průměrná roční teplota v ČR v období 1961-1990, tj. tzv. 

meteorologický normál (autor ČHMÚ, licence CC 3.0) 

Obr. 5:  Průměrná roční teplota vzduchu na Zemi, dle 

http://www.globalwarmingart.com (GFDL licence) 
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b) heterotermní (exotermní, nesprávně „studenokrevní“), přijímající tělesnou teplotu okolí. 

Tato strategie je sice mnohem méně energeticky náročná (porovnejte třeba energetický příjem hada 

a myši), ale zase vyžaduje buď trvale vysoké teploty okolí (tropické oblasti), nebo přes zimu 

„někam zalézt“ (u nás většinou hluboko do půdy či na dno vodních toků a nádrží – tam se díky 

anomálii vody drží teplota stále kolem 4 °C). Některé druhy bezobratlých zimu vůbec neřeší a 

přežívají ji jen ve formě vajíček (motýli) či v anabióze 

(zapouzdřeném neaktivním stavu, kdy látková výměna je 

prakticky nulová, např. želvušky, nálevníci). 

Homotermní živočichové mohou zimu přežívat 

úspěšněji:  

a) Pasivně, formou hibernace, zimního spánku. Ta 

může být buď pravá, kdy dochází k poklesu tělesné teploty 

a tím i omezení látkové výměny (příklad sysel, křeček, 

plch, ježek, netopýři, vzácně i ptáci – kolibříci). Nebo 

nepravá, kdy se tělesná teplota nemění, živočich se 

několikrát za zimu probouzí a dokonce může i rodit a 

pečovat o mladé (jezevec, medvědi).  

b) Aktivně, formou vyhnutí se nepříznivým 

podmínkám migrací. Ta je typická u tažných ptáků a 

netopýrů (odlet do „teplých krajin“), některých kopytníků 

(sestup do nižších nadmořských výšek u kamzíka, přesuny 

stád v Africe – ty jsou ale motivovány spíš nedostatkem 

vody) 

Aktivním přizpůsobením těla, adaptací. Tou může 

být hustá srst či peří (často změněná línáním či pelicháním 

speciálně jen na zimu), silná vrstva tuku (kytovci), nebo 

takové přizpůsobení tělesných rozměrů a tvarů, aby lépe 

vyhovovalo chladným podmínkám – viz tři následující 

evolučně ekologická pravidla. 

1) Bergmannovo pravidlo: Živočichové v 

chladných oblastech dosahují větších rozměrů než jejich 

příbuzní v oblastech s teplým podnebím. Ve studených oblastech se totiž vyplatí mít malý poměr 

povrchu k objemu, aby nedocházelo ke ztrátám tepla – a platí, že velké těleso má tento poměr 

menší. Klasickým příkladem jsou medvědi (největší je m. lední, pak m. grizzly, nejmenší pak 

tropický m. malajský) a tygři (největší je sibiřský tygr ussurijský, nejmenší pak t. malajský). 

Koneckonců i řada tropických kmenů člověka je vzrůstem malá (Pygmejové). 

Povrch a objem. Představte si 
pro zjednodušení, že organismy 
mají tvar koule. Pak jejich objem je 
roven V = 4/3**r3. Povrch S = 

4**r2. Je zřejmé, že pokud se 
poloměr našeho kulatého 
organismu zdvojnásobí, vzroste 
objem osmkrát, zatímco povrch jen 
čtyřikrát. Zatímco na objemu je 
závislá schopnost vyrobit teplo 
(zdroj energie není nic jiného než 
buněčné dýchání, čím víc buněk, 
tím víc energie), na povrchu je 
závislé množství tepelných ztrát (ty 
probíhají na kontaktu živočicha 
s okolním prostředím). Proto je 
lepší v chladné oblasti pro 
minimalizaci tepelných ztrát být 
větší (a obráceně – v horkých 
oblastech, kde hrozí přehřátí, je 
lepší být menší). 

Allenovo pravidlo si můžete 
představit tak, že do ideálního 
kulového organismu zapícháte 
úzké ostny. Čím víc jich tam dáte, 
tím vám hodně vzroste povrch, ale 
objem se změní jen nepatrně. 
Takže zase čím větší výrůstky, tím 
větší povrch, a to je lepší 
v teplejších oblastech.  

Obdobně by to platilo (jen složitěji) 
i pro jiné tvary než koule. 
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2) Allenovo pravidlo: Živočichové z chladných oblastí mají kratší různé tělní výrůstky 

(končetiny, ocas, uši, čumák) než podobní živočichové z teplých oblastí. Živočichové se stejným 

objemem mohou mít totiž dle konkrétního tvaru těla různý povrch, což ovlivňuje jejich schopnost 

termoregulace (stejně jako u předchozího Bergmannova pravidla). Severské rasy psů mají menší uši 

a kratší čumák, liška polární má téměř neviditelné uši a krátké nohy, na rozdíl od fenka, který má 

vyloženě uši – plachty. (Liška obecná má tvar těla někde uprostřed.) Platí to i pro národy u lidí 

(Eskymáci, Jakuti – oblé rysy, černoši – ostře řezané rysy). 

3) Glogerovo pravidlo: živočichové v suchých teplých oblastech mají obvykle světlejší 

a skvrnitější zbarvení než jejich protějšky ve vlhkých chladnějších regionech. Příkladem jsou 

některé druhy rysů nebo zajíc tmavoocasý. Vysvětlení tohoto pravidla není příliš jasné a navíc toto 

pravidlo není příliš univerzální. 

 

Rostliny na rozdíl od živočichů nemají šanci někam migrovat, takže jejich jedinou možností 

je nějaká forma adaptace. Adaptace musí být obecně silnější v chladných regionech (viz obr. 7), 

např. od určité nadmořské výšky (viz kapitola 1.5.2) už nerostou prakticky žádné stromy, neboť 

jejich adaptace na chlad je nejobtížnější. 

Podle způsobu přežívání zimního období pak rozlišujeme životní formy rostlin (dle ekologa 

Raunkiaenera): 

Fanerofyty – jsou to stromy a vysoké keře. Jejich pupeny zůstávají vysoko nad zemí, proto 

se na zimu prakticky „vypnou“, zastaví látkovou výměnu, vodu z cévních svazků zatáhnou pod 

zem, aby nemohly zmrznout. (Kácení a prořezávání dřevin se proto má provádět v zimním období 

Obr. 7: Klimatické regiony České republiky, dle Quitt, 1971. T = teplá oblast 

(průměrná roční teplota 8 – 10 °C), MT = mírně teplá oblast (průměrná roční 

teplota 5 – 8 °C), CH = chladná oblast (průměrná roční teplota 0 – 5 °C) 
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cca od listopadu do února, hrubá chyba je pak kácení v brzkém jaře, kdy se začne voda do 

nadzemních částí vracet, což se projevuje jako intenzivní proud mízy.) 

Chamaefyty – polokeře a nízké keře, příp. mechy, lišejníky či plavuně. V zimě se nechávají 

zapadnout sněhem, který působí jako velmi kvalitní izolace před mrazem. (Už 20 cm sněhové 

pokrývky izoluje tak dobře, že na povrchu půdy pod ním se teplota pohybuje trvale jen pár desetin 

kolem nuly. Tento princip využívají Eskymáci při stavbě svých iglú.) Patří sem kromě borůvek, 

brusinek, vlochyní a vřesu i borovice kleč, která sice dosahuje výšky až dvou metrů, ale pod 

sněhem se ohýbá, a tak už půlmetrová vrstva sněhu bez problémů stačí na její kompletní zapadání. 

Hemikryptofyty – trsnaté trávy (a jiné trsnaté rostliny – ostřice, sítina) nebo rostliny 

s přízemními růžicemi listů (sedmikráska chudobka), jejichž přezimovací útvary jsou těsně nad 

zemí nebo na úrovni zemského povrchu. Uschlá část trsu pak působí jako izolace (všimněte si, že 

malá spodní část trávy zpravidla zůstává po celou dobu zimy zelená). 

Kryptofyty – jsou to vytrvalé (nebo dvouleté) rostliny tvořící přezimovací útvary pod 

povrchem země – tedy cibule (sněženka, tulipán), hlízy (brambory, jiřiny), oddenky (kapraďorosty), 

dužnaté kořeny (mrkvovité rostliny). Jsou též označovány jako geofyty. Někdy se sem řadí i 

hydrofyty, což jsou rostliny vodní. 

Terofyty – jsou to rostliny jednoleté (letničky), které zimu přečkávají pouze ve formě semen 

(výtrusů). Patří sem např. osívka jarní, slunečnice roční, kukuřice, muškát apod. 

 Epifyty – skupina ve střední Evropě spíše vzácná, rostliny, které rostou na jiných rostlinách, 

ať už jako (polo)parazité (jmelí), nebo je využívají jen jako podklad (stromové formy lišejníků, 

v tropech pak orchideje a bromélie) 
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1.2.3.3. Voda 

Zdrojem vody na Zemi jsou srážky. Rozložení srážek na Zemi ukazuje obrázek 8. Rostliny, 

které se nemohou za vodou přesouvat, jsou obecně na její nedostatek mnohem háklivější než 

živočichové, a proto se musí suchu mnohem lépe přizpůsobovat.  

(U živočichů je dobře přizpůsoben např. velbloud, který shromažďuje vodu jejím vázáním do tuku 

v hrbech.)  

 

Množství srážek je tedy 

určujícím faktorem pro 

dostatek vody v ekosystémech. 

Je nutné jej ovšem dát do 

souvislosti i s teplotou, neboť 

vyšší teploty způsobují vyšší 

výpar a tím i větší ztráty vody. 

Proto všeobecně uznávaná 

hranice ročního úhrnu srážek 

max. 250 mm pro polopoušť a 

max. 100 mm pro poušť platí 

jen v tropech, subtropech a 

teplejší části mírného pásma. 

V chladných oblastech je 

výpar tak malý, že i přes to, že 

v tundře běžně roční úhrny ani 

zdaleka nedosahují hranice 

Obr. 8:  Průměrný roční úhrn srážek na Zemi (mapka převzata z databází ČHMÚ) 

Obr. 9: Průměrný roční úhrn srážek v ČR v období 1961-1990 (autor 

ČHMÚ, licence CC 3.0) 
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250 mm, rostliny zde celkem normálně rostou, neboť v zimě (trvající i déle než půl roku) je voda 

trvale vázána jako zmrzlá a výpar je tudíž téměř nulový. 

Hranice pro souvislý výskyt stromů se pohybuje od cca 500 mm v tropech přes cca 400 mm 

v mírném pásmu až po 200 - 300 mm na severním okraji tajgy. Je-li srážek méně, převažují byliny, 

popř. keře či jednotlivé stromy (savana, step, lesostep).  

V našich podmínkách se množství srážek pohybuje od 400 mm (Žatecko, jižní Morava) po 

1 700 mm (Jizerské hory), Šumava a Pošumaví mají kolem 700 až 1 000 mm – viz obr. 9. To 

umožňuje celkem bezproblémový výskyt stromů na celém území, s výjimkou jižních výslunných 

svahů Českého středohoří a jihomoravských úvalů, kde se místy vyskytují malé stepní (či spíše 

lesostepní) enklávy. 

Voda se po dešti vsakuje do půdy, kde přetrvává různě dlouhou dobu dle propustnosti půdy. 

Písčitá půda tak o vodu přichází nejrychleji, naopak na jílovité půdě se voda drží dlouho, často 

vytváří po větších deštích několikadenní až několikatýdenní louže. Rostliny přizpůsobené 

vysokému množství vody nazýváme vlhkomilné (hygrofyty), resp. ty, co rostou přímo ve vodě, 

pak hydrofyty. Chybí jim kutikula (nepotřebují omezovat výpar), mají velkou plochu listů, často je 

přítomno pletivo aerenchym (provzdušňuje části rostliny, ke kterým by se přes vodní sloupec nebo 

bahno špatně dostával kyslík). Opakem jsou pak suchomilné rostliny – xerofyty. Ty jsou 

přizpůsobeny tuhými listy se silnou kutikulou a malou plochou. Časté jsou chlupy – trichomy. 

Zvláštní skupinou xerofytů jsou sukulenty – rostliny, které mají ztloustlý stonek a listy, vyplněné 

zásobní vodou. (U kaktusů listy chybí úplně, jsou přeměněny na ostny a fotosyntézu tak vykonává 

stonek. Dalšími sukulenty jsou např. netřesky nebo tučnice). 

Voda v zimě přichází v našich podmínkách často ve formě sněhu. Sněhové srážky jsou pro 

rozvoj rostlin v jarním období důležitější než dešťové – na rozdíl od dešťové vody zůstávají 

v daném ekosystému až do jara, kdy roztáním umožní překlenout případné sušší období. Ukazuje 

se, že mnohem větším nedostatkem vody trpí rostliny na jaře, které následuje po zimě s menším 

množstvím sněhu. Navíc sníh působí jako izolace a umožňuje tak snáze odolávat velmi nízkým 

teplotám (to platí pro rostliny i pro živočichy) – oproti situaci, kdy jsou holomrazy. 

Díky anomálii vody se led vytváří na nádržích a řekách (tam později) vždy od hladiny, u dna 

zůstávají teploty kladné, v hlubších nádržích kolem 4 °C. Řeky díky tekoucí vodě méně často 

zamrzají, a proto se stávají často zimním útočištěm vodních ptáků (kachen, labutí). V poslední době 

jako takové útočiště slouží i zatopené aktivní pískovny (probíhá tam těžba čeřící vodu) a hlavně 

vodní toky pod přehradami (přehrady vypouští vodu z elektráren ze dna, tedy o teplotě kolem 4 °C, 

a tudíž je dnes prakticky vyloučené, aby zamrzla Vltava v Praze). 
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1.2.3.4. Vzduch, vítr 

Složení vzduchu prakticky zabezpečuje, že kyslík v suchozemských ekosystémech 

nepředstavuje limitující faktor. Oxidu uhličitého je sice celkově o dost méně, ale jeho nedostatek k 

fotosyntéze by mohl hrozit jen v hermeticky uzavřeném skleníku. I tam by ale rostliny dokázaly 

přežít, jen by se zastavil jejich růst. 

Limitující faktor mohou představovat některé znečišťující látky, zejména pro citlivé 

organismy (bioindikátory – např. lišejníky citlivé na oxid siřičitý). Problematikou znečišťujících 

látek se zabývá kapitola věnovaná cyklům jednotlivých prvků. 

Klesající tlak vzduchu ve vysokých nadmořských výškách může situaci změnit, pak se 

kyslík stává limitujícím. Kyslík má navíc o něco vyšší hustotu než vzduch, takže jeho podíl 

v atmosféře s rostoucí nadmořskou výškou mírně klesá. (V 5 000 m už je jen kolem 18 %, oproti 

21 % na hladině moře.) Různé organismy tak mohou žít (vyletět) jen do určité výšky. U člověka 

dlouhodobě nepřizpůsobeného se uvádí spánkové poruchy již od 3 000 m n.m., potíže s pohybem 

pak od 5 000 m n.m. Nad touto hranicí již trvale žije jen velmi málo obyvatel. Průměrný tlak 

vzduchu ve výšce 5 000 m n.m. je již méně než polovinou tlaku na hladině moře. 

Ve vodě je situace zásadně odlišná. Jak kyslík, tak oxid uhličitý zde mají velmi omezenou 

rozpustnost, a proto se oba tyto plyny zde mohou snadno stát limitujícími faktory. Proto u vodního 

ekosystému je potřeba na obsah a rovnováhu plynů dávat daleko větší pozor (např. péče o 

akvárium). 

Vítr jako pohyb vzduchu je faktorem, jemuž se organismy obecně jen obtížně přizpůsobují. 

Velmi silná vichřice (orkán) nebo silný vítr v kombinace s těžkým mokrým sněhem způsobují 

lámání stromů a vývraty. To představuje, podobně jako třeba lesní požáry, jeden z přirozených 

procesů obnovy lesních ekosystémů – na uprázdněných místech po pádu stromů vznikne prostor pro 

řadu nových jedinců, někteří dokonce specificky vyhledávají tato místa. (Např. zkrutek vláhojemný 

– mech rostoucí na spáleništích, včetně starých ohnišť. Vrbka úzkolistá – „paseková“ rostlina.) 

Známým případem, kdy můžeme pozorovat vliv orkánu na lesní porosty, je polom způsobený 

orkánem Kyrill v lednu 2007. Značné škody způsobil zejména v oblasti Šumavy. 
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1.2.3.5. Hydrostatický tlak 

Hydrostatický tlak desetimetrového vodního sloupce přibližně odpovídá jedné atmosféře. Pro 

organismy dýchající žábrami je to celkem nedůležité, ale pro dýchající plícemi je vysoký 

hydrostatický tlak nebezpečný, neboť jim může zabránit využívat vzduch v plicích. Tlak totiž 

působí všemi směry, takže ze všech stran stlačuje plíce, až může dojít k jejich poničení. (Čím je 

organismus větší, tím menší na něj má hydrostatický tlak vliv, neboť dochází k vyrovnávání jeho 

tělem. Velryby se tak mohou ponořit o dost hlouběji než člověk.) Při vynořování je navíc potřeba 

tlak postupně vyrovnávat, jinak může kromě poškození plic dojít také k poškození krve dusíkem, 

který se uvolní z rozpuštěného stavu ve formě bublin (tzv. kesonová nemoc). 

1.2.3.6. Živiny v půdě 

Větší pozornost jim bude věnována v kapitole o biogeochemických cyklech. Hlavní 

(limitující) anorganickou látkou – živinou – pro suchozemské rostliny je dusík, ten je tedy také 

základem všech hnojiv a počítání množství dusíku je součástí práce každého zemědělce. (Mj. také 

proto, že dnes existuje evropská směrnice o dusíku (tzv. nitrátová směrnice), která jeho vypouštění 

do přírody reguluje, neboť nadměrné množství dusíku umožňuje lepší růst nejen kulturních, ale 

hlavně tzv. ruderálních rostlin, jako jsou merlíky, kopřivy, svízel přítula nebo bez černý.) 

Ve vodních ekosystémech je pak limitující živinou fosfor. Jeho nadbytek umožňuje zejména 

rozvoj řas nebo sinic (známý vodní květ), fosfor přitom dnes kromě zemědělské činnosti (hnojiva, 

trus drůbeže) pochází zejména z pracích prášků. Odstranění fosforu z odpadních vod je velmi 

složité (vyžaduje třístupňovou čistírnu odpadních vod, např. Prachatice ji mají, ale řada menších 

obcí ne) a jeho účinnost je omezená. 

Některé rostliny jsou schopny snášet i relativně velké koncentrace solí, ropných produktů či těžkých kovů. 

Existuje tak dokonce zvláštní odvětví botaniky, tzv. indikační botanika, které podle přítomnosti určitých konkrétních 

druhů (např. merlíků) je schopno nalézt nadměrné zasolení půdy, úniky plynu či ropy z ropovodů, nebo místa zatížená 

starými ekologickými zátěžemi. Specifickým substrátem, který se místy vyskytuje i v jižních Čechách (okolí Křemže 

nebo Brloha) je hadec (serpentinit), což je hornina, která je silně zásaditá (třeba jako vápenec nebo dolomit), ale 

obsahuje navíc vázané těžké kovy. Na tomto substrátu tak žijou jen specifické druhy organismů, proto je většina lokalit 

s hadci chráněna jako rezervace. 

1.2.3.7. Kyselost (pH) 

Běžné prostředí v přírodě je mírně kyselé. Je to způsobeno obsahem oxidu uhličitého ve 

vzduchu, což je kyselinotvorný plyn (s vodou dohromady tvoří kyselinu uhličitou, což je sice 

kyselina velmi slabá a nestálá, přesto však její pH je nižší než neutrální 7). Neutrální (průměrné) pH 

je tedy v přírodě spíš někde kolem 6. Hodnoty pH vody i půdy 5 až 7 jsou přitom běžné a 

nevyžadují žádné zvláštní přizpůsobení.  

Organismy, které žijí v prostředí s výrazně nižším pH, nazýváme acidofilní (kyselinomilné), 

patří sem řada druhů jehličnatých lesů (rozklad jehličí okyseluje půdu). Pokud pH půdy poklesne 
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pod 4, u vody již pod 5, omezuje to většinu živých organismů. Tento proces nazýváme acidifikace. 

Jedním z hlavních důvodů poklesu pH jsou kyselé deště (tedy deště s obsahem zředěné kyseliny 

siřičité a dusičné, které vznikají z příslušných oxidů vypouštěných lidskou činností). Proto např. 

šumavská jezera, v nichž je pH kolem 4,5, neobsahují žádné ryby. I pokles intenzity kyselých dešťů 

přitom příliš pH jezer nezvyšuje, protože velká zásoba kyselin je v okolní půdě a jezera mají velmi 

malou průtočnost (obměna vody nastává až za několik měsíců). 

Organismy, žijící v půdě s výrazně vyšším pH, nazýváme bazofilní nebo kalcifilní 

(vápnomilné – vysoké pH je v přírodě dáno zpravidla přítomností vápenatých či hořečnatých 

kationtů). Patří sem řada rostlin (hlaváček jarní, devaterník) a živočichů (např. většina měkkýšů) 

vázaných striktně jen na vápencové oblasti. Ve vodě je vysoké pH většinou škodlivé, neboť vede k 

narušení uhličitanové rovnováhy (viz kapitola věnovaná cyklu uhlíku) a tím k nedostatku CO2. 

Vysoké pH vody (i 9 až 10) tak vzniká často právě jako následek vyčerpání oxidu uhličitého, což 

bývá způsobeno zejména nadměrným výskytem sinic. Nedostatek CO2 pak omezuje rozvoj vodních 

rostlin a často urychluje rozkladné procesy, které naopak spotřebují kyslík. 

Extrémně nízké hodnoty pH snáší zejména některé zvláštní prokaryotické organismy, řazené do skupiny 

Archea. Rod Pycrophilus žije v pH 0 (tedy pH koncentrovaných kyselin). Skupina Archea je obecně typická svou 

vazbou k extrémním podmínkám prostředí, např. již zmíněný rod Pyridoctium snáší teploty až 113 °C a rod 

Methanopyrus dokonce až 122 °C (při této teplotě bylo ještě pozorováno dělení jeho buněk). Dalším příkladem je např. 

Halobacterium, který snáší až 23% roztok soli. Tato míra zasolení je přitom pro ostatní organismy smrtelná, především 

díky velmi vysokému osmotickému tlaku, který prakticky vysaje vodu z buněk – srovnej např. s metodou hubení 

slimáků posypáním solí. Jiná Archea snáší vysokou radioaktivitu, žijí v prostředí zcela bez kyslíku (methanogenní 

druhy), dokonce zde existují i druhy, pro něž je kyslík metabolickým jedem. 
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1.3. Ekologie populací (demekologie) 

Populace je soubor jedinců stejného druhu, nacházející se v určitém místě v určitém čase. 

Populace by z hlediska ekologie měla představovat relativně samostatnou jednotku – tedy jen 

s minimálním přesahem do okolí. U některých druhů, žijících např. na horách, ostrovech apod. je 

určení rozsahu populace celkem snadné (přesun jedinců mezi populacemi, tedy migrace je zde jen 

minimální), u jiných druhů dochází k relativně rozsáhlé migraci a mluvíme pak o tzv. 

metapopulační dynamice. Lidskými populacemi se zabývá zvláštní obor zvaný demografie, 

používá ovšem prakticky totožné nástroje a popisné charakteristiky. 

1.3.1. Základní charakteristiky populací 

Popis populace můžeme provádět pomocí charakteristik statických (popisujících stav 

populace v jeden stanovený okamžik) a dynamických (popisujících změny v populaci za určité 

období, zpravidla jeden rok, u rychle se vyvíjejících populací se někdy volí kratší období). 

Statické charakteristiky jsou: 

Počet jedinců – N.  

Hustota populace (denzita) – D. Počet jedinců na určité ploše (u suchozemských a velkých 

vodních organismů) nebo v určitém objemu (u drobných vodních a někdy též půdních organismů). 

Lze ji získat z počtu jedinců jednoduchým vydělením příslušnou plochou či objemem: D = N / S či 

D = N / V. U drobných živočichů a rostlin se přepočítává denzita na m
2
, u větších (stromy, keře, 

obratlovci) na hektar, případně dokonce na km
2
. U objemových jednotek je používán nejčastěji 

přepočet na litr, řidčeji na m
3
. 

Věková struktura. Udává rozvrstvení populace dle věku. V zásadě existují tři hlavní typy 

věkové struktury, běžně užívané nejen v ekologii, ale i v demografii (viz obr. 10). V přírodě 

nejčastější je progresivní typ, který je charakteristický vysokým počtem potomků s malou 

pravděpodobností přežití. Většina jedinců se tak nedožije dospělosti. Stacionární typ, u nějž 

největší část jedinců umírá až v dospělosti, je typický zejména pro velké savce či dravé ptáky, kde 

je málo mláďat se značnou intenzitou péče rodičů. Poslední, regresivní typ, je v přírodě vzácný, 

vyskytuje se např. u starých, vymírajících populací, populací na okraji areálu či při velké změně 

přírodních podmínek. 

Pravděpodobnost přežití do dalšího posuzovaného období (většinou tedy do dalšího roku) udává tabulka 

přežívání, zapisovaná většinou pomocí tzv. Leslieho matice. U progresivního typu je pravděpodobnost přežití výrazně 

nižší než 1, nejnižší pak u mláďat (u obojživelníků či hmyzu často i značně pod 0,1).  U stacionárního a regresivního 

typu je pravděpodobnost přežití v nižším a středním věku blízká 1, pak klesá. Rozdíl je v počtu mláďat – ten je u 

regresivního typu v průměru menší než 2 (na 2 dospělce se tak rodí méně než 2 mláďata, čímž si populace nezajišťuje 



 

- 32 - 

 

ani vlastní autoreprodukci), u stacionárního typu mírně nad 2 (u lidské populace se za stacionární hodnotu považuje 2,1) 

a u progresivního typu často několik set až tisíc. 

U lidských populací je první typ typický pro rozvojové země (v ČR cca do roku 1900), druhý 

typ pro některé rozvinuté země (v ČR cca do roku 1990) a třetí typ pro řadu zemí Evropy (včetně 

současné ČR).  

 

Poměr pohlaví. U pohlavně se rozmnožujících druhů je vesměs v době rozmnožování poměr 

1:1, a to i u druhů polygamních. Protože však šance na přežití se u jednotlivých pohlaví může lišit, 

je při narození nebo naopak ve stáří poměr často odlišný. (Samečci se často dožívají nižšího věku, 

někdy umírají již hned po rozmnožení – třeba i proto, že jsou sežráni samičkou, jako u některých 

pavouků nebo u kudlanky nábožné.) 

Dynamické charakteristiky jsou: 

Porodnost (natalita) – B. Udává počet jedinců narozených za dané období (včetně těch, 

kteří později v průběhu daného období i zemřeli – nedožil-li se někdo ani jednoho roku, je uveden 

tedy jak v charakteristice B, tak v D). Lze ji vyjádřit jako absolutní, tedy skutečný počet 

narozených jedinců, nebo jako relativní – označovanou malým písmenem b, tedy počet jedinců 

přepočtený na velikost populace (na 100 jedinců – v procentech, na 1000 jedinců – v promile). 

Plodnost (fertilita, fekundita) – F. Udává průměrný počet živě narozených mláďat 

připadajících na jednu samici (za celý její život). U málo plodných druhů se hodnota blíží 2 

(odpovídá autoreprodukční schopnosti), u hodně plodných druhů může dosahovat i několika tisíc 

(hmyz, ryby). 

Obr. 10:  Typy věkové struktury, dle české wikipedie (cs.wikipedia.org) 
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Úmrtnost (mortalita ) – D. Udává počet jedinců zemřelých za dané období (včetně těch, 

kteří se v daném období teprve narodili). Lze ji opět vyjádřit jako absolutní i jako relativní (značí se 

pak d). 

Přirozený přírůstek – G. Udává rozdíl v počtu jedinců daný pouze porodností a úmrtností, 

tedy platí G = B – D. Stejně tak pro relativní přirozený přírůstek platí g = b – d. 

Emigrace – E. Udává počet jedinců, kteří za dané časové období populaci opustili přesunem 

do jiné populace. Relativní emigrace, přepočítaná na velikost populace, se pak označuje e. 

Imigrace – I. Udává počet jedinců, kteří do populace za dané časové období přišli z jiné 

populace. Relativní imigrace se značí i. 

Populační růst – R. Udává změnu počtu jedinců za dané období. Je-li změna kladná, je 

populace rostoucí, je-li změna záporná, je populace klesající. Relativní populační růst se značí r. 

Platí, že R = B – D + I – E, nebo též r = b – d + i - e. 

Pokud počáteční počet jedinců v určitém čase označíme jako N (t) a počet jedinců na počátku 

následujícího období označíme jako N (t + 1), můžeme zapsat tzv. rovnici růstu populace: 

N (t + 1) = N (t) + R = N (t) + B – D + I – E 

Při využití relativní růstové rychlosti r pak můžeme zapisovat tuto rovnici též ve tvaru  

N (t + 1) = N (t) * (1 + r). Tento tvar bude základním při vyšetřování růstu populace (viz 

1.3.2.) 

Rozmístění jedinců v prostoru: 

Může být trojího základního typu (viz obr. 11): 

  



 

- 34 - 

 

 

 
 

 
 

 

          Pravidelné, kdy jedinci (příp. jejich rodiny) mají jeden 

od druhého stejné odstupy. Toto rozmístění je projevem 

teritoriality, vyskytuje se např. u pěvců (jejich zpěv je právě 

nejnápadnějším projevem teritoriálního chování = tady bydlím 

já, sem už mi ostatní nelezte). 

 

Shlukovité, kdy jedinci jsou uspořádáni ve shlucích, 

hejnech, stádech. Vyskytuje se u nepohlavně se množících 

rostlin, u řady druhů savců (kopytníci, primáti včetně člověka), 

typické je pro vodní ptáky. Souvisí buď se způsobem života, 

nebo ostrovním rozdělením zdrojů (rybníky a řeky jsou typicky 

jen na určitých místech, což právě váže k tomuto způsobu 

rozdělení vodní ptáky). 

 

Náhodné, kdy jedinci nejsou rozmístěni podle žádných 

zákonitostí, denzita (počet jedinců na určité ploše) je veličinou 

sledující přibližně Gaussovu křivku pravděpodobnosti. Toto 

rozmístění je v přírodě relativně časté, např. u rostlin, bakterií. 

Vyskytuje se hlavně tam, kde rozmístění zdrojů je rovněž 

náhodné a není určeno žádnými významnými faktory. 
 

 

 

 

 

 
Rozmístění jedinců v prostoru lze posoudit i na základě matematického (statistického) výpočtu. Pokud si 

populaci rozdělím na větší počet stejně velkých plošek a spočítám v každé z nich počet jedinců, tak pokud průměrná 

hodnota přibližně odpovídá rozptylu, jedná se o rozmístění náhodné. Je-li průměrná hodnota menší než rozptyl, jde o 

rozmístění shlukovité (trefím se někdy na velké číslo a někdy na nulu). Je-li průměrná hodnota větší než rozptyl, jde o 

rozmístění pravidelné (trefím se pokaždé na skoro stejný počet jedinců). Rozptyl je vlastně průměr součtu druhých 

mocnin odchylek každé ze spočtených hodnot od aritmetického průměru všech hodnot, viz vhodná statistická literatura, 

rozptyl však jako základní charakteristiku běžně dnes počítají i kalkulačky se statistickými funkcemi 

  

Obr. 11:  Rozmístění populace v prostoru, dle polské wikipedie 

(pl.wikipedia.org). Nahoře rozmístění pravidelné, uprostřed 

shlukovité, dole náhodné. 
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1.3.2. Růstové křivky populací 

Základním principem popisu populační dynamiky 

je modelování populačního růstu. Reálné populace jsou 

samozřejmě velmi složité a modelové situace jim tak 

odpovídají jen velice zhruba. Přesto lze několik, v přírodě 

typických situací, s dostatečnou předností nasimulovat a 

předpovídat tak vývoj populací (podobné modely se 

užívají i jako předpověď početnosti lidské populace do 

budoucna). Je ovšem jasné, že interpretace modelu do 

skutečných dat je zatížena celou řadou dalších faktorů, 

které nelze jednoznačně vyčíslit (např. jakýkoliv model 

může jen obtížně počítat s přírodními katastrofami, které 

jsou prostě obecně nepravidelné a nepředpověditelné).  

Základními typy růstových křivek jsou 

exponenciální a logistický růst. (Následující grafy 

populačních křivek – obr. 12 až 17 – jsou dílem autora.)  

Exponenciální růst 

 Jestliže předpokládáme, že relativní růstová rychlost se nemění (tedy že se rodí stále stejně 

potomků na jednoho dospělce a umírá stále stejný podíl jedinců), dostáváme nejjednodušší model. 

Obr. 12a:  Exponenciální růst, hodnota r = 0,1 (černá křivka), 

resp. r = -0,1 (šedá křivka). Počáteční počet jedinců 20, 

počítáno 20 časových jednotek. (Jde přirozeně jen o 

matematickou simulaci, ne reálnou populaci). 

 

Obr. 12b:  Exponenciální růst, hodnota r = 0,1. 

Závislost populačního růstu na velikost populace. 

 

Jedna bakterie. Pro představu, 
jak rychlé je exponenciální 
množení, se dobře hodí bakterie. 
Bakterie se rozdělí vždy jednou za 
20 až 30 minut na dvě dceřiné 
buňky. Za předpokladu 
exponenciálního růstu, tedy 
nevyčerpatelnosti zdrojů (při 
malém počtu bakterií celkem 
odpovídá), tak za 1 hodinu 
vzniknou 4 bakterie (= 22), za 1,5 
hodiny 8 bakterií (= 23) a za 5 
hodin máme bakterií 1 024 (=210). 
To je pořád dost málo. Kolik ale 
bakterií bude za den, tedy 24 
hodin? Je to 248, což je přibližně 
281 bilionů (bilion má 12 nul). A za 
dva dny je to už 296, což je 
přibližně 1029. Za dva a půl dne by 
tak už hmota bakterií překročila 
hmotnost Země. A to vše z jedné 
jediné mikroskopické buňky. 
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V tomto modelu se za každé sledované období zvýší počet jedinců (r + 1) krát. (Viz rovnice N (t + 

1) = N (t) * (r + 1), pro konstantní r). Absolutní růstová rychlost R je pak samozřejmě závislá na 

velikosti aktuálního N, lze snadno ukázat, že se jedná o závislost lineární, neboť z definice v 

kapitole 1.3.1. uvedené plyne, že R = N * r, jelikož r je 

konstanta, jde o lineární funkci. 

Grafem takového růstu (závislosti počtu jedinců 

N na čase t) je exponenciální funkce, viz obr. 12a. 

Podle charakteristického tvaru se tomuto růstu též 

přezdívá „J“ křivka. V této souvislosti je nutné si 

uvědomit zejména to, že není možné, aby graf vycházel 

od nuly (stejně jako exponenciální funkce nikdy 

neprotíná nulu na ose x), vždy máme na začátku určitý 

počet jedinců, který značíme jako N0. Je to vlastně 

logické – nula jedinců se nikdy nemůže jakkoliv 

namnožit.  

Obecně počet jedinců v určitém čase t je pak 

roven N (t) = N0 * (r + 1)
t
. Úpravou rovnice lze obdržet 

též klasický exponenciální tvar N (t) = N0 * e 
t

. 

Symbol  je zde nazýván růstovou konstantou, 

odvození bude doplněno v další verzi učebnice.  

Pro r > 0 je křivka rostoucí, pro r < 0 je křivka 

klesající, pro r = 0 (hraniční, v přírodě velmi řídký 

případ) je křivka konstantní. 

Na obr. 12b je vidět závislost absolutní růstové 

rychlosti R na počtu jedinců N. (Tato závislost má 

smysl hlavně při porovnání s dalším typem růstu.) 

Exponenciální růst se v přírodě reálně dlouhodobě vyskytovat nemůže. (Exponenciální 

vymírání, tedy pokles početnosti při r < 0, může být např. při zasažení populaci chorobami i 

trvalejšího charakteru, tedy přinejmenším dokud populace nevymře zcela.) Je typický pouze pro 

krátkodobé situace, pro bakterie, rychle se množící škůdce, jedince zaplňující nový prostor (např. 

po migraci či invazi). Také pro lidskou populaci v současnosti či v době nedávno minulé. 

Exponenciální růst totiž vede k velmi rychlému nárůstu počtu jedinců, čímž dříve či později nutně 

musí vzniknout konkurence mezi jedinci dané populace o zdroje. Omezení podmínkami ovšem 

exponenciální růst neuvažuje. Proto se zavádí další modely. (U lidské populaci se v souvislosti s 

dodržováním exponenciální křivky růstu mluví o přelidnění.) 

 

  

Jak se množí člověk. Běžně se uvádí 
růst lidské populace jako exponenciální. 
V posledních letech však přece jen 
hodnota r znatelně klesá, zatímco v 60. 
letech byla ještě kolem 3 %, dnes už se 
pohybuje na necelých 2 %. Dokonce 
klesá už nyní i absolutní růstová rychlost 
R. Každý den přibývá stále kolem 250 
000 lidí, ale toto číslo za poslední 2 roky 
kleslo o cca 5 000. Příčiny zpomalující 
růst (úbytek zdrojů, znečištění, nemoci a 
snad i všeobecný vzestup životní úrovně, 
který má zjevně za následek pokles 
porodnosti) převyšují příčiny růst 
urychlující (zlepšení zdravotní péče, 
zvýšení délky dožití a pokles dětské a 
kojenecké úmrtnosti). Kde se ale růst 
zastaví? O tom lze jen spekulovat. Pokud 
by platil model logistického růstu, tak 
jsme někde těsně nad K/2 (R už začíná 
klesat), tedy limit je tak 13 miliard. V 
reálu však se to může jak snížit 
(znečištění, nemoci, války, snížení 
množství pitné vody, globální klimatické 
změny), tak zvýšit (technologický 
pokrok, nové zdroje energie). 
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Logistický růst 

Vylepšuje exponenciální model o hraniční početnost populace, kterou je schopno dané 

prostředí s ohledem na své zdroje uživit. Tato hraniční početnost se nazývá nosná kapacita 

prostředí a značí se K. Relativní růstová rychlost zde s rostoucím počtem jedinců klesá, při 

dosažení počtu jedinců N = K je rovna nule. Většinou se tak uvádí pro aktuální hodnotu r rovnice:  

r = r0 * (K – N) / K.   

Hodnota r0 zde odpovídá růstové rychlosti, kterou by měla populace při nelimitovaném 

exponenciálním růstu, tedy kdyby K neexistovalo (resp. bylo nekonečně vysoké). 

Graf tohoto růstu je uveden na obr. 13a, podle tvaru se mu též říká sigmoidální nebo „S“ 

křivka. Největší absolutní růstová rychlost R je pro N = K/2, závislost R na N zde tedy není lineární 

(jako byla u exponenciálního růstu, viz obr. 12b), ale nejprve roste a pak opět klesá k nule (viz obr. 

13b). 

Logistický růst je v nějaké podobě v přírodě relativně častý, jeho omezení jsou 

představována především tím, že i nosná kapacita prostředí se v čase může měnit (např. znečištěním 

či vysbíráním zdrojů, nebo přítomností proměnlivého počtu predátorů – viz kolísání populační 

početnosti, obr. 15) a že rozmnožování jedinců reaguje většinou na dosažení nosné kapacity 

prostředí se zpožděním. 

Obr. 13a:  Logistický růst, hodnota r0 = 0,1, nosná kapacita 

prostředí K = 100 (k této hodnotě se tedy N postupně blíží). 

Počáteční počet jedinců 20, počítáno 20 časových jednotek. (Jde 

přirozeně jen o matematickou simulaci, ne reálnou populaci). 

 

Obr. 13b:  Logistický růst, hodnota r0 = 0,1. 

Závislost populačního růstu na počtu jedinců. 

Maximum křivky je při polovině nosné kapacity 

prostředí (tj. 50 jedinců). 
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Logistický růst se zpožděním 

Je malá úprava předchozího typu růstu. Uvažuje, že nosná kapacita může být krátkodobě i 

překročena, neboť rozmnožování jedinců reaguje na dosažení nosné kapacity se zpožděním. 

Překročení nosné kapacity má za následek pokles počtu jedinců pod její úroveň. Postupně dochází 

ke stabilizaci početnosti podobně jako u logistického růstu, ale ta se neděje jen „odspoda“, ale z 

obou stran, viz obr. 14. V modelu se zpoždění zahrnuje většinou jako čas T do vzorce pro relativní 

růstovou rychlost následovně: 

r = r0 * (K – N (t – T) ) / K.  

Hodnota N (t – T)  zde značí, že je uvažována nikoliv aktuální velikost N v čase t, ale hodnota, 

která platila někdy dříve (přesněji právě o zpoždění velikosti T). Jelikož dříve byla velikost 

populace menší, je rychlost růstu větší a tím může být překročena hodnota nosné kapacity prostředí. 

 

Dalším příkladem modifikace logistického růstu je např. populace se stálou imigrací (růstová rychlost je tedy 

zvyšována o nějakou jednotku), nebo populace se stálou emigrací (růstová rychlost naopak o určitou jednotku 

snižována – výsledky jsou podobné jako u uvažování harvestingu, viz dále). Známý je tzv. Allee effect, tedy u jedinců 

žijících samotářsky (ale někdy i u stádních druhů) je pod určitou malou velikostí populace již skutečná velikost 

populačního růstu záporná. Je to způsobené tím, že při rozmnožování se nejsou schopni najít jedinci opačného pohlaví 

(žijí od sebe moc daleko) a pokud už se najdou, často jsou spolu příbuzní a jejich potomstvo je proto méně plodné a 

životaschopné (má nižší fitness). U stádních druhů může být určitý velikostní limit, pod kterým je již stádo nefunkční a 

neplní svou roli. Pokud se tedy početnost dané populace dostane pod určitou mez, dochází již k postupnému vymírání. 

   

  

  

Obr. 14:  Logistický růst se zpožděním, hodnota r0 = 0,1, nosná 

kapacita prostředí K = 100 (k této hodnotě se tedy N postupně blíží, 

tedy „z obou stran“). Počáteční počet jedinců 20, počítáno 50 

časových jednotek, zpoždění T = 3. (Jde přirozeně jen o matematickou 

simulaci, ne reálnou populaci). 

 



 

- 39 - 

 

Harvesting 

Harvesting není typ populačního růstu, spíš typ úvahy, co se stane, pokud běžnou populaci s 

logistickým růstem budeme pravidelně zbavovat (klasicky lovem nebo rybolovem) určitého počtu 

jedinců. Pokud počet jedinců bude nižší než aktuální hodnota absolutní růstové rychlosti R (viz obr. 

15, který vznikl přidáním druhé křivky do obr. 13b), populace bude stále růst, byť výrazně pomaleji 

než bez harvestingu. Jelikož z logistického růstu plyne, že nejvyšší hodnota R je pro početnost 

populace odpovídající polovině nosné kapacity prostředí, je zřejmé, že tato početnost populace je 

pro co nejvyšší možnosti harvestingu nejlepší. 

Ovšem pozor, protože podmínky a 

množství zdrojů se jednotlivé roky v přírodě 

nikdy neshodují a nosná kapacita tak vždy do 

jisté míry kolísá (navíc je zde 

nezpochybnitelné rostoucí znečištění prostředí, 

které nosnou kapacitu snižuje), i při stejné 

intenzitě harvestingu se lze dostat do situace, 

kdy náhle výsledný populační růst bude 

záporný. Pokud je harvesting této situaci 

pravidelně upravován, ani tehdy se nic neděje. 

Při rybolovu v mezinárodních vodách k tomu 

však nedošlo, početnost populace ryb trvale 

poklesla pod hodnotu, kdy harvesting zajišťuje 

její autoreprodukci (dostala se tedy pod bod, 

kde křivka růstové rychlosti s harvestingem 

protíná osu x) a tím začalo ryb ubývat. A to 

tím rychleji, čím méně jich je. Dnes je situace 

již naprosto kritická, loví se čím dál menší 

ryby, často i takové, které ještě ani nedosáhly reprodukčního věku. Přitom by stačilo harvesting na 

několik let výrazně omezit a populace by zregenerovaly, ovšem to z ekonomického hlediska není 

žádoucí. (Této problematice nadměrného využívání zdrojů se věnuje jedna ekonomická teorie zvaná 

tragedie společného majetku.)  

Obr. 15:  Logistický růst (černá křivka) a harvesting (šedá), 

hodnota harvestingu 6 ( o tolik se tedy sníží R).Závislost 

populačního růstu na počtu jedinců. Maximum křivky je 

opět polovině nosné kapacity prostředí (tj. 50 jedinců), ale 

růst probíhá jen mezi cca 25 a 75 jedinci. 



 

- 40 - 

 

Kolísání početnosti populace v čase 

Rozlišujeme dva typy dle časového období, v němž ke kolísání dochází. V rámci jednoho 

roku mluvíme o tzv. fluktuacích (obr. 16). Ty nejsou do výše uvedených typů populačního růstu 

nijak zahrnuty, neboť početnost je zde počítána vždy jen ke stejnému datu v daném roce, hodnotí se 

zde jen meziroční změny, nikoliv 

změny v rámci roku. (Matematicky 

jde o to, že jedinci, kteří se v rámci 

roku stihnou narodit i zemřít, jsou 

zahrnuti do B i D, a tak při výpočtu 

R = B – D se nijak neprojevují.) 

Příkladem jsou např. ptáci, mající 

více než jednu snůšku za rok – 

největší přírůstek je v období snůšek, 

největší úbytek pak v zimě. 

Absolutní růstová rychlost R je pak 

rozdílem v početnosti populace na 

konci a na začátku daného roku, bez 

ohledu na to, jak se během roku 

počet jedinců měnil. 

 

Mezi jednotlivými 

léty mluvíme o oscilacích 

(obr. 17). Ty jsou klasicky 

spojeny se změnami v 

počtu zdrojů (potrava) 

nebo naopak predátorů. 

První byly oscilace 

zdokumentovány na 

sledování změn v počtu 

vykoupených kůží zajíce 

a rysa v Kanadě (stanice 

kolem Hudsonského 

zálivu) v 2. polovině 19. 

století. Počet rysů 

(predátorů) vždy stoupal s 

určitým zpožděním jako 

reakce na nárůst počtu zajíců (kořisti), tento vzrůst počtu rysů ovšem nakonec zapříčinil pokles 

počtu zajíců, což nakonec způsobilo i pokles počtu rysů. Tím se opět uvolnily podmínky ke zvýšení 

počtu zajíců a celý cyklus se opět opakoval. Délka cyklu byla kolem 10 let. Podobné cykly byly 

Obr. 16:  Fluktuace populace sýkory koňadry během roku 

(množení probíhá v dubnu a červenci). Růstová rychlost R je pak 

rovna početnosti v lednu druhého roku minus početnosti v lednu 

prvního roku (zde tedy 61 – 54 = 7) 

 

Obr. 17:  Oscilace populací zajíce běláka a rysa kanadského v Kanadě mezi 

lety 1845 a 1935. Populační počty jsou v tisících. 

 



 

- 41 - 

 

popsány i z jiných severských oblastí, např. od lumíků nebo vlků, obecně vždy tam, kde hlavní 

podíl potravy určitého predátora tvoří jedna konkrétní kořist. 

Podobně fungují i tzv. gradace. To je velmi prudký nárůst počtu jedinců určitého druhu 

(většinou býložravce) jednou za určitý čas, který zřejmě je evolučně vytvořen jako reakce na to, aby 

dotyčný druh nemohli predátoři sežrat, neboť se nestihnou tak rychle namnožit. Gradace jsou 

popsány od hlodavců (typicky hraboš polní) či vybraných lesních „škůdců“ (bekyně mniška, do jisté 

míry i lýkožrout smrkový). Na stejném principu fungují i semenné roky u stromů – jednou za 

několik let produkce semen výrazně převýší běžný stav, zřejmě opět aby alespoň něco zbylo na 

vyklíčení a nebylo to sežráno býložravci. 

Na početnost populace v určitém roce má vliv také disturbance, tedy určité jednorázové narušení ekosystému, 

ať už přirozenými příčinami (požár, zemětřesení, vichřice, povodeň...), nebo působením člověka. To vede k 

jednorázovému snížení početnosti, po níž zpravidla následuje zvětšení kolísání populace v čase. Odolnost vůči 

disturbanci se nazývá rezistence (čím vyšší rezistence, tím menší snížení početnosti), schopnost vrátit se do původního 

stavu pak resilience (pružnost – čím vyšší pružnost, tím rychleji se vývoj populace vrátí na původní křivky, které 

sledoval před disturbancí). Rezistenci a resilienci lze popisovat nejen u populací, ale také u celých ekosystémů. 
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1.3.3. Vnitrodruhové vztahy 

Vnitrodruhové vztahy též někdy označujeme jako vnitropopulační – jsou to tedy vztahy mezi 

různými jedinci téhož druhu. Dělíme je na dvě hlavní skupiny – vztahy příbuzenské (tedy jejichž 

podstatou je nějaká příbuznost jedinců a díky této příbuznosti fungují) a nepříbuzenské (tedy 

vztahy, které fungují nezávisle na tom, zda jsou jedinci příbuzní či nikoliv). 

1.3.3.1. Příbuzenské vztahy 

Rodiče a mláďata – péče o potomstvo: 

Tento vztah je základním příbuzenským vztahem. Každý druh se musí starat o vlastní přežití, 

což lze zajistit pouze tvorbou potomků. V zásadě existují dvě strategie (popsané již u ekologie 

jedince): r- strategie, typická vysokým počtem potomků, kteří mají malou pravděpodobnost přežití 

(většina druhů hmyzu a ryb) a K-strategie, typická nízkým počtem potomků, o které je ovšem 

intenzivně pečováno, aby pravděpodobnost jejich přežití byla co nejvyšší (většina druhů ptáků a 

savců). V praxi jsou pochopitelně časté různé mezistupně. 

Péče o potomstvo může být různě intenzivní a může být také zajišťována různým způsobem. 

U ptáků např. rozlišujeme tzv. nidifugní (nekrmivé – např. vrubozobí) a nidikolní (krmivé – pěvci, 

dravci) druhy. Péče o potomstvo je u obou skupin, ale u krmivých je intenzivnější, neboť zahrnuje i 

shánění (a často i předžvýkávání) potravy. Základní modely péče o potomstvo jsou následující: 

1) Péče neexistuje – po narození jsou mláďata odkázána sama na sebe. Někdy jsou vajíčka 

ponechána chráněna v zemi – plazi, v kokonu – pavouci, ve slizu – obojživelníci, nebo 

jsou nakladena přímo na/do živnou rostlinu – býložravý hmyz. 

2) Péči zajišťuje jen samice – obvyklý model u řady savců (kopytníci, většina šelem, 

vrubozobí ptáci). Úloha samce končí spářením či těsně po něm. 

3) Péči zajišťují oba rodiče – obvyklý model u pěvců, kteří se střídají v krmení (a předtím na 

vajíčkách sedí také střídavě, přičemž druhý krmí sebe i sedícího) 

4) Péči zajišťuje jen samec – velmi řídký případ (např. u savců biologicky zcela nemožný), 

vyskytuje se např. u australského ptáka tabona, kde samec inkubuje vejce tak, že na ně 

navrší velkou kupu hlíny a tu odhrabuje či navyšuje tak, aby byla dodržena optimální 

teplota. Dále u ryby koníka mořského. 

5) Péči zajišťují i další členové rodiny – obvyklé u sociálních druhů (vlci, sloni, primáti). 
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Sourozenecké vztahy: 

Fungují mezi mláďaty navzájem. Mění se od vzájemné spolupráce (vzájemné hry, učení) až 

k vnitrodruhové konkurenci, pakliže konkurenční prostředí převládne, zpravidla to vede 

k osamostatnění mláďat. 

Partnerské vztahy: 

Kromě některých hermafroditů, kteří k rozmnožování 

nepotřebují dalšího jedince (např. tasemnice), je k pohlavnímu 

rozmnožování vždy nutné vytvoření partnerského vztahu. Ten 

může být buď dočasný (trvá jen po dobu páření či výchovy 

následného potomstva – kopytníci, kočkovité šelmy, jezevci, 

ale také třeba vlaštovky či vrubozobí ptáci), nebo trvalý (až do 

smrti jednoho z partnerů – vlci, holubi, labutě). 

1. Monogamní vztah: 

Jeden samec – jedna samice. V různých letech ale 

mohou být partneři různí – dočasné monogamní vztahy. Navíc 

i u živočichů s delším trváním vztahu je jistá úroveň nevěry, 

která ale zpravidla nepřekračuje jistou mez (jinak už by si 

samci nebyli jistí vlastním potomstvem a nebyli by se ochotni 

o něj starat). 

2. Polygamní vztah: 

Zpravidla ve formě polygynie, tedy jeden samec – více 

samic (harém). Čím více samic připadá na jednoho samce, tím 

relativně větší musí být samec, aby si svůj harém ubránil. 

Např. u ploutvonožce rypouše sloního, kde je na jednoho 

samce až 40 samic, je velikost samce až pětinásobná vůči 

samici. Opačná situace – polyandrie (jedna samice – více 

samců) se s ohledem na nevelkou rychlost množení (investice samic do potomstva mnohonásobně 

překračují investice samců) v přírodě prakticky nevyskytuje. 

3. Promiskuitní vztahy: 

Více samic – více samců, páření náhodné (či alespoň zdánlivě náhodné). Vzniká u sociálních 

druhů, často jako důsledek vyjasňování si sociálních pozic jedinců. Typické je např. pro šimpanze 

bonobo. Jelikož samci neví, kteří potomci jsou čí, starají se často o všechny, kteří v dané skupině 

jsou. 

Partnerské vztahy u člověka. 
Jsme monogamní? Nebo 
polygamní? Je nám nevěra 
přirozená, případně do jaké 
míry? Studium blízkých druhů 
primátů (tedy orangutanů, goril 
a šimpanzů) ukazuje, že čím 
větší míra promiskuity, tím 
relativně větší varlata v poměru 
k tělu (extrém je bonobo) a čím 
větší míra polygamie, tím větší 
jsou samci proti samicím (extrém 
je gorila). U člověka je to tak 
nějak „mezi“. Studium pravidel 
v různých kulturách navíc 
ukazuje, že 83 % kultur jsou sice 
polygamní (a polygynní) a jen 
16 % monogamní, ve 
skutečnosti je ale mnohem více 
lidí v monogamním svazku. 
Polygynie totiž vede rychle 
k „vyčerpání samic“, tím 
přebytku volných samců a určité 
sexuální frustraci. Takže 
monogamii (možná překvapivě) 
preferují spíš muži a převládá 
v maskulinních kulturách. 
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4. Eusociální druhy: 

Velmi specifický typ partnerského vztahu. Je přítomen u velkých společenstev některých 

druhů hmyzu (termiti, mravenci, včely, vosy, čmeláci) a hlodavců (rypoš – podzemní tropický 

hlodavec podobný vzhledem a způsobem života našemu krtkovi). Zde se rozmnožování účastní jen 

někteří jedinci (např. královna a trubci u včel), ostatní – tedy jejich potomci – jsou chemicky 

(termiti, rypoši), geneticky (včely) či pomocí stravy sterilizováni a jsou vesměs bratry (sestrami) 

pracujícími pro jeden celek. Takových nerozmnožujících se jedinců je mnohonásobně více, tisíce až 

miliony (někteří termiti nebo mravenci r. Atta – tzv. střihači listů). 

Širší rodina 

Uplatňuje se jen u vybraných druhů žijících v trvalejších širších společenstvech (vlci, 

primáti). Pak se péče o potomstvo účastní i další členové rodiny, kteří zpravidla plní specifické 

funkce (vyšší zkušenosti). U některých pěvců se vyvinul mechanismus, kdy pokud samec nesežene 

partnerku (či si nevybojuje své teritorium), vypomáhá svojí vlastní sestře, protože tak se stará 

alespoň o částečně příbuzná mláďata a navíc získává zkušenosti do dalších let. 

1.3.3.2. Nepříbuzenské vztahy 

Jsou v zásadě dvou hlavních typů – kladné (aliance, agregace, kooperace, hierarchie) a 

záporné (vnitrodruhová konkurence). Síla a doba trvání vztahů může být různá, stejně jako 

příčina vzniku vztahu (sdružování za účelem společné obrany, společné migrace, získávání potravy 

apod., konkurence o samici, o teritorium, o potravu apod.). Konkurence se vede vždy o zdroje a řídí 

se v zásadě stejnými pravidly jako konkurence mezidruhová. Hierarchie je uspořádání rolí v rámci 

sociální skupiny (vůdce – alfa samec, alfa samice; naopak nejníže postavený bývá nazýván omega 

samcem/samicí), často se ale překrývá s příbuzenskými vztahy (skupiny bývají často založeny na 

příbuznosti – byť někdy vzdálenější a narušované migrací mladých samců, která brání tzv. 

inbreedingu – příbuzenskému křížení). Podrobnější členění těchto vztahů je neustálené a nad rámec 

středoškolské ekologie. 
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1.4. Ekologie společenstev 

Společenstvo neboli biocenóza je soubor organismů různých druhů v určitém místě a čase, 

skládá se tedy z jednotlivých populací. Ekologie společenstev se označuje také jako synekologie. 

Společenstvo se někdy uvažuje v užším slova smyslu, jako společenstvo rostlin (fytocenóza), 

společenstvo živočichů (zoocenóza) nebo společenstvo hub (mykocenóza), někdy se též užívají 

ještě užší taxonomické skupiny – např. společenstvo hmyzu (entomocenóza), skládající se pouze 

z populací hmyzích druhů, nebo společenstvo ptáků (ornitocenóza), obdobně se skládající pouze 

z populací ptačích druhů.  

1.4.1. Struktura společenstev 

U společenstev můžeme rozlišit strukturu horizontální, tedy při pohledu shora (např. z letadla 

nebo z rozhledny), nebo strukturu vertikální, tedy při pohledu z boku (např. hledíme-li z louky na 

sousedící les). 

1.4.1.1. Horizontální struktura 

Horizontální struktura mluví o rozmístění jednotlivých organismů. Její popis může být 

obdobný jako u rozmístění populací (tedy s využitím hustotních charakteristik), většinou nás však 

při popisu horizontální struktury společenstev zajímá rozmístění jednotlivých populací jako celku 

(tedy ne jednotlivých jedinců), jak se tedy druhy mezi sebou střídají. Rozmístění je přitom 

limitováno různými faktory, a to nejen abiotickými, ale také biotickými, tedy především přítomností 

potravních zdrojů a predátorů (jen těžko bude zajíc mít doupě přímo vedle lišky).  

Rozmístění populací lze popsat buď pomocí map, které znázorňují výskyt jednotlivých druhů 

v prostoru. Tento přístup se používá často u rostlin, kde lze srovnáním takových map v průběhu let 

popsat postup či ústup některých druhů společenstva. Další způsob je kvantitativní, číselný. Tam se 

používá pro popis některých veličin: 

Frekvence – společenstvo se rozdělí na malé (reprezentativní) plošky, v každé se sepíší 

přítomné druhy. Frekvence daného druhu pak odpovídá tomu, v kolika procentech plošek xse druh 

vyskytoval (např. byl-li v 12 ploškách z 50, je jeho frekvence 24 %). 

Dominance – procentuální podíl jedinců daného druhu na celkovém počtu jedinců ve 

společenstvu. (Někdy, zejména u rostlin, se nevychází z počtu jedinců, ale z jejich biomasy nebo 

pokryté plochy – dominance jednoho dubu je pak samozřejmě větší než dominance jedné borůvky). 

Druhy, jejichž dominance je nejvyšší, označujeme jako dominantní. Druhy, které jsou pro 

společenstvo nezbytné, ale jejich početnost je malá (např. predátoři), pak označujeme jako klíčové. 
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Druhová pestrost – prostý počet nalezených druhů v daném společenstvu 

Druhová rozmanitost - diverzita (biodiverzita) – vyjadřuje se pomocí komplikovaných 

indexů. Kromě počtu druhů zohledňuje i počet jedinců jednotlivých druhů (tedy jejich dominanci), 

platí tedy, že pokud jeden či několik málo druhů výrazně dominuje, je diverzita nižší, než při 

rovnoměrném zastoupení. (Jeden druh 90 % a 10 druhů po 1 % je menší diverzita, než 11 druhů po 

9 %.) 

Posledně jmenovaná charakteristika se používá pro popis horizontální struktury nejčastěji.  

Podle diverzity jsme si zvykli často posuzovat jakousi „kvalitu“ společenstev, tedy společenstvo 

s vysokou diverzitou je vnímáno jako lepší a hodnotnější z hlediska ochrany přírody. Tato místa 

jsou označována jako „biodiversity hot-spots“ (tedy jakási „horká místa biodiverzity“), viz obr. 18. 

 
 

Neplatí to ale rozhodně obecně. Některé ekosystémy jsou cenné ne proto, že by v nich byla 

vysoká diverzita společenstev, ale že specifické abiotické faktory umožňují výskyt druhů, které 

jinde v krajině těžko přežijí, ač jich je méně než v jiných společenstvech. Sem patří např. rašeliniště 

a vysokohorské ekosystémy.  

V našich podmínkách nemají zpravidla nejvyšší diverzitu lesy, ale většinou extenzivně 

obhospodařované bezlesí, často v kombinaci s křovinami (meze, okraje lesů a luk) a drobnými 

vodními plochami. Z lesů je samozřejmě vyšší biodiverzita v přirozených lesích než v lesích 

kulturních, zejména pokud je kulturní les tvořen stejnověkým porostem jediné jehličnaté dřeviny. 

Nejnižší biodiverzitu mají některá antropogenní (= člověkem podmíněná) společenstva, jako 

zastavěná území, golfové a fotbalové trávníky, intenzivně obhospodařovaná pole apod. 

Obr. 18: Celosvětová horká místa biodiverzity –podle www.berkeley.edu 
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Kromě běžného užití pojmu biodiverzita ve smyslu druhové rozmanitosti se tento pojem 

používá též na vyšší hierarchické úrovni jako ekosystémová rozmanitost (tedy čím více rozdílných 

ekosystémů v určité oblasti, tím lépe) a také na nižší úrovni jako genetická rozmanitost (tedy čím 

více různých genových variant, tím lépe). Genetická rozmanitost je důležitá zejména při posuzování 

schopnosti druhu přečkat nepříznivé podmínky, tedy choroby, změny klimatu, znečištění, různé 

katastrofické přírodní jevy apod. Zejména je důležitá u ohrožených druhů, ale také u druhů 

zemědělsky využívaných (ukazuje se, že tam, kde se dala přednost jedné či několika málo 

nejvýtěžnějším odrůdám a plemenům a omezila se tak genetická variabilita, se stala produkce 

daleko citlivější např. vůči parazitům či extrémním klimatickým jevům). 

1.4.1.2. Vertikální struktura 

Společenstvo lze rozdělit do jednotlivých pater. Toto uspořádání se odvíjí především od 

rostlinné složky (fytocenózy), ale podobné rozmístění mají i živočichové (např. střízlík hnízdí u 

země, zatímco sýkorky v korunách stromů). 

Stromové patro E3 – dřeviny (stromy, popř. vysoké keře) o výšce nejméně 5 m (někdy se 

uvádí hranice 3 m). Ve vysokých lesích (např. tropických pralesech) se dělí ještě na několik 

„podpater“. 

Keřové patro E2 – dřeviny (nižší stromy, keře) o výšce 1 až 5 m (resp. 3 m) 

Bylinné patro E1 – všechny byliny a dřeviny o výšce do 1 m, pozor, i byliny o výšce přes 1 

m (rákos, orobinec, kopřivy) se řadí do bylinného patra 

Mechové patro E0 – mechy, lišejníky, popř. houby rostoucí bezprostředně na povrchu půdy 

Kořenové patro E-1 – podzemní části rostlin. Někdy se podobně jako stromové patro dělí 

ještě na několik „podpater“ 

Jelikož zařazení dřevin závisí na výšce, mohou tak stromy během svého života nejprve patřit 

do bylinného patra, pak do keřového a nakonec do stromového. Je to celkem logické, neboť i např. 

konkurenci o světlo a prostor vedou nejprve s bylinami a pak (pokud samozřejmě přežijí) teprve 

s vyššími rostlinami. 
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1.4.2. Vývoj společenstev 

Přirozený vývoj společenstev, tedy bez zásahu člověka, označujeme jako sukcese. Závěrečné 

stadium se nazývá klimax. Tím je ve většině území střední Evropy lesní porost, s výjimkou 

vysokých hor (nad hranicí lesa – u nás cca 1 300 až 1 400 m n.m.), skal a nejsušších jižních strání. 

Ani tento klimax však dlouhodobě není beze změn, neboť se během desetiletí a staletí mění 

klimatické faktory (např. rozložení srážek během roku, průměrná roční teplota apod.), a tak dochází 

k různým posunům ve vegetačních pásmech. Příkladem budiž rezervace Žofínský prales, založená r. 

1838. V době založení tam byl mnohem větší podíl smrku než nyní, a to především díky většímu 

počtu srážek a tím i sněhu v zimním období. Navíc pralesy prochází pravidelnými cykly (viz 

přehled ekosystémů v následující kapitole). 

Dle iniciálního (počátečního) stadia rozlišujeme sukcesi na primární a sekundární. Primární 

sukcese nastává tam, kde vinou určitého přírodního (neb o i člověkem zaviněného) jevu nezůstaly 

zachovány žádné rostliny ani jejich životní stadia (semena, výtrusy, oddenky apod.). To nastává 

např. po vzniku nového ostrova, po sopečné činnosti, rozsáhlém zemětřesení či požáru, ale také 

např. na výsypkách vzniklých po těžbě uhlí. Tam je totiž dodáván hlubinný materiál, který žádná 

semena ani výtrusy neobsahuje. Sekundární sukcese již startuje z určitého počátečního stadia, je 

tedy rychlejší a kratší, nastává např. po opuštění louky, pole, po menším požáru, vichřici, povodni 

apod. 

Základními stadii primární sukcese ve středoevropských podmínkách jsou: 

holá půda – mechy a lišejníky – jednoleté byliny (r-stratégové) – víceleté byliny (K-

stratégové) – keře – krátkověké dřeviny (bříza, osika, borovice) – dlouhověké lesní dřeviny 

Z živočichů se nejdříve objeví létající živočichové - ptáci, hmyz, posléze např. pavoukovci a 

savci, až později bývají pomalu se pohybující měkkýši, plazi, obojživelníci.  

Sekundární sukcese probíhá obdobně, jen začíná pozdějším stadiem, tedy např. sukcese po 

opuštění polí začíná jednoletými bylinami a sukcese po opuštění luk víceletými bylinami. 

Blokovaná sukcese – nastává, pokud nějaký faktor další postup sukcese zastaví. Např. 

hospodaření člověka udržující bezlesí (kosení, pastva) nebo rozšíření byliny zabraňující růstu 

semenáčků dřevin (ostřice třeslicovitá, třtina křovištní). Tyto byliny svým hustým porostem zastíní 

klíčící dřeviny a znemožní jim tak dosáhnout takové velikosti, aby už nebyly limitovány světlem 

(viz asymetrická konkurence v následující kapitolce věnované mezidruhovým vztahům). Z vývoje 

např. v českém pohraničí není zřejmé, jak dlouho taková blokace funguje, jestli se dřeviny nakonec 

prosadí, případně po jaké době. 

Cyklická sukcese – vinou určité přírodní katastrofy (vichřice, požár, sesuv půdy, povodeň, 

přemnožení kůrovce) dojde k posunu směrem k počátku sukcesní řady (např. místo lesa vznikne 
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paseka, což je stadium s víceletými bylinami). Tím se opět nastartuje sukcesní proces. Tato situace 

se v průběhu stovek let může cyklicky opakovat, čímž je v krajině umožněn výskyt rostlin a 

živočichů vázaných na počáteční sukcesní stadia. 
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1.4.3. Mezidruhové (mezipopulační) vztahy 

Mezi jednotlivými druhy ve společenstvu vznikají často poměrně komplikované vztahy. 

Základem jsou vztahy mezi jedinci dvou různých druhů (pokud se vztahu účastní více druhů, lze jej 

vždy převést na kombinace vztahů dvou druhů). Vztahy lze označit dle jejich dopadu na obě strany 

vztahu symboly + (vztah pro daný druh pozitivní),  (vztah pro daný druh negativní) a 0 (vztah pro 

daný druh neutrální). 

1) Neutralismus: vztah 0/0, tedy vztah mezi dvěma druhy, které sice jsou součástí stejného 

společenstva, ale nijak se neovlivňují. Vzhledem k tomu, že některá společenstva jsou tvořena 

desítkami či i více než stovkou druhů, je tenhle vztah jedním z nejčastějších. Příkladem může být 

masožravec (lev) a jakýkoliv druh rostliny, nebo veverka (lezoucí po stromech) a jelen (který žije 

dole pod stromy). 

2) Mutualismus: vztah +/+, vztah pro obě strany vztahu pozitivní. Nazývaný též soužití nebo 

symbióza. (Pozor, někdy je výraz symbióza užíván pro jakékoliv déletrvající mezidruhové 

vztahy, tedy kromě predace vlastně pro všechny včetně neutralismu, konkurence a parazitismu. 

Z tohoto důvodu výrazně doporučuji používat výraz mutualismus.) Může být trvalý (tedy oba 

druhy jsou již adaptovány na toto soužití tak, že minimálně jeden z nich nemůže bez něj 

fungovat) nebo dočasný (funguje jen po časově omezený interval, druhy na něm nejsou 

existenčně závislé). Příklady trvalého mutualismu: lišejník (houba a řasa, resp. houba a sinice 

tvořící jeden podvojný organismus), mravenci a mšice (mravenci chrání mšice před predátory, 

mšice poskytují mravencům sladkou šťávu), prvoci (nálevníci) v bachoru přežvýkavců (prvoci 

mají bachor jako prostor k životu, přežvýkavci díky nim jsou schopni trávit celulózu, tedy 

rostlinnou stravu), analogicky jiní prvoci (brvitky) v trávicím traktu termitů (umožňují jim trávit 

dřevo), bakterie Escherichia coli v tlustém střevě člověk (napomáhá vstřebávat vodu, tedy 

zahušťovat stolici, a vytvářet vitamín K), symbiotické bakterie na kořenech hlízkovitých rostlin 

(umí fixovat vzdušný dusík a tím jej zpřístupňovat pro rostliny), mykorhiza (soužití cévnatých 

rostlin a hub, kdy houba značně zvyšuje příjem vody a v ní rozpuštěných anorganických látek, 

cévnatá rostlina zase poskytuje houbě organické látky vytvořené fotosyntézou), rak poustevníček 

a sasanka (rak slouží jako transportní médium a sasanka ho chrání před predátory). Poslední dva 

uvedené příklady nejsou sice pro život organismů zcela nezbytné, ale poskytují tak velkou 

konkurenční výhodu, že se v zásadě nezbytnými pro úspěšné přežití staly. Příklady dočasného 

mutualismu: sojka a ostatní ptactvo (vzájemné upozorňovací signály na nebezpečí), obdobně to 

funguje i u smíšených stád kopytníků. Dalším příkladem je třeba i chov psů člověkem. 

3) Predační vztahy v širším slova smyslu, tedy obecně vztahy typu +/-. Patří sem celkem čtyři 

základní typy vztahů: 

a) Predace, tedy vztah dvou organismů – predátora a kořisti. Je potřeba poznamenat, že 

vymezení pojmu „predátor“ z hlediska mezidruhových vztahů je výrazně širší, než se obvykle užívá 
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v potravních řetězcích. Tam je totiž jako predátor brán jen ten organismus, který je posledním 

článkem řetězce, tedy již není nikým jiným požírán. Z hlediska mezidruhových vztahů je predace 

každý vztah, který vede k usmrcení kořisti (vyřazení z populace) a jejímu sežrání (klidně i jen 

částečnému). Tedy nejen např. vztah typu vlk – jelen, nebo krahujec – vlaštovka, ale samozřejmě i 

vztah např. vlaštovka – moucha, nebo buchanka (masožravý plankton) a vířník (jeho kořist). 

Dokonce sem patří i semenožraví živočichové, neboť semeno je rovněž celým jedincem (byť ještě 

nevyvinutým) a při jeho sežrání dochází rovněž k vyřazení z populace. 

b) Herbivorie, tedy pastevní vztah (někdy nazývaný též býložravost, ale jak vyplývá z 

popisu predace – ne každý býložravec je herbivor). Herbivoři jsou též česky označováni jako 

okusovači, neboť výsledkem jejich činnosti není vyřazení celého jedince z populace, ale jen 

omezení jeho velikosti. Klasicky jde tedy o vztah krávy (kozy, ovce, zajíce, housenky běláska 

zelného) a příslušné rostliny. Některé rostliny proti nadměrnému okusu bojují (nestravitelné látky, 

trny, žahavé trichomy apod.), naopak herbivoři se tomu přizpůsobují, což vede někdy k vytvoření 

tzv. monofágie (herbivor je adaptován jen na jeden konkrétní druh rostliny, typické např. u 

housenek motýlů). Jiné rostliny dokonce okusování uvítají, protože jim to usnadňuje růst (ukosnuti 

jsou nejen ony, ale i jejich konkurenti a tím je pro ně zajištěn dostatečný přísun světla). 

c) Parazitismus, tedy vztah spojený s trvalým nebo dočasným využíváním jednoho 

organismu (hostitele) druhým (parazitem). Parazitismus zpravidla nevede ke smrti hostitele 

(minimálně ne dříve, než se parazit rozmnoží). Může být buď vnitřní (endoparazitismus) – 

tasemnice, škrkavky, larvy tesaříka, patogenní organismy (viry, bakterie), nebo vnější 

(ektoparazitismus) – klíště, komár, lýkožrout smrkový, rostlinní parazité (nezelené rostliny - 

podbílek, záraza, kokotice apod.). Parazity lze také rozdělit na trvalé (obligátní - většinou) nebo 

občasné (fakultativní). Příkladem fakultativního parazita je např. bakterie Escherichia coli, která při 

přílišném zmnožení (např. přísunem z vody kontaminované výkaly) přechází od symbiózy k 

parazitismu. Speciálním případem je tzv. poloparazitismus, kdy parazit přijímá od hostitele jen 

část látek, které potřebuje. Typickým poloparazitem je jmelí, které od hostitele – jehličnatého 

stromu – přijímá pouze vodu s rozpuštěnými anorganickými látkami, zatímco organické látky si 

umí vyrobit samo. 

d) Parazitoid – je to organismus, který přechází od parazitismu k predaci. Příkladem je 

lumek velký, který klade vajíčka do larev dřevokazného hmyzu (samička má za tím účelem velmi 

dlouhé kladélko, které se dostane i do hloubi stromu či pařezu). Tam se vylíhnou z vajíček larvy 

lumka, které na larvách dřevokazného hmyzu nejprve parazitují a pak, před zakuklením, je zcela 

sežerou. 

4) Mezidruhová konkurence, tedy vztah -/-, oboustranně nevýhodný. Vede se vždy o zdroje. 

Může být (stejně tak to platí i pro vnitrodruhovou konkurenci) kontaktní (mezi jedinci dochází k 

přímému kontaktu, končícímu soubojem nebo častěji vyhnutím souboji) nebo nekontaktní (v 

zásadě dle hesla „kdo dřív přijde, ten dříve mele“). Kontaktní konkurence nastává např. mezi 
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dvěma masožravci, kteří se přetahují o kořist (lev/hyena), mezi dvěma druhy bojujícími o stejné 

prostředí k hnízdění (sýkora koňadra/sýkora modřinka), mezi dvěma rostlinami rostoucími tak, 

že se vzájemně stíní. Nekonktaktní pak např. tehdy, když jeden jedinec vypije dostupný zdroj 

vody (louži) nebo uloví dostupnou kořist a jiný, který přijde později, má už smůlu. Dalším 

příkladem u rostlin je čerpání vody rostlinou pomocí kořenů – takto se snižuje hladina podzemní 

vody všem okolním rostlinám, tedy i těm, které se vyskytují např. na opačném konci louky. 

Konkurence je velmi nevýhodná a prospívá jedině těm, kteří se jí neúčastní („když se dva perou, 

třetí se směje“), proto se evolučně u organismů vyvinul tzv. princip konkurenčního vyloučení. 

V přítomnosti potenciálního konkurenta se mění potravní (či jiné) preference tak, aby docházelo 

k co nejméně konfliktům, např. sýkora modřinka v přítomnosti sýkory koňadry se specializuje 

o něco menší kořist, než bez její přítomnosti. Tento princip může být i hybnou silou evoluce 

(žirafa žeroucí listí tam, kam nikdo jiný nedosáhne, podobně se vyvinula u velkých býložravých 

želv různá schopnost zvedání krku). Zvláštním příkladem konkurence je tzv. asymetrická 

konkurence, vyskytující se zejména u rostlin, tedy že jeden druh nejprve válcuje druhý a časem 

si to vymění. Příkladem je lesní tráva třtina křovištní a smrk ztepilý. Dokud je smrk malý, tráva 

roste rychleji a stíní ho, což nezřídka vede až ke smrti toho smrku (proto se v lesních školkách 

tzv. vyžíná buřeň, tedy odstraňuje tráva z okolí stromů). Pak ale smrk vyroste a naopak on stíni 

trávu. 

5) Komenzalismus, tedy vztah +/0, vyhovující jen jednomu ze zúčastněných druhů. Je to vztah 

např. mrchožrouta a lovce (tedy supa, který se pustí do mršiny odložené lvem), nebo vztah 

lišejníku a stromu, na němž roste (lišejník využívá strom jako podklad a místo, kudy stéká 

potřebná voda, stromu lišejník ani neprospívá, ani nevadí). 

6) Amensalismus, tedy vztah -/0, který je pro jeden z druhů negativní, pro druhý neutrální. 

Příkladem je alelopatie, schopnost některých druhů rostlin vypouštět sekundární metabolity (v 

podstatě odpadní látky z vlastního metabolismu), které jsou pro okolí toxické. Nejvýznamnějším 

je z tohoto hlediska trnovník akát, který je v tomto vypouštění tak silný, že v akátových lesích je 

schopno přežívat jen velmi málo bylin. Samotnému akátu přitom přítomnost či nepřítomnost 

bylin nijak neprospívá. 
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1.5. Ekologie ekosystémů 

Ekosystém je určitý výsek krajiny, který má jako celek dvě základní funkce – tok energie a  

koloběh látek. Ekosystémy můžeme rozdělit na přírodní (přirozené) a umělé. Protože vliv člověka 

se v současnosti projevuje prakticky všude na celé planetě, většinou se pro rozlišení „přirozenosti“ 

ekosystému používá hranice, že za umělý ekosystém je považován takový, v němž je vliv člověka 

významný a přímý. Přímý vliv znamená, že člověk v ekosystému pravidelně či nepravidelně (ale 

opakovaně) zasahuje a tím ho udržuje v určitém stavu (např. blokací sukcese, omezením druhové 

diverzity či naopak zavlékáním nepůvodních druhů). Zásahy tohoto typu označujeme jako tzv. 

dodatkovou energii. Nepřímý vliv je naproti tomu např. dálkový přenos emisí, ztenčení ozónové 

vrstvy Země, globální změny klimatu, šíření nepůvodních druhů bez vlivu člověka apod., tedy něco, 

co bezprostředně nesouvisí s daným ekosystémem a nevyžaduje, aby člověk do daného ekosystému 

vstupoval. Někdy se ekosystémy se zanedbatelným přímým vlivem člověka (např. občas pasené 

alpinské louky) označují jako „přírodě blízké“. 

Další možnost rozdělení ekosystémů je na suchozemské a vodní. Vodní pak mohou být dále 

děleny na sladkovodní (a ty ještě na tekoucí a stojaté) a slané (moře, oceány, slaná jezera). 

Přechodem jsou pak vody brakické, u nichž je obsah soli nižší než 1 % (ústí velkých řek do moře, 

vnitrozemská moře – Černé, Baltské). 

Ekoton je název pro přechod mezi dvěma sousedními ekosystémy, např. okraje lesa, meze, 

pobřeží rybníků (litorál) apod. Tyto ekotony jsou zpravidla druhově bohatší než oba sousední 

ekosystémy, neboť v nich žijí nejen druhy z obou ekosystémů, ale navíc i specializované druhy, 

osidlující ekotony. Zejména některé druhy ptáků, savců a hmyzu vyžadují ke svému životu či 

rozmnožování úkryt (např. v křoví na okraji lesa či na mezi), ale zároveň dostatečný výhled na 

volnou krajinu. Ekotony jsou lidskou činnost z krajiny často odstraňovány (rozorávání mezí 

v 50. letech 20. století, zemědělské práce až úplně k okraji, kácení dřevin lemujících silnice, kácení 

keřů pod vedením vysokého napětí apod.), čímž se tato diverzita ztrácí.  

Další ohrožení pro ekosystémy obecně představuje jejich fragmentace, kdy jsou ekosystémy 

rozdělovány na menší celky a tím jsou ohrožovány druhy, které vyžadují k životu větší kompaktní 

celky, což jsou zejména vyšší obratlovci (např. velké šelmy). Příkladem jsou různé liniové stavby, 

zejména dálnice a silnice 1. třídy. Intenzivní provoz na těchto komunikacích odrazuje živočichy od 

jejich překonávání, navíc i ti odvážlivci, kteří se do provozu přesto vrhnou, ukončí svůj život pod 

koly automobilů. Dochází tak nejen ke zmenšování ekosystémů, ale hlavně i k rozdělování 

populací, znesnadňování reprodukce. 

Následující přehled obsahuje pouze ekosystémy středoevropské. Ekosystémy ostatních 

světových oblastí budou probrány v kapitole věnované biomům.  
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1.5.1. Přehled ekosystémů suchozemských 

Přirozené:  

Les (resp. prales) je v středoevropských podmínkách základním přirozeným ekosystémem. 

Jako výsledný ekosystém by se vytvořil v drtivé většině lokalit, s výjimkou silně podmáčených či 

skalnatých míst a míst nad horní hranicí lesa. Přirozené druhové složení lesa je dáno výškovými 

stupni rostlinstva (viz tato kapitola, o 3 strany dále). Přirozený les (prales) je tvořen více druhy 

dřevin (i když v pásmu blízkému horní hranici lesa to může být i pouhá jedna dřevina), je 

různověký (ovšem prakticky nikdy nejsou zastoupeny všechny věkové skupiny, výrazně převládají 

jen 2-3) a odolnější vůči chorobám, škůdcům a klimatickým extrémům (těžký sníh, vichřice). 

Prochází vývojovými cykly, kdy se střídá rozpadové stadium (vysoký věk stromů, postupně 

odumírají stářím či vlivem škůdců a chorob) a růstové stadium (odumřením stromů se vytvoří 

prostor pro růst nové generace). Tyto cykly se střídají v periodě cca 150 – 300 let (závisí na typu 

pralesa a podmínkách, blíže horní hranici lesa jsou cykly kratší). Proto většinou nejsou přítomny 

všechny věkové skupiny. 

Alpinská louka – tzv. primární bezlesí nad hranicí lesa. V ČR pouze ve třech pohořích – 

Krkonoše, Jeseníky a Kralický Sněžník. Největší plochy ve střední Evropě v Alpách (odtud název). 

Ve východních Karpatech jsou tyto louky nazývány poloniny a díky extenzivní pastvě  (jednou za 

čas) je zde hranice lesa snížena a tím plocha těchto luk navýšena. Alpinské louky jsou považovány 

za lokality, v nichž se přirozeně vyskytuje (odkud pochází) většina druhů běžných kulturních luk. 

Skály –  další příklad primárního bezlesí, tentokrát v libovolných nadmořských výškách. Až 

na výjimky se jedná o ekosystémy velmi maloplošné (řada skal je zarostlá lesem). Druhové složení 

značně závisí na geologickém složení skal, výrazně druhově bohatší jsou skály vápencové (u nás 

tedy oblast Českého krasu, Moravského krasu, v jižních Čechách velmi maloplošně Sušicko, 

Strakonicko nebo Vyšenské kopce u Českého Krumlova, jinde ve střední Evropě např. Belanské 

Tatry či v Alpách Dolomity v Itálii a Julské Alpy ve Slovinsku). Ostatní skály jsou označovány jako 

silikátové, protože v jejich nerostném složení dominují oxid křemičitý (křemen) a křemičitany 

(živec, slída...).  

Rašeliniště – patří mezi tzv. mokřadní 

ekosystémy. Mokřady jsou obecně takové plochy, 

které jsou přechodem mezi suchozemskými a 

vodními ekosystémy. Jsou to tedy takové plochy, 

kam je nejvhodnější chodit ve vysokých botách 

(holínkách), ale zpravidla ještě nepotřebujete loď. 

Mezinárodní definice mokřadů je podle organizace 

na jejich ochranu, tzv. Ramsarského výboru, že sem 

patří i vodní plochy do hloubky 6 m, je tedy širší než Obr. 20: Borkování rašeliny – podle www.npsumava.cz 
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česká. Rašeliniště mají vysokou hladinu podzemní (místy i „nadzemní“ – jezírka) vody a jsou 

tvořena pomocí postupného odumírání mechu rašeliníku, který se bez přístupu kyslíku rozkládá na 

rašelinu – substrát s vysokým podílem organického uhlíku. Tvorba rašeliny je velmi pomalá, max. 

1 mm za rok (navíc je často přerušována, např. v sušších obdobích rašeliniště částečně zaroste 

stromová vegetace a ta omezí činnost rašeliníku). Všechna naše rašeliniště se vytvořila až po 

skončení poslední doby ledové z mělkých jezírek, proto nejhlubší rašeliniště mají kolem 8 – 9 m 

rašeliny (Chalupská slať či Modravské slatě na Šumavě). Podle zdroje podzemní vody dělíme 

rašeliniště na tři hlavní typy:  

a) Vrchoviště (viz obr. 19), zásobené 

srážkovou vodou, je tvořené kombinací vyvýšených 

míst (bultů) a snížených (šlenků), je velmi chudé na 

živiny, má nízké pH a je často pramennou oblastí 

různých vodních toků. Většinu rostlinstva tvoří 

mechy, suchopýry a keříčky (borůvka, brusinka, 

vlochyně, klikva, kyhanka apod.), místy se 

vyskytuje rašelinná kleč či borovice blatka.  

Vyskytuje se především ve vysokých nadmořských 

výškách (většina šumavských rašelinišť), ale i v 

nižších (např. Červené blato na Třeboňsku).  

b) Přechodové rašeliniště,  jehož zdrojem 

vody jsou nejen srážky, ale i tekoucí voda (potok, 

malá řeka) na okraji rašeliniště. Vyšší obsah živin, 

pH jen mírně kyselé, rostlinstvo je tvořeno větším 

podílem trav, takže může připomínat louku. Často 

jsou tato přechodová rašeliniště na okrajích 

vrchovišť v blízkosti potoků. Typicky se vyskytují 

např. v Hornovltavské kotlině mezi Lenorou a 

Novou Pecí, kde kromě srážek je zdrojem vody též 

tok (Teplé či Studené) Vltavy.  

c) Slatiniště, nížinné rašeliniště, jehož 

zdrojem vody je především voda z blízkého vodního toku. Má vysoký obsah živin, pH neutrální, 

rostlinstvo je tvořeno specifickými druhy, mj. slanomilnými (vysoký obsah živin souvisí s vysokým 

obsahem solí). U nás vesměs využity na zemědělskou půdu, proto už jich zbývá jen velmi malý 

počet. Příkladem jsou tzv. černavy v Polabí (Všetatská černava, Vrutická černava – obojí okres 

Mělník) nebo na jižní Moravě (Slanisko u Nesytu – poblíž Lednice), zvláštním typem je rezervace 

Soos u Františkových Lázní.  

 Obr. 19: Vývoj vrchoviště – podle  www.sumavanet.cz 
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Rašeliniště jsou obecně ohrožena odvodňováním a těžbou. Těžba v minulosti byla 

maloplošná – tzv. borkováním (viz obr. 20), což postihlo (v různé míře) prakticky všechna 

rašeliniště, dnes velkoplošná, pomocí strojů (Borkovická blata u Soběslavi, Soumarský most u 

Volar, Branná u Třeboně). Zatímco maloplošná mohla ekosystému někdy i prospět (obnovení 

rašelinných procesů tam, kde již byly pozastaveny růstem dřevin), velkoplošná je značně škodlivá a 

destruktivní. Na rašeliniště je vázána řada velmi vzácných druhů rostlin i živočichů. 

Rákosiny – další typ mokřadního ekosystému, vytváří se v blízkosti stojatých vod (typicky 

rybníků). Ačkoliv je dnes vznik tohoto ekosystému většinou nepřímo způsoben člověkem 

(založením rybníka), až na výjimky tento ekosystém vzniká zcela samovolně a má zjevné přirozené 

předchůdce (např. na území dnešního Třeboňska bylo v minulosti několik jezer s rákosovými 

porosty). Rákosiny mají vysokou primární produkci (viz kapitola o energetice ekosystémů) a 

z hlediska rostlin velmi nízkou diverzitu (zpravidla jen 1-5 druhů, kromě rákosu také vysoké 

ostřice, orobinec apod.). Významné jsou zejména pro ptactvo, které zde hledá úkryt a místo k 

hnízdění. 

Umělé: 

Kulturní les – jedná se zpravidla o monokulturu, tedy porost jen jednoho druhu dřeviny. Je 

stejnověký, málo odolný vůči škůdcům, chorobám či klimatickým extrémům. Chudší je i bylinné a 

mechové patro, což snižuje jeho schopnost zadržovat vodu a působit proti erozi. Druhové složení je 

chudší i mezi živočichy a mikroorganismy. V našich podmínkách je nejčastěji pěstovanou dřevinou 

smrk (více než polovina všech lesů) a borovice.  

Kulturní louka – tzv. sekundární bezlesí, je kosena 1x (hory) – 3x (nížiny) ročně. Při 

dodržení zásad šetrného hospodaření mohou být kulturní louky velice druhově bohaté, zejména na 

vápencových podkladech (Bílé Karpaty). Luční hospodaření se často střídá s pastevním. Příliš 

intenzivně kosené louky nebo louky vytvořené pouze za účelem produkce trávy (např. nasetá travní 

směska na bývalém poli, často jen dočasně) jsou druhově chudé (a to i mezi živočišnými druhy) a 

méně omezují erozi. Louky kosené častěji než 1x za 14 dní, přihnojované či ošetřované pesticidy 

(anglické a fotbalové trávníky, golfová hřiště) jsou druhově velmi chudé a mají jen omezenou 

schopnost fungovat jako plnohodnotný ekosystém (viz např. kapitola o Bowenově poměru). 

Pastvina – tzv. sekundární bezlesí, druhové složení podobné jako louka, liší se tím že zde 

dochází k přirozenému přihnojování, proto jsou zde druhy rostlin a živočichů více vázané na větší 

množství živin (tzv. nitrofilní druhy – mají rády dusík). Extenzivní pastvina je druhově bohatá, 

někdy i bohatší než srovnatelná louka, intenzivní pastviny jsou rozšlapané, je zde silná eroze a 

velmi malý počet druhů. Na extenzivní pastvu mohou farmáři získat dotace (jsou vázány na 

maximální množství dobytka na 1 ha pastviny), v ekologickém zemědělství je extenzivní pastva 

podmínkou. 
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Pole – je tvořeno zpravidla monokulturou určité hospodářské plodiny – byliny. Ostatní 

byliny jsou soustavně odstraňovány. Diverzita a ekologická stabilita je nízká, zásahy člověka 

pravidelné a intenzivní. Nízká odolnost vůči erozi, zejména u polí, na nichž je velká vzdálenost 

mezi plodinami (cukrovka, kukuřice). 

Umělé mokřady – např. kořenové čistírny, sedimentační nádrže apod. Podle účelu vzniku se 

více či méně podobají přirozeným mokřadům. 

Antropogenní ekosystémy – ekosystémy přímo provázející člověka, např. urbanizované 

oblasti, parkoviště, letiště, nádraží, ale také parky (napodobenina lesa) či zahrady (napodobenina 

louky). Je zde velké množství nepůvodních druhů rostlin a živočichů, často tzv. synantropních  = 

vázaných svým výskytem na činnost člověka (moucha, potkan, kopřiva). Mezi rostlinami je řada 

těchto synantropních druhů zároveň i nitrofilní – preferuje tedy substrát s vysokým množstvím 

živin. Název pochází od latinského názvu dusíku (nitrogenium), což je limitující živina pro 

suchozemské rostliny. 
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1.5.2. Přehled ekosystémů vodních 

Přirozené 

Vodní toky – jsou přirozené nebo přírodě blízké většinou jen v horních úsecích. Dolní části 

jsou napřímeny – meliorovány (z důvodu hospodaření v okolí, zarovnání pozemků, lodní dopravy 

nebo protipovodňových) a nezřídka mají i vybetonované břehy. Přirozený vodní tok meandruje 

(zatáčí), tyto meandry mají erozivní (na vnější straně) a sedimentační (na vnitřní straně) funkci. Viz 

obr. 21. Přirozený vodní tok neustále mění svůj směr, zejména po povodních . Vytváří se tak v 

původních korytech slepá ramena (stojaté slepé úseky spojené s původním tokem) či dokonce 

mrtvá ramena (jsou přehrazena z obou stran, takže jde vlastně o jezírka, která nejsou s původním 

tokem nijak propojena). Ta jsou postupně zanášena – zazemňována a stávají se z nich mokřady. 

Vodní toky lze dále rozdělit podle charakteru dna a rychlosti proudu na čtyři základní rybí pásma: 

Pstruhové – horní toky potoků a řek s vysokým spádem, místa s kamenitým dnem a velkou 

rychlostí proudu, nízkou teplotou vody a vysokým obsahem kyslíku (rozpustnost kyslíku klesá s 

teplotou, navíc se voda prokysličuje hlavně v peřejích). Lipanové – místy hlubší tok s menším 

spádem, střídání s tišinami a tůněmi, obsah kyslíku o něco nižší a teplota o něco vyšší. Parmové – 

střední toky řek, spád toku nízký a voda celkově hlubší, prakticky bez kamenů, místy ukládání 

sedimentu, teplota vyšší. Cejnové – dolní hluboké toky řek prakticky s minimálním spádem, teplota 

vody vysoká, obsah kyslíku nízký, silné ukládání 

sedimentu (bahnité dno) 

Jezera – v našich podmínkách spíše ojedinělý jev, 

typická jsou pro severní Evropu. U nás se vyskytují jezera 

původu ledovcového (Tatry – cca 700, zde zvaná plesa; 

Šumava celkem 8, z toho 5 v ČR – Plešné, Prášilské, 

Laka, Černé, Čertovo; Krkonoše 2, obě na polské straně) a 

původu sesuvného (Odlezelské jezero u Mladotic, 40 km 

severně od Plzně). Malá jezírka jsou pak rašelinná 

(největší na Chalupské slati u Borové Lady – 1,3 ha, 

ostatní většinou do 0,1 ha) nebo říčního původu (de facto 

mrtvá ramena – největší Křivé jezero u Dyje – 0,5 ha). 

Umělé 

Vodní toky – odhaduje se, že v druhé polovině 20. 

století došlo k napřímení, prohloubení a vybetonování 

více než 60 % délky vodních toků, říční síť takto byla 

zkrácena o více než 6 % (celkem o více než 4 500 km ze 

76 000 km říční sítě). Navíc došlo k výstavbě několika 

desítek přehradních nádrží. To vše mělo za následek tak 

 Obr. 21: Vznik meandru a mrtvého ramene 

podle Meandry Lučiny – převzato 

z www.geocaching.com 
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zásadní přeměnu české říční sítě, že dnes dolní a střední toky prakticky nelze považovat za 

přirozené. Z větších vodních toků v povodí Labe byly ponechány meandry na Vltavě jen nad 

Českými Budějovicemi, na Berounce v oblasti Křivoklátska, dále na Ploučnici, z povodí Moravy 

pak na Dyji v Národním parku Podyjí, jinak jen krátké úseky. Některé vodní toky byly zcela 

vybetonovány (větší část dolního Labe – kvůli splavnění), extrémem je dokonce úplné převedení 

toku do trubek (Bílina mezi Jirkovem a Mostem v Ústeckém kraji – zde je to kvůli těžbě 

v nedalekém povrchovém lomu). V řadě případů se ale úpravy týkaly i potoků a malých říček. Toto 

napřímení a vybetonování toků mělo za následek urychlení odtoku, ztrátu přirozených úkrytů, větší 

změny v průtoku (tedy jak větší následky sucha, tak větší následky zvednutí vodních stavů – čímž 

to paradoxně někdy naopak povodně podporuje) a velmi výrazné snížení diverzity. 

Meliorační strouhy – v zásadě umělé vybudované (někdy na místě původního potoka) 

povrchové či částečně podpovrchové kanály svádějící vodu z polí a vlhkých luk (příp. i rašelinišť) 

při dešti. Voda jimi teče jen někdy, čímž nenaplňují běžně užívanou definici vodního toku, stejně 

jako jsou prakticky bez fauny a s minimem vlhkomilné květeny. Urychlují odtok a zhoršují vodní 

bilanci okolních ekosystémů, proto jsou v poslední době v rámci tzv. revitalizačních úprav často 

zahrazovány, jsou z nich vylamovány betonové desky a jsou alespoň částečně meandrovány, je-li to 

s ohledem na okolní pozemky možné. 

Rybníky – ačkoliv rybníky jsou zjevně umělé ekosystémy, většinou se staly prakticky 

přirozenou součástí naší krajiny s relativně vysokou diverzitou a pozitivním příspěvkem k vodnímu 

režimu. Rybníky jsou budovány od 14. století, největší rozmach je z 16. století (Štěpánek Netolický, 

Jakub Krčín z Jelčan). Nejvíc rybníků v rámci ČR je v pánevních oblastech jižních Čech 

(Třeboňsko, Budějovicko, Vodňansko, Blatensko), dále pak na jižní Moravě (okolí Pohořelic). 

Rybníky jsou budovány jako mělké, maximální hloubka málokdy přesahuje 3 m (Staňkovský rybník 

na Třeboňsku má přes 11 m, ale ten je vybudován podobně jako většina přehrad). Díky tomu se 

v celé hloubce udržuje podobná teplota, dochází k promíchávání celého vodního sloupce. Rybníky 

mají velmi rozsáhlý litorál – tedy plochu, v níž hladina přechází v okolní ekosystémy, zarostlou 

rákosinami a ostřicovými porosty (významné z hlediska hnízdění ptactva). Volná vodní hladina je 

pokryta pleustonem (např. bruslařky, vodoměrky), ve vodním sloupci se volně vznáší plankton 

(řasy, sinice, perloočky, buchanky, vířníci) a aktivně plave nekton (larvy hmyzu, ryby). Na dně se 

postupně ukládá bahno, v němž se nachází rozkladači – bentos (bakterie, nitěnky, ). Čas od času, 

při výlovu rybníka, je nutné dno odbahnit, jinak by mohlo dojít k zanesení celého rybníka a k jeho 

postupnému zarůstání litorálem. Hladinu vody v rybníce lze regulovat poměrně jednoduše pomocí 

stavidla, zpravidla se vypouští 1x za rok až 1x za 3 roky, jinak v něm hladina zůstává stálá. 

Vypouštění rybníka na léto, sloužící k zelenému hnojení narostlou vegetací, se nazývá letnění. To se 

v dnešní době již příliš nepoužívá (snižuje to na danou sezónu produktivitu rybníka prakticky na 

nulu), i když jsou na letněné rybníky vázány některé význačné druhy rostlin, tzv. rostliny 

obnažených den, které jinde nerostou. Význam to tedy má především z ochranářského hlediska. 

Rybníky, v nichž jsou chovány ryby na vysokou produkci, mají často problémy s eutrofizací, 
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vodním květem, nárůstem pH a nedostatkem kyslíku v nočních hodinách. Vysokého výnosu se zde 

dosahuje přihnojováním. Průhlednost vody klesá až k 20 cm (oproti např. pískovnám, kde dosahuje 

běžně desetinásobku, neboť se zde ryby vysazují jen pro sportovní rybaření – pískovnu nelze 

vypustit). Největší rybník v ČR je Rožmberk s plochou necelých 5 km
2
. 

Přehradní nádrže – jsou budovány ve 20. století, zejména v jeho 2. polovině (např. 

přehradní nádrž Lipno I. byla vybudována a napuštěna v roce 1959). Jsou výrazně hlubší než 

rybníky (Lipno 25 m, Orlík až 70 m, Husinecká přehrada cca 26 m), navíc jsou zařízeny na značné 

kolísání hladin (kvůli energetickým nebo povodňovým účelům). Z tohoto důvodu zde není vyvinut 

litorál (až na naprosté výjimky, jako je horní část Lipna). Navíc vodní sloupec se větrem 

nepromíchává celý, takže zde v souladu s anomálií vody (nejvyšší hustotu má voda při 4 °C) 

dochází k stratifikaci, tedy u dna se vždy drží voda, jejíž teplota se blíží 4 °C. V zimě se na hladině 

vytvoří led a pod ním teplota vody postupně roste od 0 °C k 4 °C (vypouštěním přehrad odspodu se 

tak prakticky zabraňuje zamrznutí Vltavy v Praze i při tuhých mrazech). V létě je naproti tomu na 

povrchu a v horních cca 2 – 3 m teplá vrstva s dostatkem kyslíku zvaná epilimnion, která je 

promíchávána větrem, pak během necelého metru teplota a množství kyslíku prudce padá  

(o 10 – 15 °C) – tzv. skočná vrstva – a dole je kyslíku dlouhodobě nedostatek v tzv. 

hypolimnionu. Do hypolimnionu padají odumřelé organismy, jejichž rozklad probíhá 

nejintenzivněji vždy na jaře a na podzim, kdy se teplota v horní části srovná se spodní a může tak 

dojít k promíchání celého vodního sloupce (kyslík se tak dostane dolů a živiny nahoru). Největší 

přehrada v ČR – Lipno I. – má rozlohu téměř 49 km
2
. 
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1.5.3. Výškové stupně rostlinstva 

Druhové složení přirozené vegetace ve střední Evropě je ovlivněno především nadmořskou 

výškou. Jsou zde určité rozdíly, např. Šumava (a třeba i Karpaty) má jednotlivé hranice asi o 100 – 

150 m výše (a Alpy asi o 200 m výše na severní a až o 400 m výše na jižní straně) než naše severní 

pohraniční pohoří (Krkonoše, Jizerské hory, Jeseníky), stejně jako jižní osluněné svahy mohou mít i 

v rámci jednoho pohoří hranice výskytu jednotlivých vegetačních stupňů až o 100 m posunuty proti 

svahům severním. Proto jsou dále uvedené hranice jen průměrné, orientační, v rámci ČR. (V 

Krkonoších odečtěte cca 50 m, na Šumavě přičtěte 50 – 100 m.)  

Vegetační stupeň planární (do 200 m, nížinný stupeň) – převládají lužní lesy, tedy vrby, 

topoly, duby. Většina vegetace přeměněna na pole (černozemě). Větší zachovalé porosty na soutoku 

Moravy a Dyje (Břeclav, Hodonín) a soutoku Vltavy a Labe (Mělník). 

Vegetační stupeň kolinní (200 až 450 m, pahorkatinný stupeň) – převládají teplomilné 

doubravy, v horních částech přecházející v dubohabrové háje (někdy nazýváno jako samostatný 

stupeň suprakolinní). Převládají duby (letní, zimní, šipák), habry, lípy. 

Vegetační stupeň submontánní (450 až 900 m, podhorský stupeň) – převládají bučiny. Buk 

lesní byl kdysi nejrozšířenější dřevinou na území ČR (tvořil cca 40 % území). V dolní části vyznívá 

dub, buk je dále doprovázen javorem mléčem i klenem, lípou, jasanem, v horní části i jedlí. Dnes 

většina lesů nahrazena smrkovými monokulturami. 

Vegetační stupeň montánní (900 až 1 300 m, horský stupeň) – převládají horské smrčiny, 

v dolní části s výrazným podílem buku a jedle (společně i nad 50 %). Nad cca 1 100 m kromě 

smrku ztepilého už roste jen jeřáb, jinak jsou horské smrčiny téměř monokulturní (tato část se 

někdy zařazuje do zvláštního vegetačního stupně - supramontánního). Výška smrku se s rostoucí 

nadmořskou výškou výrazně snižuje. Vegetace odpovídá tajze, velký podíl rašelinišť. 

Vegetační stupeň subalpinský (1 300 až 1 500 m) – převládá kleč (v Alpách též olše zelená, 

či jalovec), místy s roztroušeným výskytem jednotlivých smrků. V ČR zejména v Krkonoších, kleč 

v Jeseníkách, na Kralickém Sněžníku a v Beskydech je nepůvodní a dosázená. Na Šumavě v oblasti 

Velkého Javoru a Luzného (obojí v Německu). Vegetace odpovídá lesotundře. 

Vegetační stupeň alpinský (1 500 až 2 000 m) – luční vegetace primárního bezlesí, zcela 

bez dřevin. V ČR ve větším množství jen na Pradědu a v okolí Sněžky a Luční hory. Vegetace 

odpovídá tundře. 

Vegetační stupeň subnivální a nivální (2 000 m a více, resp. 3 000 m a více) – byliny jen 

roztroušeně, dominují mechy a lišejníky. Od 3 000 m věčný sníh a ledovce. 
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Výskyt borovice lesní: Tento druh není vázán na žádná konkrétní vegetační pásma, 

vyskytuje se ve všech nadmořských výškách až po hranici lesa na skalách a písčinách, popř. na 

okraji rašelinišť. 

Výskyt olše: V blízkosti potoků a menších řek - do 600 m olše lepkavá, nad 600 m olše šedá 

(kolem 600 m mohou být oba druhy). Olše zelená (keř do 3 m výšky) je pak v ČR přítomna na 

sekundárním bezlesí pravého břehu Lipna jako tzv. alpský migrant (příklad rostliny, která se 

rozšířila z Alp – tam roste nad horní hranicí lesa spolu s klečí. 

Lesníci rozlišují vegetační stupně výrazně podrobněji (tzv. dělení dle prof. Aloise Zlatníka, významného 

lesnického botanika 20. století). První čtyři uvedené stupně (tj. planární až montánní) dělí na 7, nazývaných podle 

převládajících dřevin dubový, bukodubový, dubobukový, bukový, jedlobukový, smrkojedlobukový, a smrkový. Tyto 

vegetační stupně se objevují v lesních typologických mapách, což jsou zjednodušeně řečeno mapy toho, co lze 

považovat z hlediska dřevinné skladby za místní klimaxové optimum (ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí, 

zejména teplotě, vlhkosti, sklonu, hloubce půdy a geologickému složení podloží). 
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1.5.4. Energetika ekosystémů 

1.5.4.1. Zdroje energie na Zemi 

Sluneční energie (více než 99 %) - viz dále 

Gravitace jiných těles – slapové jevy: příliv, odliv. Je-li Země, Měsíc a Slunce v jedné 

přímce, mluvíme o přílivu skočném (až 18 m v zálivech Kanady, jinak 2-3 m, na volném oceánu do 

1 m). Pokud je mezi jejich postavením pravý úhel, mluvíme o přílivu hluchém (je asi poloviční). 

Příliv nastává vždy jedenkrát za cca 12 h a 10 min (dáno otáčením Země a oběhem Měsíce), tedy 

zhruba dvakrát za den. 

Geotermální energie (sopečná činnost, gejzíry, podmořské vulkány) – existují 

hlubokomořské ekosystémy, závislé primárně na této energii, dále byly objeveny bakterie v 

obrovských hloubkách pod povrchem Země, kde rovněž je primárním zdrojem geotermální energie.  

Jaderná energie (radioaktivní rozpad) – kromě negativních projevů (mutagenní charakter 

radioaktivního záření) má i projevy pozitivní, spočívající především v odpadním teple, které je při 

radioaktivním rozpadu vyprodukováno. Radioaktivní prvky jsou v malé míře součástí prakticky 

každého prostředí na Zemi, tato míra radioaktivity je označována jako tzv. radioaktivní pozadí. 

Energie kosmického záření – je v zásadě nežádoucí, ochranu před ní zajišťuje atmosféra a 

magnetické pole Země. Při zeslábnutí magnetického pole během jeho přepólování může docházet 

ke zvýšenému průchodu kosmického záření až na zemský povrch, což by mohlo některých teorií 

přispívat k masovým vymíráním organismů v minulosti. K přepólování dochází velmi nepravidelně, 

v průměru jednou za 200 až 300 000 let, poslední přepólování proběhlo ale již před 780 000 lety. 

 1.5.4.2. Rozdělení sluneční energie 

Sluneční záření se skládá energeticky z 3 hlavních složek – krátkovlnné ultrafialové záření 

(cca 100 – 380 nm), viditelné záření (cca 380 – 750 nm) a dlouhovlnné infračervené záření (cca 

750 až 3 000 nm). Na povrch atmosféry dopadá množství záření, odpovídající tzv. solární 

konstantě. Její hodnota je přibližně 1374 W.m
-2

 (dráha Země okolo Slunce je eliptická, navíc 

zemská osa vykonává tzv. precesní pohyby – mění svůj sklon a Slunce samotné mění svoji aktivitu, 

proto se skutečná hodnota pohybuje v rozmezí ±7 W.m
-2

). Tato hodnota tedy odpovídá jakémusi 

solárnímu příkonu. 

Rovnice popisující průchod záření přes zemskou atmosféru (bez oblačnosti): 

Rg = Rs * k
cosec α

 * sin α 

kde jednotlivé veličiny znamenají: 
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Rg - globální záření dopadlé na vodorovný povrch Země v nulové nadmořské výšce (na 

hladinu moře) 

Rs - solární konstanta (s korekcí na aktuální vzdálenost Země od Slunce) 

k - koeficient propustnosti atmosféry (závisí na jejím znečištění především prachovými 

částicemi a aerosolem), většinou se pohybuje mezi 0,7 a 0,9 

α - úhel výšky Slunce nad obzorem 

cosec α - cosecans úhlu α, tj. 1 / sin α 

Největší podíl pohlceného záření připadá na UV – pohlcení ozónovou vrstvou. To je vrstva 

ve výšce 20 – 30 km (část stratosféry) se zvýšeným obsahem ozónu. Ozón je působením části UV 

záření rozkládán na obyčejný kyslík a jiná část UV záření z kyslíku opět dělá ozón. Vlivem freonů a 

také některých dalších látek (např. oxidy dusíku ze stratosférických nadzvukových letadel) je 

ozónová vrstva poškozována a tím se zvyšuje její propustnost pro UV záření. To může způsobit 

rakovinu kůže nebo poškození zraku. Pokud množství ozónu poklesne pod 50 %, mluvíme o 

ozónové díře. Ta je každou zimu nad Antarktidou, někdy se rozšiřuje i nad jižní část Jižní Ameriky a 

Austrálie (Nového Zélandu). V současné době je produkce freonů celosvětově zakázána či silně 

omezena a ozónová vrstva se zdá, že se začíná obnovovat. 

Některé složky infračerveného záření jsou pohlcovány vodou v atmosféře. 

Na 49° severní zeměpisné šířky, kde se nachází Prachatice, je výška Slunce nad obzorem v 

poledne o jarní a letní rovnodennosti 41° (= 90° - zeměpisná šířka), o letním slunovratu 64,5° (41° 

+ 23,5°), o zimním slunovratu 17,5° (41° - 23,5°). Tyto rozdíly jsou obrovské, neboť zatímco v létě 

dopadá na povrch země u nás přibližně 90 % energie odpovídající místům, kde je slunce v 

nadhlavníku (v létě tedy obratník Raka), v zimě je to dle hodnoty koeficientu k jen kolem 20 % 

oproti obratníku Kozoroha.  

Množství záření, které pronikne na zemský povrch, pak nazýváme globální záření. V našich 

zeměpisných šířkách na zemský povrch: letní jasné poledne 1.000 W.m
-2

, zimní jasné poledne 

nejvýše 300 W.m
-2

 , oblačná obloha cca 30 – 50 % těchto hodnot, silně zatažená obloha cca 10 % 

těchto hodnot, noc s úplňkem Měsíce 0,001 W.m
-2

. 

Zajímavé je, že pokud počítáme celkové množství globálního záření za jeden den (tedy ne 

jen aktuální výkon, ale celkovou energii), je hodnota v našich zeměpisných šířkách v létě vyšší než 

v tropických oblastech a může činit i 25 až 28 MJ.m
-2

. To je dáno rozdílnou délkou dne, kdy v 

tropech je po celý rok den více méně dvanáctihodinový, zatímco u nás je délka dne kolem letního 

slunovratu cca 16 hodin a kolem zimního slunovratu 8 hodin.  
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Vztahy pro distribuci dopadlé sluneční energie lze popsat dvěma rovnicemi pro čistou radiaci 

Rg = Rn + Ra + Rlw 

Rn = A + Q + G + H + LE 

kde jednotlivé veličiny vyjadřují následující: 

Rn - čistá radiace (po odečtení albeda a dlouhovlnného vyzařování) 

Ra - albedo (procento odraženého záření), závisí na charakteru povrchu, bílý ledovec až 

90 %, nový sníh v zimě 80 %, starý sníh 50 – 60 %, louky 20 %, jehličnaté lesy do 10 

%, asfalt 1 – 5 %, vodní hladina dle úhlu dopadu 2 – 45 % 

Rlw – dlouhovlnné záření Země (vlnová délka přibližně 10 000 nm, je pohlcováno tzv. 

skleníkovými plyny a způsobuje skleníkový efekt; skleníkový efekt je přirozený jev, 

oteplující klima Země oproti situaci bez atmosféry, je ovšem posilován člověkem. 

Mezi tzv. skleníkové plyny patří především voda a oxid uhličitý, z antropogenních 

emisí pak se přidává methan a oxid dusný.) 

A - fotosyntéza (vyjádřená v energetických tocích) 

Q - teplo spotřebované na ohřev vegetace 

G - tok tepla do půdy  

H - pocitové teplo (ohřívá okolní atmosféru, tedy čím více pocitového tepla, tím vyšší je i 

aktuální teplota vzduchu) 

LE - latentní teplo výparu neboli evapotranspirace (skládá se z evaporace = výparu vody 

z půdy nebo volné vodní hladiny, a transpirace = výparu vody z rostlin) 

Součin LE představuje energetickou hodnotu vypařené vody, kterou lze vypočítat jako 

množství vody E (v mm, neboli l.m
-2

) vynásobené měrným latentním teplem výparu L (při teplotě 

20 °C platí L = 2 439 kJ.kg
-1

). Pokud tedy z denní globální radiace 25 až 28 MJ.m
-2

 činí čistá 

radiace cca 20 MJ.m
-2

 (při albedu 15 – 20 % a dlouhovlnném záření okolo 3 MJ.m
-2

) může činit 

evapotranspirace dobře vodou zásobeného porostu až 8 mm, u běžných porostů (s Bowenovým 

poměrem 0,5 až 1) pak 4 až 5 mm. Pokud tuto hodnotu porovnáte se srážkami, obdržíte vodní 

bilanci daného porostu. Jsou-li srážky vyšší než výpar, je vody dostatek (část vody může bez 

problémů odtékat a porost nevysychá). Je-li tomu naopak, dochází k vysychání a pokud tento stav 

trvá dlouhodobě, mluvíme o období sucha. To je typické zejména pro savany a stepi, u nás to pak 

odpovídá období, kdy v létě 2 týdny a déle neprší. 
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Je nutné si uvědomit, že zatímco albedo je tvořeno procenty dopadajícího záření a je tedy 

omezeno na světelnou část dne, dlouhovlnné záření Země je se děje neustále, ve dne i v noci, v létě 

i v zimě. Proto za jasné oblohy (kdy nejsou na obloze mraky, zážení pohlcující) dojde v noci k 

většímu ochlazení, než za oblohy zatažené. Navíc v zimě je dopadající záření tak malé, že je denní 

bilance čistého záření záporná (kdyby tomu tak nebylo, Země by se trvale ohřívala a velmi brzy by 

na ní nebyl možný život) a celková bilance čistého záření na celé Zemi je tak za celý rok přibližně 

nulová. (Veškeré případné přírůstky jsou dávány do souvislosti zejména s posilováním 

skleníkového efektu vlivem činnosti člověka.) Srovnejte obrázky 22 (bilance záření v létě) a 23 

(bilance záření na přelomu podzimu a zimy). Je vidět, že oblast kladné bilance čistého záření, 

označená červeně, je v létě na severní polokouli, zatímco v zimě na jižní polokouli, s oblastí 

záporné bilance (označena modře) je to obráceně.   

 

 

  

Obr. č. 22: Globální průměr čisté radiace v červenci 2006  

(data pochází z  http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=CERES_NETFLUX_M) 
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 Protože složky A a Q v uvedené rovnici energetické bilance čisté radiace jsou svým podílem 

zanedbatelné (obě složky činí zpravidla do 1 % čisté radiace), lze tyto členy v rovnici zanedbat a 

psát ji v zjednodušeném tvaru jako 

Rn = G + H + LE 

Tok tepla do půdy G může být jak kladný (když se půda ohřívá, typické pro jaro a léto, také 

pro den), tak záporný (když se půda ochlazuje a ohřívá tak okolní vzduch, typické pro podzim a 

zimu, také pro noc – proto první sníh zpravidla rychle roztaje) a zpravidla nepřesahuje 5 % čisté 

radiace. Rozdíl mezi teplotou ve dne a v noci se postupně s hloubkou půdy zmenšuje a navíc se 

maxima i minima posouvají do pozdnějších hodin, viz obr. 24. V hloubce kolem 50 cm už se denní 

rozdíly prakticky smývají, v hloubkách kolem 1 m pak se smývají i roční rozdíly. Hloubka přes 60 

cm (v horských oblastech 80 – 100 cm) je tedy v našich podmínkách označována jako nezámrzná, 

neboť zde již i při nejdrsnějších holomrazech nedochází k zamrzání půdní vody. Sem proto zalézají 

bezobratlí živočichové i obratlovci s proměnlivou tělesnou teplotou (plazi, žáby) v zimě. 

Obr. č. 23: Globální  průměr čisté radiace v listopadu 2012 

 (data z  http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=CERES_NETFLUX_M) 
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Speciálním případem je tzv. permafrost – půda ve velkých hloubkách (typicky do 3 – 6 m) 

trvale zmrzlá už od poslední doby ledové, rozmrzá každé léto jen v horní vrstvě. Tento permafrost 

je typický pro kontinentální klima Sibiře a zde díky dlouhým a tuhým zimám sahá  místy až k 50° 

s.š. (jinak se vyskytuje až k severnímu okraji kontinentu). Rozmrznutí permafrostu vinou globálních 

změn klimatu by mohlo uvolnit do ovzduší obrovské zásoby methanu, které jsou pod permafrostem 

ukryty a tím zcela rozvrátit klimatický režim na Zemi (methan je jeden z významných skleníkových 

plynů). 

Poměr dvou zbylých, energeticky nejvýznamnějších složek čistého záření, tedy pocitového 

tepla a latentního tepla, označujeme jako Bowenův poměr β 

β = H / LE 

Hodnoty Bowenova poměru vyjadřují zásobenost vegetace vodou. Čím vyšší je Bowenův 

poměr, tím větší je podíl pocitového tepla (tepelné konvekce) a tím víc se přehřívá okolí porostu.  

Typické hodnoty jsou:  

 mokřady -0,5 až 0,2 (záporná hodnota značí, že může docházet k přísunu pocitového 

tepla z okolí a tím k vyrovnávání teplotních extrémů, tomuto procesu se říká advekce, 

mokřady tak v krajině působí jako jakásí přirozená klimatizace) 

 louky vlhké a lesy kolem 0,5 

 louky suché (ať už přirozeně, nebo vlivem umělého odvodnění) do 1 

Obr. č. 24: Graf vývoje teplot půdy v typickém letním dni v našich zeměpisných šířkách 
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 pole 1 – 3 

 zastavěné plochy a plochy bez vegetace (např. pouště) 10 i více 

Proto je v lesích a v mokřadech o dost nižší teplota než uprostřed měst (zde rychlý odtok 

vody do kanalizace). Nedostatek vody způsobuje samozřejmě sucha, ale díky narušení malého 

koloběhu vody a opakovanému vysoušení půd též snižuje schopnost půdy vstřebávat vodu po 

přívalových deštích a tím přispívá i ke vzniku povodní. Celé je to vidět na odtokové bilanci: 

původní, přirozená je 1/3 vsak, 1/3 výpar a 1/3 odtok, dnešní krajina však má poměry zpravidla ¼ 

však, ¼ výpar a ½ odtok. 

1.5.4.3. Potravní pyramida – osud fotosyntetické energie 

Ačkoliv předchozí popis ukazoval, že pro celkovou bilanci energie je hodnota A 

(fotosyntéza) zanedbatelná, pro život ekosystémů jde o velmi významný energetický tok. Jedná se 

totiž o energii, která se ukládá (s účinností pod 1 %) jako organické látky, mění se na těla rostlin. 

Fotosyntéza je přitom jediný známý jev, kdy se 

anorganické látky mění na složité organické (jednoduché 

organické lze syntetizovat i jinak, nicméně od nich je ten 

krok ke složitým látkám, zejména bílkovinám a 

nukleovým kyselinám, ještě velmi dlouhý). I člověk je 

tak závislý na zemědělství, viz box. 

Potravní pyramida znázorňuje energetické 

přeměny. Je to vlastně překreslení potravního řetězce do 

vrstev. Základnu pyramidy tvoří rostliny (příp. sinice 

nebo autotrofní sirné bakterie) přetváří energii slunce 

s účinností pod 1 % na energii v organických látkách. 

Nazýváme je producenty a množství jimi 

vyprodukované hmoty za určité období (např. jednu 

vegetační sezónu) primární produkce. Býložravci 

(konzumenti 1. řádu) pak přeměňují těla rostlin na 

vlastní hmotu s účinností cca 10 % (zbylá energie jde na 

pohyb, rozmnožování, udržování vnitřního prostředí…), 

množství jimi vyprodukované hmoty za určité období je 

sekundární produkce. Masožravci a další vyšší stupně potravní pyramidy (konzumenti 2. a dalších 

vyšších řádů) pak přeměňují těla nižších stupňů na svá s účinností cca 20 %. Nejvýše postavené 

masožravce (špičku pyramidy) označujeme jako predátory. 

Proto je krajina „zelená“ - vždy bude nejvíce primárních producentů, podstatně více než 

býložravců a zejména masožravců (ti budou rozmístěni jen řídce). 

Umělé potraviny. Ve sci-fi se často 
objevují různé syntetické náhražky 
potravin („amarouny“ apod.), ve 
skutečnosti ale nic takového neexistuje 
a k objevu umělé syntézy složitých 
organických látek máme asi tak stejně 
daleko jako kdykoliv dříve v lidské 
historii. Ať chceme, či nechceme, jsme 
nadále zcela závislí na zemědělství a 
orné půdě a její údržba a správné 
hospodaření je tak zcela klíčové pro 
přežití lidské civilizace. Moderní 
ekonomika je postavená na 
minimalizaci nákladů (co je drahé 
vyrobit zde, vyrobí se jinde a doveze 
se to), čímž se ovšem zrušila u řady 
států včetně ČR potravinová 
soběstačnost a tím se zvýšila jejich 
zranitelnost při nějaké případné 
katastrofě. 
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Potravní síť – je to zobecnění potravního řetězce, vycházející ze skutečnosti, že většina 

druhů organismů není monofágních (tj. nežere jen jeden jiný druh, např. koala jen eukalyptus, 

panda jen bambus a lýkožrout smrkový jen smrk), ale jsou to tzv. oligofágové (žerou několik druhů, 

např. housenka běláska zelného různé druhy zeleniny) nebo polyfágové (žerou velké množství 

druhů, např. kráva žere většinu druhů rostlin na louce). Pak je samozřejmě lepším modelem různě 

propojená síť, nežli lineární řetězec od producenta přes jednotlivé úrovně konzumentů. 

Kromě klasického potravního řetězce (tzv. pastevně-kořistnického) existuje též řetězec 

rozkladný (detritický, dekompoziční), který je tvořen rozkladači. Rozkladači postupně rozkládají 

odumřelé části organismů (např. opadané listí, větve, šupiny, kožní buňky) nebo i celé odumřelé 

organismy a jejich nesežrané zbytky (kostry, zbytky šlach, masa, kůže...). 

Pojem biomasa je rozdílný od pojmu primární (resp. sekundární) produkce. Biomasa značí 

aktuální množství hmoty (resp. sušiny), primární produkce celkové množství vyprodukované 

hmoty. Např. na jednosečné louce se maximum biomasy (v době kosení) téměř rovná primární 

produkci (louka na jaře startuje „od nuly“), alespoň pokud tedy mluvíme o nadzemních částech 

rostlin. Na dvousečné louce už to pochopitelně neplatí. Biomasa může být o hodně vyšší než 

primární produkce, např. v lese (každý rok přiroste jen malý podíl toho, co tam je), může tomu být 

ale i obráceně – primární produkce větší než biomasa (např. u společenstva řas – ta žijí jen krátce a 

stihnout tak narůst a odumřít několikrát během jediné 

vegetační sezóny). 

Typické hodnoty primární produkce v našich 

ekosystémech (za rok): rákosiny a hnojená pole až 12 

t/ha, vlhké louky, pastviny a rychle rostoucí dřeviny 5 – 

10 t/ha, suché louky a lesy 3 t/ha, vysokohorské 

ekosystémy a rašeliniště 1 t/ha. 

 Potravní pyramida ukazuje též na rizika 

zakoncentrování kumulativních jedů (např. rtuť, 

olovo, ale též některé pesticidy, např. DDT). Ta se totiž 

z těl organismů nevylučují, takže jejich koncentrace 

v býložravcích je 10x větší než v rostlinách (je jich tam 

stejné množství, ale hmota býložravců je 10x menší 

než množství sežrané potravy) a v masožravcích 5x 

větší než v býložravcích. Tím pádem může 

v predátorech na vrcholu potravní pyramidy vzrůst 

koncentrace i několik set krát, což pro ně může být již 

neslučitelné se životem nebo alespoň 

s rozmnožováním.  

Vegetariánství. Pojídání výhradně 
rostlinné stravy je často označované 
jako šetrné k přírodě. Živočichové jsou 
sice skutečně často chování v 
nevyhovujících podmínkách, na druhou 
stranu, pokud nebudeme jíst maso, 
nebude rázem důvod je chovat vůbec, a 
to ani v podmínkách vhodnějších (např. 
ani krávy udržující diverzitu v krajině 
spásáním). Nicméně hlavní argumentem 
zůstává, že jelikož býložravci využijí na 
svou hmotu jen 10 % zkonzumované 
biomasy (a masožravci dalších jen cca 
20 % z nich), potřebuje 1 kg býložravce 
10x větší plochu než 1 kg obilí. Proto 
stejné množství půdy v rostlinné výrobě 
uživí více lidí než v živočišné výrobě, což 
je v dnešní době velmi důležité. Na 
druhou stranu je opakovaně prokázáno, 
že živočišné bílkoviny jsou pro člověka 
prakticky nenahraditelné, člověk je 
mnoho tisíc let evolučně vyvíjen jako 
všežravec. Jaký je tedy závěr? Asi zlatá 
střední cesta – maso ano, ale s mírou. 
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Pro člověka, který se nachází zpravidla právě na vrcholu potravní pyramidy (ale i pro domácí 

masožravá zvířata – hlavně psy a kočky), je tedy působení těchto jedů obzvláště nebezpečné. 

Vzhledem k tomu, že jejich přirozené biologické odbourávání je pomalé, i přes zákaz jejich 

používání v současnosti jsou nadále v potravě přítomny. Z tohoto důvodu je nutné případné nové 

pesticidy vždy nechat projít testováním potenciálních škodlivých účinků. 

 

  



 

- 72 - 

 

1.5.5. Biogeochemické cykly látek v přírodě 

1.5.5.1. Koloběh vody 

Druhou funkcí ekosystému kromě toku energie je koloběh látek. Základním koloběhem je 

koloběh vody. Ten dělíme na velký a malý. Velký zapojuje oceán, kde se voda vypařuje a k deštím 

pak dochází nad pevninou (frontální srážky), voda pak odteče zpět do oceánu. Malý se odehrává 

celý nad pevninou (např. v rozsahu kraje nebo max. střední Evropy), voda se vypaří, v mracích 

zkondenzuje a opět se vyprší (srážky za frontou, konvektivní oblačnost, bouřky z tepla apod.). Malý 

je k přírodě šetrnější, neboť zpravidla je v čase rovnoměrnější a nehrozí z něj takové periody sucha 

a naopak povodní. Člověk ale odvodňováním mokřadů, kanalizováním měst a napřimováním toků 

posílil roli velkého koloběhu vůči malému (souvisí též se zvýšením Bowenova poměru) a celkově 

snižuje zásoby vody v krajině. Voda je navíc celosvětově strategická surovina (z celkového 

množství vody na Zemi, tedy 1,338 miliardy km
3
, je 97,2 % voda slaná, 2,2 % voda v ledovcích a 

jen 0,6 % připadá na kapalnou sladkou vodu - podzemní vodu, řeky, jezera, vodní nádrže) a její 

urychlené odvádění z území je z tohoto hlediska nevhodné. 

Základní podobu koloběhu představuje změna kapalného skupenství na plynné (iniciované 

energií slunečního záření – viz evapotranspirace) a zpět. V zimě však zejména na horách dochází ke 

zdržení koloběhu v podobě pevných srážek – zde je koloběh pozastaven někdy i na celé měsíce. 

Jarní tání pak uvolňuje vodu zpět do přírody, je-li postupné, může nahradit i nedostatek vody ze 

srážek a posílit tak začátek vegetační sezóny. Naopak zimní deště jsou pro vegetaci vesměs 

neužitečné, protože rostliny jsou v klidových stadiích a na jaře chybí potřebné zásoby sněhu. 

1.5.5.2. Koloběh uhlíku 

Koloběh uhlíku je v přírodě 

představován dvěma hlavními ději 

– fotosyntézou, která uhlík přetváří 

z anorganické formy (CO2) do 

organické, a dýcháním, které 

postupuje obráceně. Uhlík je 

součástí všech organických 

sloučenin a je tedy hlavním 

biogenním prvkem. Rostliny 

přijímají oxid uhličitý pomocí 

průduchů (pozor, nevyrábí z něj 

kyslík, jak se často nesprávně 

uvádí, ale organické látky!). 

Organický uhlík z rostlin prochází 

celým potravním řetězcem 
Obr. č. 25: Graf nárůstu koncentrace CO2 na observatoři v Mauna Loa 

(Havajské ostrovy). Ovlivněno jen letním poklesem (fotosyntéza) oproti 

zimnímu vzestupu. Data z NOAA. 
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vzhůru. Část organického uhlíku, která není prodýchána ani sežrána vyšším článkem potravního 

řetězce, se stane součástí odumřelých těl a tím potravou pro rozkladače (vytváří se tak hmota zvaná 

humus). Ti rovněž postupně rozkládají organické látky obsahující uhlík na látky anorganické, tedy 

v případě uhlíku opět CO2. 

Kromě tohoto „rychlého koloběhu“ existuje též možnost, že uhlík je dlouhodobě znehybněn 

ve formě anorganické (schránky mořských měkkýšů, korálů, některých prvoků apod. obsahující 

vápenec nebo dolomit – dnes rozsáhlá pohoří, např. Moravský kras, Český kras, Belanské Tatry, 

Dolomity…) nebo ve formě organické (fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn). Tak došlo ke 

snížení obsahu oxidu uhličitého v atmosféře z původních (starohory) cca 15 – 20 % na 

preindustriálních (kolem r. 1850) 0,028 % (= 280 ppm). Člověk tyto rezervy zpracováváním 

vápenců a spalováním fosilních paliv (a také snižováním aktuální biomasy např. vypalováním a 

kácením lesů) uvolňuje do atmosféry zpět a tím koncentraci CO2 postupně opět zvyšuje (viz obr. 

25) Dnešní hodnota je kolem 390 ppm. Předpokládá se, že tato zvýšená hodnota má za následek 

posílení přirozeného skleníkového efektu a tzv. globální změny klimatu (větší rozkolísanost teplot 

s postupným nárůstem průměrů, tání ledovců, zvyšování hladin moří). 

Dalším významnou plynnou formou uhlíku je methan. Ten vzniká přirozeně jako činnost 

methanogenních bakterií v půdě (bez přístupu kyslíku). Člověk jeho vznik zvyšuje zakládáním 

rýžovišť, skládek (někdy jímán jako bioplyn – methan je v zásadě hlavní složka zemního plynu, a 

tak dobře a kvalitně hoří), chovem hovězího dobytka (činnost mikroorganismů v jejich trávicím 

traktu), vysoušením mokřadů (a tím zpřístupněním methanu, který je na jejich dně), zřejmě i 

postupným odtáváním permafrostu. Methan je 

rovněž významný skleníkový plyn. 

Ve vodě má uhlík tři formy – přímý volný 

oxid uhličitý (CO2), hydrogenuhličitanový aniont 

(HCO3
–
)a uhličitanový aniont (CO3

2–
). Volný oxid 

uhličitý existuje jen při pH pod 8,3, nad tímto pH již 

tedy není možné využití oxidu uhličitého pro 

rostliny a rostliny proto postupně umírají. (Sinice a 

některé řasy umí využívat i hydrogenuhličitan.) 

Uhličitanový aniont je navíc omezeně rozpustný a 

sráží se na bílé povlaky. Optimální pH povrchových 

vod je kolem 6, kyselé deště snižují až na 4 - 5 

(acidifikace), vodní květ zvyšuje až k 9. 

  

Obr. č. 26: Graf forem uhlíku ve vodě v závislosti 

na   pH. Podle Raviolka, 2004 
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1.5.5.3. Koloběh dusíku  

Dusík se nachází ve formě dvouatomových molekul N2 v atmosféře (78 %), je to hlavní 

rezervoár dusíku v přírodě. Je to forma poměrně inertní a pro rostliny přímo nevyužitelná. Dusík 

mohou ale na využitelné formy (amoniakální forma NH4
+
, dusičnany NO3

-
, popř. dusitany NO2

-
) 

přeměnit pomocí procesu tzv. fixace vzdušného dusíku a nitrifikace některé sinice a hlízkové 

bakterie žijící na kořenech bobovitých rostlin (proto jsou tyto rostliny – vojtěška, jetel, hrách... 

základem osevních postupů na polích). Tyto formy jsou rozpustné ve vodě, takže je rostliny 

přijímají kořeny a přeměňují je na organický dusík, který je součástí bílkovin a nukleových kyselin 

(a některých dalších látek, např. alkaloidů a energetických nukleotidů včetně ATP). Je dále požírán 

dalšími články potravního řetězce. Odumřelé části rostlin a živočichů pak požírají rozkladači a ti 

přeměňují organický dusík postupně zpět na anorganický. Konečnou fází mikrobiálního rozkladu je 

denitrifikace, tedy opětovná přeměna zpět na již zmíněné anorganické formy, případně N2. 

Dusík je hlavním limitujícím prvkem – živinou pro suchozemské ekosystémy. Člověk se 

jeho nedostatek snaží nahradit hnojením (organické hnojení = statková hnojiva, tedy hnůj, 

močůvka, kejda, anorganické hnojení = umělá hnojiva). Nevhodná intenzita či termín hnojení (a 

také nevhodné skladování organické hmoty, která dusík obsahuje) mohu vést k nadměrnému 

zatěžování okolního prostředí a tím k tzv. eutrofizaci. Eutrofizace vod způsobuje zvýšení výskytu 

některých druhů sinic a tím vznik vodního květu. Vodní květ může snižovat průhlednost vody (a 

tím zhoršovat podmínky pro další vodní organismy, především rostliny), vyčerpávat přes den oxid 

uhličitý (a tím zvyšovat pH) a v noci snižovat množství kyslíku (a tím způsobovat dušení živočichů 

– kyslík je vodě rozpustný jen velmi omezeně a proto je u něj na rozdíl od suchozemských 

ekosystémů trvalá hrozba nedostatku). Navíc do okolního prostředí uvolňují tzv. cyanotoxiny, které 

mohou způsobovat alergie a vyrážky při koupání. 

Podle úživnosti (trofie) se vody dělí na málo úživné – oligotrofní (např. horská jezera či 

potoky), středně úživné – mezotrofní (např. pískovny, kde písek slouží jako takový přirozený čistící 

filtr, nebo řeky), velmi úživné – eutrofní (např. klasické rybníky, přehradní nádrže, dolní toky řek) 

a extrémně úživné – hypertrofní (rybníky, do nichž se schválně přidávají hnojiva za účelem 

podpory růstu sinic a řas jako potravy pro chované ryby). Někdy se ještě zvlášť vylišuje skupina 

nádrží dystrofních – tj. zcela bez živin a většinou tedy i téměř bez života (příkladem jsou rašelinná 

jezírka). Oligotrofní nádrže, které by v přirozené krajině byly pravděpodobně nejhojnější, jsou díky 

systematickým (i nepřímým – např. spad dusíku z atmosféry) vlivům člověka v současnosti dosti 

vzácné a druhy organismů na ně vázané tedy ohrožené. V eutrofních nádržích je sice více živin, což 

uživí více organismů, ale to představuje výhodu zejména pro konkurenčně silné druhy, které tak 

svou enormní početností a rychlostí množení vytlačí ty ostatní. Takže více jedinců často znamená 

méně druhů. 

Dusík se může dostat do atmosféry díky činnosti člověka jako oxidy dusíku. Vznikají ve 

spalovacích motorech a při některých průmyslových výrobách. Díky enormnímu nárůstu 
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individuální automobilové dopravy v posledních letech se produkce oxidu dusíku (na rozdíl např. 

od oxidů síry) nesnižuje a v současné době jde o hlavní plyn, který slučováním s vodou tvoří kyselé 

deště (dříve to byl oxid siřičitý) – zde jde o vznik zředěné kyseliny dusičné. Běžný déšť má pH 

kolem 5,5, kyselý déšť pod 4, v extrémních případech i pod 3. Kyselý déšť způsobuje jednak přímé 

škody na lesních porostech (hlavně jehličnatých – delší doba zdržení jehlic na stromech než u listů, 

př. Krušné a Jizerské hory), ale také nepřímé škody pak pomocí acidifikace půd a vod (zejména 

jezer). V kyselých vodách a půdách je zhoršen příjem kationtových živin (draslík, vápník, hořčík), 

navíc se může vyplavovat z hlinitokřemičitanů (běžná součást půdy – živce, slídy…) hliník, který 

je pro většinu organismů v rozpustných formách toxický. Acidifikace je přitom velmi dlouhodobá, 

opětovné obnovení neutrálního pH může trvat desítky let (i více než sto). Vlivem acidifikace např. 

kleslo pH šumavských jezer až téměř k 4, což způsobilo vymření ryb a zastavení rozmnožování 

mnohých dalších organismů, např. šídlatek (zvláštní plavuňovité organismy žijící pod hladinou 

Plešného a Černého jezera). 

1.5.5.4. Koloběh fosforu 

Fosfor se v atmosféře nevyskytuje, jeho hlavní formou v přírodě jsou nerozpustné 

fosforečnany (PO4
3–

), které se mohou měnit na rozpustné hydrogen- (HPO4
2-

) a 

dihydrogenfosforečnany (H2PO4
–
). Ty jsou přijímány rostlinami rozpuštěné ve vodě a následně 

přeměňovány na organické formy, což jsou především organické fosfáty. Ty jsou součástí 

nukleových kyselin a důležité pro metabolismus (např. ATP, fosforylační procesy). Organický 

fosfor dále prochází celým potravním řetězcem. Odumřelé části rostlin a živočichů pak opět požírají 

rozkladači a ti přeměňují organický fosfor postupně zpět na anorganický. Fosfor se v přírodě hojně 

vyskytuje např. v ptačím a netopýřím trusu (tzv. guáno), který je rovněž významným zdrojem 

fosforu pro člověka (a navíc anorganické fosfáty, které se těží pro hnojiva a přidávají do pracích 

prášků). 

Nevhodná aplikace hnojiv a používání pracích prášků jsou zdrojem fosforu do 

povrchových vod. Na rozdíl od dusíku se fosfor obtížně odbourává při čištění vod v čistírnách 

odpadních vod, je potřeba přítomnost třetího stupně, který je jen u velkých čistíren (např. 

v Prachaticích je) a navíc má jen omezenou účinnost. Proto splachy fosforu je potřeba regulovat 

spíše prevencí. Fosfor je limitujícím prvkem pro sladkovodní ekosystémy, a proto zvýšení jeho 

koncentrace má větší efekt pro eutrofizaci, než je tomu u dusíku. (Vliv eutrofizace viz výše - 

kapitola o dusíku). 

1.5.5.5. Koloběh síry 

Síra nepatří k nejvýznamnějším biogenním prvkům. Její obsah v atmosféře je relativně 

nízký, prezentovaný dvěma plyny – oxidem siřičitým SO2 a sulfanem H2S. Oba tyto plyny 

pocházejí prakticky ve stejném množství z lidské činnosti i přirozených procesů. Zdrojem síry pro 

rostliny jsou sírany SO4
2–

, které jsou na rozdíl od sulfidů S
2–

 dobře rozpustné. Přeměnu síranů na 

sulfidy a sulfan provádí desulfurikační bakterie. Ty ke své činnosti nepotřebují kyslík, takže se 
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vyskytují především v bahně. Proto se sulfanu též přezdívá bahenní plyn. Má charakteristický 

zápach podobný zkaženým vejcím. Opačnou přeměnu forem síry, tedy oxidaci na sírany, pak 

umožňují sulfurikační bakterie. Rostliny sírany přijímají rozpuštěné ve vodě pomocí kořenů a 

následně je přeměňují na organické formy, které jsou součástí některých bílkovin (aminokyseliny 

methionin a cystein) a koenzymu A. Organická síra dále prochází celým potravním řetězcem. 

Odumřelé části rostlin a živočichů pak opět požírají rozkladači a ti přeměňují organickou síru 

postupně zpět na anorganickou. 

Síra je obsažena též v některých fosilních palivech, především v hnědém uhlí, méně pak 

v motorové naftě. Jejím spalováním vznikají oxidy síry, které se v atmosféře slučují s vodou a 

vytvářejí tak kyselinu siřičitou, případně sírovou. Ty jsou pak složkou kyselých dešťů (viz výše – 

kapitola o dusíku). Stejně se chová oxid siřičitý z přírodních zdrojů – sopečná činnost. Ta působí 

sice intenzivně, ale krátkodobě, zato působení lidské činnosti je soustavné, a tudíž má horší 

následky. Dnes je množství oxidu siřičitého významně poníženo díky odsiřovacím zařízením, 

které přeměňují vápenec (uhličitan vápenatý) a oxid siřičitý katalytickým procesem na sádru (síran 

vápenatý) a oxid uhličitý. Vznikající sádra je zpracovávána např. na sádrokarton. Oxid uhličitý je 

ovšem skleníkový plyn, takže tento proces nemalou měrou přispívá ke globálním změnám klimatu 

(CO2 z odsiřovacích zařízení je asi 2 % veškerého vyprodukovaného CO2 u nás), okamžité škody na 

životním prostředí (acidifikace, odumírání lesů) jsou však výrazně nižší. 

Odsiřovací zařízení pochopitelně chybí u menších, lokálních topenišť. Spolu s prachem je 

tak oxid siřičitý produkován při spalování hnědého uhlí a hnědouhelných briket v domácnostech 

(naopak dřevo při spalování produkuje oxidu siřičitého jen absolutní minimum), navíc uhlí při těžbě 

výrazně poškozuje krajinu a je neobnovitelnou surovinou, jejíž zásoby jsou velmi omezené 

(pravděpodobně však větší než zásoby ropy a zemního plynu). Proto je obecnou snahou v rámci 

ozdravení ovzduší a udržitelného hospodaření tento spalovací proces omezit (modernizací kamen a 

především náhradou uhlí jinými palivy). 

Sirovodík z lidské činnosti (chemický a papírenský průmysl, velkochovy hospodářských 

zvířat) i z přirozených procesů (činnost rozkladačů - hnití) má v atmosféře poměrně krátké zdržení a 

je zpět přeměněn na sírany sulfurikačními bakteriemi.  
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1.5.6. Biomy 

Biomy jsou soubory podobných ekosystémů na planetě Zemi. Jejich rozložení je dáno 

především teplotami a srážkami. Souvisí tedy se zeměpisnou šířkou, v rámci kontinentu i se 

zeměpisnou délkou. Např. ve východní části Evropy je kontinentálnější klima = větší rozdíly 

léto/zima a menší množství srážek. Tato kontinentalita klimatu se dá do jisté míry pozorovat i přímo 

v České republice – zimy na Moravě jsou většinou chladnější než v Čechách, v létě je tomu naopak. 

Hlavní rozdělení biomů je na mořské a suchozemské. Jako mořské se většinou rozlišují 

většinou šelfová (= pobřežní) moře a volný oceán, jako zvláštní systémy se někdy popisují 

hlubokomořské útesy, korálové útesy a mangrove (porosty zvláštních rostlin na rozhraní moře a 

pevniny, často u delt řek). Mimo základní suchozemské (viz následující přehled) se někdy extra 

vylišuje biom všech sladkých vod (tekoucí i stojaté) jako tzv. litorea. 

1.5.6.1. Přehled hlavních suchozemských biomů 

Tropické deštné pralesy – prakticky stálá teplota, průměr nad 20 °C, srážky po celý rok, 

ročně 2 000 mm a více (extrém 12 000 mm), prší v podstatě každý den (v podobnou denní dobu – 

zpravidla odpoledne). Několikapatrová džungle, výskyt epifytů – bromélie, orchideje, výskyt lián 

(vzpomeňte na Mauglího nebo Tarzana). Nejvyšší diverzita většiny skupin organismů (zejména 

hmyzu – známo přes milion druhů, některé odhady hovoří o trojnásobném až desetinásobném 

množství druhů dosud nepopsaných), nejvyšší primární produkce (u mořských biomů je srovnatelná 

produkce mangrovových porostů). Kolébka rozvoje člověka – v pralesích najdete většinu primátů 

včetně všech lidoopů (orangutan v Indonésii, gorila v Nigérii a Kongu, šimpanz v Kongu, Gabonu a 

Kamerunu). Tropické deštné pralesy najdeme v západní části střední Afriky (Kamerun, Kongo, Zair, 

Niger, Rovníková Guinea), Amazonii (největší prales na světě), JV Asii (Indonésie, Malajsie, 

Thajsko, Kambodža, část Vietnamu a Laosu). Ohrožení biomu představuje kácení z důvodu 

přeměny na zemědělské plantáže (např. palmový olej), výstavby silnic (transamazonská dálnice), 

rozvoje sídel, těžby vzácných dřev (eben, mahagon…). 

Tropické mlžné pralesy – podobné tropickým deštným pralesům, jen ve vyšší nadmořské 

výšce či po okrajích deštných pralesů. Srážky zpravidla o něco nižší (ale stále vyšší než 1 000 mm 

ročně), velká část ve formě horizontálních srážek („mlha“). Průměrné teploty kolem 20 °C či o něco 

níže, během celého roku opět prakticky konstantní. Náhorní plošiny Amazonie a centrální a jižní 

Afriky. Ohrožení je podobné jako tropické deštné pralesy, ale nižší. 

Tropické opadavé lesy – jsou na hranici výskytu lesa v tropech. Srážky 500 – 1 000 mm 

ročně, často nerovnoměrně rozděleny během roku. V horských oblastech může v noci i mrznout. 

Travnaté biomy (savany) – průměrná teplota nad 20 °C, srážky – výrazné období sucha a 

období dešťů, součet srážek za rok zpravidla menší než 500 mm (výjimečně až 1 000 mm). Biom 

travnatý, stromy jen řídce, adaptované na dlouhá období sucha (trnité, silná kutikula). Výskyt 
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velkých stád kopytníků a slonů afrických (indičtí sloni jsou spíše lesní), typické šelmy jsou lvi, 

hyeny a gepardi. Tento biom najdeme ve východní Africe (Tanzanie, Keňa, Uganda, Etiopie –

„safari“), jižní Afrika (JAR). Východní Austrálie.  

Velmi podobnými biomy s přechodem k mírnému pásmu (tedy průměrné teploty kolem 

10 °C, režim srážek podobný – období sucha v místním létě) jsou pampy (jižní Amerika – 

Argentina), prérie (Severní Amerika - USA, Mexiko) a stepi (JV Evropa,  JZ Asie, střední Asie – 

Mongolsko, středoasijské postsovětské republiky). Stepi se okrajově mohou vyskytovat i 

v podmínkách jižní Moravy (Mohelenská hadcová step, Pouzdřanská step), zde jde spíše však o 

přechodné ekosystémy – lesostepi. Ohrožení travnatých biomů je dáno především intenzivním 

pastevectvím a zemědělstvím (polním hospodařením s nutností závlah), což vede k desertifikaci – 

rozšiřování pouští (a vysychání souvisejících jezer – Čadské, Aralské). 

Pouště – průměrná roční teplota nad 20 °C, ve dne i přes 50 °C, v noci mohou být i mrazy, 

srážky ročně pod 250 mm (polopoušť) či pod 100 mm (poušť). Některé pouště mohou být i 

chladnější (např. středoasijské), rozhodující je proto především roční úhrn srážek (nicméně 

v nižších teplotách není tak vysoký výpar a tím ani potřeba srážek – většina plochy tundry je 

srážkově velmi chudá, přesto neodpovídá charakterem pouštím). Rostliny jen řídce (polopoušť) či 

prakticky vůbec, jen v tzv. oázách (pouště). Obecně jde o rostliny s tuhými listy či se sukulentním 

charakterem (kaktusy), v oázách pak i další druhy, např. palmy. Významnou skupinu živočichů 

představují plazi, štíři, pavouci, ze savců pak např. tarbíci nebo velbloudi (dnes již prakticky jen 

domestikovaní). Většina druhů živočichů je aktivní brzy ráno a pozdě večer – při východu a krátce 

po západu slunce. Největší poušť je Sahara, dále např. Arabská poušť (Arabský poloostrov), Gobi 

(Čína, Mongolsko), Karakum (Turkmenistán), Kyzylkum (Uzbekistán), Kalahari (Namibie). 

Nejsušším kontinentem je Austrálie. Většina pouští se rozšiřuje z důvodu desertifikace (např. 

Sahara postupuje v některých oblastech tempem až několik km ročně). 

Středomořské křoviny – průměrná roční teplota kolem 15 °C, v zimě 10 °C, srážky v létě 

nízké – sucho, v zimě vlhko. Výskyt biomu je na pobřeží Středozemního moře, tj. Jižní Evropa, 

západ Asie, severní Afrika, obdobné ekosystémy jsou i na pobřeží Karibského moře. Ohrožení 

představuje kácení (velmi masivně v minulosti – stavba lodí), zemědělská činnost (olivové a 

citrusové plantáže), turismus (jde často o turisticky atraktivní oblasti). Původní lesní porosty byly 

většinou nahrazeny náhradními, trnitými křovisky s malým podílem původních druhů stromů (např. 

pinie, cedry, dub korkový). Půda v řadě případů oproti původnímu stavu (raný starověk) značně 

vyschla. Jedná se pravděpodobně o nejvíce pozměněný biom světa. 

Středoevropské opadavé lesy – průměrná roční teplota 5 až 10 °C, v zimě teplota mírně pod 

nulou, srážky 400 až 1000 mm ročně. Výskyt biomu je ve střední Evropě, obdobné porosty lze najít 

ve východní části USA, na Novém Zélandu a na Tasmánii (a ve vyšších polohách západní Patagonie 

v jižní Americe). Ohrožení představuje především lesnická činnost, která způsobila přeměnu 

původních listnatých (či maximálně smíšených) lesů na nepůvodní lesní monokultury (hlavně smrk 
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a borovice). Další ohrožení představuje zemědělství (zejména v níže položených oblastech), 

urbanizace, ale také nepřímé průmyslové poškození (imise, kyselé deště). Dnes tento biom 

zachován v původním charakteru jen velmi zlomkovitě (pralesy). Tento biom by pokrýval asi 90 % 

území našeho státu. 

Tajga – průměrná teplota zpravidla nad 0 °C, velký rozdíl mezi létem (červencová teplota 

v průměru nad 10 °C) a zimou (v zimě průměr i pod -20 °C), srážky jsou různé, rovnoměrně během 

roku. Typický je permafrost – dlouhodobě zmrzlá půda v hloubkách 3 – 6 m, jejíž povrch rozmrzá 

přes léto. V tajze je velký podíl rašelinišť, ale zejména jde o rozsáhlé porosty jehličnatých dřevin – 

smrk, borovice, modřín, v Americe sekvoje a douglasky. Z živočichů je pro tajgu typický např. vlk, 

rys, medvěd, sobol, z kopytníků pak los. Výskyt biomu je především v oblasti středního a 

východního Ruska, ve Skandinávii, jižní a střední části Kanady, na Aljašce. Tento biom najdeme 

(tedy přirozeně) i na území ČR, a sice v montánním stupni (horském smrkovém pásmu), tedy 

v nadmořských výškách 1 000 až 1 300 (resp. 1 400) m. Ohrožení je dosud poměrně malé (panují 

zde nehostinné podmínky), těžba dřeva, zemního plynu a ropy (v minulosti též zlata), lov zvěře, 

příp. lokálně vysoušení mokřadů.  

Tundra – průměrná červencová teplota pod 10 °C, srážky jsou zpravidla nízké. Výskyt 

dřevin – pouze drobné keříky (borůvky, brusinky, vřes, medvědice, klikva…), roztroušeně stromy 

(borovice, bříza – zejména v přechodném území mezi tajgou a tundrou = lesotundra). Z bylin 

dominují trávy, hojný je výskyt mechů a lišejníků. Pro tundru jsou typické např. polární lišky, zajíci, 

sobi, pižmoni. Tento biom najdeme v severní části Ruska, severním cípu Skandinávie, na severu 

Kanady a Aljašky. Tento biom by se vyskytoval na území ČR pouze v nejvyšších polohách 

Krkonoš, Jeseníků a Kralického Sněžníku. Ohrožení – nepatrné (nehostinné podmínky), ale každý 

zásah se velmi dlouho napravuje (pomalá regenerace přírody).  

Polární pustiny – prakticky po celý rok teplota pod 0 °C (extrém až -90 °C), srážky jsou 

zpravidla minimální (do 100 mm). Většinou ledovce, na místech, kde jsou k jejich tvorbě nevhodné 

podmínky, jsou z rostlin přítomné jen mechy, lišejníky, řasy, sinice. Cévnaté rostliny naprosto 

minimálně. Z živočichů zde najdeme v severských oblastech lední medvědy, mrože, tuleně, 

v jižních oblastech pak tučňáky, rypouše, tuleně a ptáka chaluha velká. Výskyt tohoto biomu je 

vázán na oblast Grónska, ostrovy v Arktidě (např. Špicberky, Nová Země, ostrovy na severu 

Kanady) a celou Antarktidu. Ohrožení představují hlavně globální změny klimatu (tání ledovců), 

v omezené míře turismus (velmi pomalá regenerace přírody). Antarktida je v současnosti trvale 

neobývaná a nepatří žádnému státu světa – celý kontinent je chráněn před jiným, než vědeckým, 

využíváním (např. těžbou) tzv. smlouvou o Antarktidě z r. 1959. 
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1.5.7. Biogeografie 

Biogeografie je podoborem ekologie, který se zabývá prostorovým rozmístěním organismů. 

Odpovídá tedy na otázku, jaké organismy se kde vyskytují a proč tomu tak je. Biogeografické 

členění světa je dáno především geografickými možnostmi šíření (bariéry pro suchozemské 

organismy představují hlavně moře a oceány, pro drobnější druhy pak velké horské celky, případně i 

řeky), ale také historickými zákonitostmi, především kontinentálním driftem. Kontinenty, které byly 

dříve součástí jednoho celku, obsahují totiž příbuzné skupiny organismů, neboť tyto skupiny měly 

původně jednoho předka, žijícího na ploše obou 

kontinentů. (Příkladem je např. jižní Amerika a Afrika.) 

Určitý vliv na druhové složení současných ekosystémů 

měla i orientace pohoří. V Evropě, kde jsou hlavní pohoří 

orientována od východu k západu (Pyreneje, Alpy, 

Karpaty), nemohly organismy tak snadno ustupovat před 

rozvíjejícími se ledovci v průběhu doby ledové, a proto 

často vymřely. Naopak v Severní Americe, kde jsou hlavní 

pohoří orientována od severu k jihu (Kordillery, Skalisté 

hory, Apalačské pohoří), mohly organismy ustupovat 

mnohem snáze. Tím se zdůvodňuje např. to, že se 

v Severní Americe zachovala velká druhová bohatost 

jehličnanů (borovice, douglasky, sekvojovce…) i 

některých skupin listnáčů (duby) oproti Evropě. 

Biogeografie se dělí na fytogeografii – zkoumá 

prostorové rozmístění rostlin a zoogeografii – zkoumá prostorové rozmístění živočichů. 

Zakladatelem biogeografie (především zoogeografie) je Alfred Russel Wallace, britský 

přírodovědec a současník Charlese Darwina (tj. polovina 19. století). 

1.5.7.1. Biogeografické oblasti světa 

Fytogeografické a zoogeografické členění se mírně liší, ale v zásadě lze rozlišit následující 

hlavní světové biogeografické oblasti: 

Holarktická oblast, zahrnující Severní Ameriku (Kanada a USA), Evropu, sever Afriky a 

většinu Asie (s výjimkou Indie a JV Asie). Tato oblast zahrnuje tedy většinu souše. Často se dělí na 

palearktickou oblast (tzv. „starý svět“, tj. Evropa, sever Afriky a Asie) a nearktickou oblast (tzv. 

„nový svět“, tj. Severní Amerika). Tyto dva celky jsou si velmio podobné, a to nejen díky klimatu, 

ale také tím, že Eurasie s Amerikou byla většinu doby propojena pevninským mostem přes 

Beringovu úžinu (tímto mostem např. přišli do Ameriky Indiáni). 

Kočkovité šelmy. Užitečnost 
biogeografie si lze ukázat na této 
dobře známé skupině organismů. 
Lev je typický reprezentant Afriky, 
stejně jako levhart. Zato tygr nebo 
irbis (levhart sněžný) se najde 
výhradně v Asii (navíc každý v jiné 
části) a jaguár zase v Jižní 
Americe. Areály těchto šelem, 
které mají velmi podobnou 
potravní strategii, jsou přitom zcela 
disjunktní (= nepřekrývají se) a 
tyto šelmy si tak nijak nekonkurují. 
Bez nadsázky lze říct, že potkat se 
mohou pouze v zoologické 
zahradě, v pavilonu šelem. 
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Paleotropická oblast, zahrnující centrální a jižní Afriku („tropy starého světa“). Někdy též 

nazývaná etiopská. Ve fytogeografii se zpravidla nejjižnější cíp Afriky, který je již v mírném pásmu 

a je velice izolovaný od jiných oblastí s mírným pásmem, označuje jako samostatná kapská oblast. 

Pro paleotropickou oblast jsou typickými rody savců zebry, žirafy, gazely, gorily, šimpanzi, hroši, 

spolu s orientální oblastí pak sloni, nosorožci a skupina ploskonosých opic (paviáni). Z ptáků jsou 

typičtí pštrosi a hadilovové. Z plazů gekoni, z ryb sladkovodní cichlidy a zvláštní archaická skupina 

- bichiři. 

Neotropická oblast, zahrnující střední a 

jižní Ameriku („tropy nového světa“). Zvláštními 

rody savců této oblasti jsou např. lamy, činčily a 

morčata, mravenečníci a lenochodi, skupina 

úzkonosých opic (malpy, kosmani). Z ptáků pak 

tinamy a kolibříci. Z plazů hroznýši, 

z obojživelníků červoři.  

Orientální oblast, zahrnující Indii a JV Asii, 

včetně větší částí sundských ostrovů (= Indonésie). 

Někdy též nazývaná indomalajská. Typickými rody 

savců jsou giboni, organutani, letuchy a tany. 

Z ptáků jsou významní někteří hrabaví (je zde 

původní oblast výskytu kura, páva i bažanta), 

z plazů krajty a varani. 

Australská oblast, zahrnující Austrálii, 

Nový Zéland, přilehlé ostrovy tzv. Oceánie a také 

východní část sundských ostrovů (zejména Papua 

Nová Guinea). Hranice mezi australskou a 

orientální oblastí není jednoznačná a podle různých 

zdrojů se nachází v různých místech – viz box. 

Velmi specifická fauna je tvořena zástupci 

vejcorodých (ptakopysk a ježura), většiny vačnatců 

(s výjimkou vačic) a velmi malým podílem původních placentálních savců (kaloni). Z ptáků jsou 

typičtí kiwiové, emuové, taboni a papoušci. Z plazů tajpan, z obojživelníků paropuchy. Zajímavé 

jsou též endemické rostliny, např. stromy blahovičníky (eukalypty), hlavní potrava vačnatce koaly. 

Antarktická oblast, zahrnující Antarktidu včetně přilehlých ostrovů a někdy též včetně 

jižního cípu Jižní Ameriky. Tato oblast je pro svou druhovou chudost často zcela opomíjena a není 

považována za samostatnou biogeografickou oblast. 

Proč je tolik variant 
biogeografického členění? 
Kdyby bylo jedno, lépe bychom se v tom 
vyznali… Jenže prakticky nikdy neexistuje 
obecná vědecká shoda na určitém 
problému, každý vědec upřednostňuje 
jiné pohledy, jiná hlediska, jiné věci 
považuje za významné. Navíc žádná 
pravidla nefungují v přírodě absolutně, 
téměř vždy se najde nějaká výjimka. 
Nejinak je tomu i v tomto případě. Již 
zmíněný zakladatel biogeografie sir 
Wallace působil na sundských ostrovech, 
kde měl za úkol zinventarizovat různé 
druhy organismů. A povšimnul si toho, že 
u některých skupin dochází k náhlým, 
skokovým změnám v rozšíření (např. 
papoušků, zoborožců, šplhavců nebo 
vačnatců). Místo tohoto skoku označil 
jako Wallaceovu linii, tedy jako východní 
hranici orientální oblasti. Postupně se ale 
ukázalo, že pro jiné skupiny organismů 
by měla být příslušná linie posunutá více 
na východ. A tak vznikly Weberova a 
Lyddekerova linie, navíc i samotná 

Wallaceova linie byla revidována. 
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1.5.7.2. Biogeografické členění ČR 

 Členění v České republice, která se řadí do holarktické (palearktické) biogeografické oblasti, 

je dáno především typem krajiny a její otevřením vůči možnému migračnímu postupu druhů. Česká 

republika zasahuje na území dvou biogeografických provincií: kontinentální provincie (též 

nazývaná provincie středoevropských listnatých lesů) a panonské provincie. Panonská provincie 

tvoří jen asi 5 % plochy ČR a nachází se v nejjižnější části Moravy (severní hranice je přibližně 

v úrovni Brna). Jsou pro ni typické teplomilné druhy pronikající z Maďarska, východního Rakouska 

a jižního Slovenska. Příkladem je např. ze savců tchoř stepní, z ptáků drop velký (dnes již zřejmě 

v ČR vyhubený) či dudek chocholatý, z plazů ještěrka zelená, želva bahenní (dnes již zřejmě v ČR 

vyhynulá) a užovka stromová, z hmyzu kudlanka nábožná či cikády, z rostlin např. stepní druh 

katrán tatarský nebo kosatec nízký, z dřevin pak dub uherský nebo dub cer. 

Kontinentální provincie je v ČR tvořena třemi subprovinciemi: hercynská (více než 80 % 

území státu), karpatská (přibližně od linie Brno – Přerov – Ostrava směr jihovýchod) a polonská 

(malá plocha v severovýchodní části Moravskoslezského kraje). Karpatská oblast je více méně 

shodná s horskými celky Karpat, tedy zejména Beskydy, Vsetínské a Hostýnské vrchy a Bílé 

Karpaty. Ze savců jsou typičtí např. medvěd, vlk či kočka divoká (dříve i v hercynské oblasti, ale 

tam vyhubeni), z ptáků puštík bělavý, z obojživelníků čolek karpatský a kuňka žlutobřichá, 

zajímavý je měkkýš modranka karpatská. Z rostlin je typická např. kyčelnice žláznatá. Polonská 

subprovincie je podél toku řek Odry a Olše, zasahuje do ČR z oblasti polských nížin a typické 

druhy polonské oblasti se u nás s ohledem na malou plochu tohoto přesahu prakticky nevyskytují. 

Výjimkou je mezi rostlinami plovoucí kapradina nepukalka plovoucí a mezi živočichy myšice 

temnopásá. 

Subprovincie jsou dále členěny na bioregiony, kterých je v ČR celkem 91 (z toho 71 

v hercynské oblasti). Takovým bioregionem je např. Šumava, Český les, Novohradské hory, Brdy, 

ale i níže položené celky, jako např. Budějovická nebo Třeboňská pánev.  

Ještě jemnější dělení, které se v praxi uplatnilo především při konstrukci územních systémů ekologické stability 

(viz kapitola věnovaná obecné ochraně přírody – 2.2.1.), je dělení bioregionů na tzv. biochory (těch je 3 až 40 podle 

velikosti bioregionu) a následně na tzv. STG – skupiny typů geobiocénů (kterých každá biochora obsahuje cca 4 až 12). 

Tyto skupiny typů geobiocénů sdružují ekosystémy, které jsou podobné z hlediska typu půdy, nadmořské výšky (resp. 

vegetačního stupně), podkladu a vlhkosti, např. skupina 3B4 označuje 3. vegetační stupeň (dubobukový – viz dělení dle 

prof. Zlatníka), střední úživnou řadu (A – chudé půdy, B – střední, C – živinově bohaté, D – vápnomilné) a mírně 

vlhkou půdu (používá se stupnice 1 až 6 od nejsušší půdy až po rašelinné, trvale zvodnělé) 

Trochu jiné členění se používá ve fytogeografii. Zde se místo bioregionů používají fytogeografické oblasti 

členěné na fytogeografické okresy. Fytogeografické oblasti jsou dány především teplomilností květeny a jsou tři: 

oblast teplomilné květeny neboli termofytikum (odpovídá planárnímu a částečně kolinnímu vegetačnímu stupni), 

oblast s výskytem přechodné květeny neboli mezofytikum (většina území státu – kolinní a submontánní stupeň) a 

oblasti chladnomilné květeny neboli oreofytikum (stupeň montánní až alpinský). Termofytikum je především oblast 

Polabí a podkrušnohorských pánví a pak samozřejmě celá oblast panonské subprovincie. Oreofytikum je tvořeno 

hřebeny jednotlivých pohoří (Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník a Rychlebské hory, 
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Jeseníky, Slavkovský les, Brdy, Šumava, Novohradské hory, Žďárské vrchy a Jihlavské vrchy, v Karpatech pak 

Moravskoslezské Beskydy). Fytogeografických oblastí je celkem 99 a v řadě případů odpovídají výše zmíněným 

bioregionům. 
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2. Základy ochrany přírody 

2.1. Historie vztahu člověk - příroda 

2.1.1. Klima a krajina holocénu 

Než se začneme zabývat současnou ochranou přírody, problémy v ochraně přírody 

(a životního prostředí vůbec) a související legislativou, je nutné se podívat do historie. Současné 

utváření krajiny je totiž z velké části dáno právě historickými hledisky, tedy tím, jak vypadaly 

zásahy člověka do krajiny a jak se v důsledku toho krajina utvářela. 

Na prvém místě je nutné si uvědomit, že člověk je samozřejmě jen jedním z faktorů, který 

charakter dnešní krajiny utvářel. Dalšími, neméně významnými faktory, jsou klimatické 

charakteristiky a především jejich změny. Je již poměrně dobře známo, že klima se v posledních 

10 000 letech (po skončení poslední doby ledové) dost výrazně měnilo a vyvíjelo a že tyto změny 

měly vliv na postupné šíření rostlinných a živočišných druhů na našem území. Studiem vegetačních 

a podnebných změn se zabývá tzv. palynologie, což je obor studující především pylová zrna (díky 

obsahu látky sporopolenin jsou velmi odolná vůči rozkladu, a zachovávají se tak prakticky 

nezměněna tisíce let) a tzv. vegetační pozůstatky („makrozbytky“ – nerozložené kusy zejména 

dřevin nebo např. skořápek plodů). Hlavním místem analýz jsou pak různé bažiny, zejména 

rašeliniště a pobřeží řek, kde postupné usazování dodrželo chronologii (tj. spodní vrstva nejstarší 

a horní nejnovější). Můžeme tak rozlišit několik základních klimatických fází: 

Pleistocén (odpovídá z archeologického hlediska paleolitu, tj. starší době kamenné). Starší 

čtvrtohory, poznamenané střídáním dob ledových (glaciálů) a meziledových (interglaciálů). Přesné 

příčiny tohoto střídání nejsou známy, nicméně jsou dávány do pravděpodobných souvislostí s cykly 

sluneční aktivity, změnou výstřednosti dráhy Země kolem Slunce a precesí (změnou náklonu) 

zemské osy – tzv. Milankovičovy cykly. V době ledové ani v období nejrozsáhlejšího zalednění 

nebylo území dnešní ČR pokryto ledem, ledovec postupoval jen k severním pohraničním horám, 

s výjimkou jazyku zasahujícího do vnitrozemí proti toku Odry od Ostravska k Moravské bráně (cca 

k Přerovu). Izolované ledovce byly také na hřebenech Šumavy, kde se po nich zachovaly kary, 

morény a dnešní ledovcová jezera. Zbylé území našeho státu bylo pokryto tundrou, tedy především 

travnatou a keříčkovitou vegetací, jen s malými skupinkami stromů (větší skupiny byly 

pravděpodobně na jižní Moravě). Klima bylo celkově chladnější, ale zejména výrazně sušší (oceán 

byl díky zamrznutí a nižší hladině dále než dnes, a tak i jeho vliv byl nižší), tedy žádné metrové 

vrstvy sněhu se nekonaly. Člověk se v této době živil především lovem větší zvěře (známí jsou např. 

lovci mamutů) a sběrem plodů rostoucích na zmíněných keřících. 
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Doba ledová neskončila naráz, ale postupně se střídaly fáze teplejší, kdy ledovec ustupoval, 

s fázemi chladnějšími, kdy se ledovec zase trochu rozšířil. Zhruba 10 000 let před naším letopočtem 

se ledovec již natrvalo stáhnul do Skandinávie (toto období se někdy nazývá pozdní glaciál nebo též 

mladší dryas). V tomto období také zmizeli velcí savci, tedy např. mamuti, jeskyní medvědi 

a šavlozubí tygři. Zmizení těchto savců se tradičně dává do souvislosti s radikální změnou klimatu, 

ale nezanedbatelný vliv měla zřejmě i lovecká aktivita člověka, který díky zlepšujícím se nástrojům 

a organizaci lovu představoval vážného predátora a konkurenci jiným šelmám. Bez nadsázky lze 

tedy říct, že první období vymírání organismů vlivem člověka patří již do těchto pravěkých časů. 

Konec pleistocénu se zpravidla datuje do období cca 8 300 let před naším letopočtem. V této době 

byla průměrná roční teplota na území ČR asi +3 °C (oproti dnešním +7 až + 8 °C). 

Preboreál – 8 300 až 7 600 př. n. l. (odpovídá z archeologického hlediska pozdnímu 

paleolitu a počátku mezolitu, tj. střední době kamenné). Teplota a srážky postupně stoupají. V tomto 

období se na našem území postupně začaly vyskytovat stromy, zpočátku zejména borovice a břízy 

(jejich semena se díky šíření větrem mohla šířit nejrychleji). Stromy tvořily skupinky, čímž se 

charakter krajiny měnil z tundry na lesotundru až nezapojenou březoborovou tajgu. Ve vyšších 

oblastech se vyskytuje kleč a pravděpodobně též modřín (později byl vytlačen a dnes je jeho 

původní výskyt na území ČR jen v Jeseníkách). Člověk se v této době přeorientovává z lovu 

velkých savců na lov menších savců a postupně též rybolov. 

Boreál – 7 600 až 6 000 př. n. l. (odpovídá z archeologického hlediska mezolitu, tj. střední 

době kamenné). Teplota více méně odpovídá dnešním hodnotám, srážky jsou o něco nižší. Břízu 

a borovici doplňuje líska, navíc zřejmě podpořená člověkem (ať už výsadba či alespoň záměrná 

podpora). Navíc se začíná šířit smrk a v teplejších oblastech dub. Vytváří se tak první vegetační 

stupně. Začínají se tvořit rašeliniště. Člověk osidluje hlavně okolí jezer a řek, zabývá se rybolovem 

a sběrem lesních plodů. 

Atlantik – 6 000 až 3 000 př. n. l. (odpovídá z archeologického hlediska neolitu, tj. mladší 

době kamenné). Průměrná roční teplota je až 10 °C, srážky jsou o 2/3 vyšší než dnes (tj. okolo  

1000 mm ročně). Z hlavních dřevin k nám proniká lípa a javory, ke konci atlantiku též buk. Hranice 

lesa byla posunuta oproti současnosti asi o 300 m směrem nahoru, takže primární bezlesí nebylo 

nikde v dnešní ČR zachováno a kleč se vyskytovala jen na hlavním hřebeni Krkonoš, Kralický 

Sněžník i Jeseníky byly pod hranicí lesa. Toto období bylo velice příznivé rozvoji zemědělství, 

které k nám bylo zavlečeno od jihovýchodu jako radikálně jiný a mnohem výkonnější způsob 

obživy. Objevuje se tak první opravdu plošné žďáření a kácení lesů, pastva dobytka, pěstování 

plodin. Do krajiny se kromě zemědělských plodin dostávají i plevele a luční rostliny – archeofyty. 

(Mnohdy jsou to rostliny již tak zdomácnělé, že je jako zavlečené nevnímáme.) Navíc zemědělství 

umožnilo zvýšit populační přírůstek.  

Otázkou zůstává, jestli první zemědělci dorazili dříve, než se krajina i v sušších místech 

zcela zalesnila (s výjimkou skal, bažin a nejvyšších hor). Poslední výzkumy ukazují, že asi ano, 
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díky čemuž luční rostliny mohly přežívat v těchto posledních enklávách (např. příliš suchých 

jižních svazích, kam se stromy nedostaly) a opětovně se pak rozšířit po zásazích člověka. Bez 

příchodu zemědělství by ale stoprocentně zůstaly nezalesněné v atlantiku jen vrcholy Krkonoš, 

bažiny a skály. 

Subboreál – 3 000 až 700 př. n. l. (odpovídá z archeologického hlediska eneolitu, 

tj. pozdní  době kamenné, a době bronzové). Klima je stále o něco teplejší než dnes, průměrná 

teplota cca 8 – 9 °C, srážky stejné nebo o něco nižší než dnes. Horní hranice lesa klesá a vytváří se 

tak alpinské bezlesí (zřejmě na něj migrují druhy z obhospodařovaných luk), výrazně se projevuje 

buk (vytlačuje smrk ze středních nadmořských výšek) a objevuje se jedle. Ta jako poslední 

významná dřevina na našem území osidluje hlavně přechodné vegetační stupně, tedy především 

přechod bučin na smrčiny (okolo 1 000 m n.m.) a doubrav na bučiny (okolo 400 m n.m.). Vliv 

zemědělství roste s rostoucím množstvím obyvatel. 

Subatlantik – 700 př. n. l. až 600 n. l. (odpovídá z archeologického hlediska době železné 

a době stěhování národů). Klima je chladnější a vlhčí než dnes. Buk se rozšířil i v nižších polohách 

(i pod 300 m, z většiny těchto lokalit byl ale zase později vytlačen). Po začátku letopočtu a odchodu 

Keltů z našeho území se vliv člověka snižuje, neboť následujících pět století do příchodu Slovanů 

bylo poznamenáno jen krátkodobým osídlením a řadou válečných konfliktů, navíc chladnější klima 

zpomalilo rozvoj zemědělství. Osídlení ve vyšších nadmořských výškách (např. jihočeský Třísov) 

většinou zaniká bez obnovy. 

Subrecent – 600 n. l. až nedávná minulost (odpovídá středověku a novověku). Klima je 

nejprve o něco teplejší, následně od vrcholného středověku dochází k ochlazování (nazývané též 

„malá doba ledová“, se skutečnými dobami ledovými však nemá toto období nic společného). Od 

18. století se opět otepluje, zřejmě i vinou tzv. globálních změn klimatu. Vývoj klimatu do 

budoucna je velmi nejasný, předpokládá se jak možnost pozastavení Golfského proudu či příchod 

další doby ledové, tak výrazné oteplení a pokles srážek (čili klima odpovídající dnešním sušším 

subtropům). Vliv člověka se postupně intenzifikuje, navíc se vrací osídlení do vyšších nadmořských 

výšek, od vrcholného středověku dokonce i do horských oblastí. Zrychluje se odlesňování a tím 

i půdní eroze, odlesňování navíc zřejmě ovlivnilo frekvenci povodní a přispělo k vytvoření 

ekosystému lužního lesa (ten je zřejmě mladý a jeho vznik sahá až do období 8. – 10. století). 
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2.1.2. Středověk 

 Ve středověku, tedy v době od příchodu prvních 

Slovanů po konec 15. století, už je vliv člověka ve 

střední Evropě natolik intenzivní, že je o něm nutné 

mluvit jako o primárním jevu určujícím charakter krajiny 

(až do středověku byly tímto primárním jevem spíše 

zmiňované klimatické faktory). V místech s rozvinutými 

starověkými civilizacemi byl ovšem již několik set (a 

možná i tisíce) let před naším letopočtem vliv člověka na 

krajinu zásadní a určující, často až takový, že přispěl 

k zániku těchto rozvinutých civilizací (např. změnou 

vodního režimu). 

 Zhruba do 10. století bylo osídlení koncentrováno 

do údolí řek a nižších poloh. Teprve po sjednocení 

českého státu dochází k výrazným přírůstkům 

obyvatelstva i v ostatních oblastech, což je korunováno 

v 13. století dvěma významnými mezníky – zakládáním měst a středověkou kolonizací hraničních 

oblastí. 

 Města představují nový prvek v krajině. Jedná se o místo, v němž je výrazně pozměněna 

dosavadní energetická bilance lidské společnosti. Do té doby více či méně platí, že co je v určitém 

místě vypěstováno a vyrobeno, to se také v tomto místě spotřebuje. Obchod samozřejmě existoval 

již od pradávna (v podstatě již od doby kamenné), ale věnovalo se mu jen omezené množství 

obyvatelstva a byl založen na několika málo 

nedostatkových předmětech (např. pazourky a sůl). Zato 

město je zakládáno jako středisko obchodu, jako místo 

s koncentrací služeb (a později též průmyslu), často též 

vznik měst souvisel s hornictvím. Město již není 

energeticky soběstačné – je závislé na dovozu potravin 

z venkova, respektive na jejich směně za jiné výrobky 

(nebo peníze) prostřednictvím obchodu. Na území města 

dochází k výrazně vyšší koncentraci obyvatelstva, která 

několikanásobně překračuje hustotu zalidnění do té doby 

v krajině obvyklou. Tím dochází k intenzivní přeměně 

krajiny. Navíc znečištění produkované městy (odpadky, 

znečištěná voda) se začíná šířit i do okolí města a tím tak 

přeměňuje krajinu i nepřímo. 

Zpustlé pohraničí. Příkladem 
takového osídlení bylo založení 
vyšebrodského kláštera r. 1259. 
Přestože do té doby bylo 
obyvatelstvo jižně od řeky Vltavy a 
dnešního Lipna prakticky nulové, 
během cca 50 let zde vzniklo 
několik desítek vesnic a osad. Ty 
pak existovaly až do první poloviny 
20. století, kdy na pravém břehu 
Vltavy a dnešního Lipna žilo cca 
7 000 obyvatel. Dnes jich – po 
vysídlení po 2. světové válce a 
vybudování železné opony - ve 
stejném prostoru žije cca 200. 

Mléko a strdí. Známá pověst říká, 
že praotec Čech přišel na horu Říp, 
pronesl tam cosi o krajině oplývající 
mlékem a strdím a vyzval své 
následovníky, aby zde zůstali. Přitom 
se předtím k Řípu plahočili jakýmsi 
panenským pralesem. Je pravda, že 
během stěhování národů mnohá 
osídlení zanikla, ale i tak přišli 
Slované do již kulturní 
obhospodařované krajiny, v níž se 
nejméně 3 000 let žilo (ostatně, kde 
by se jinak to mléko a strdí vzalo?). 
Nakolik se s původním germánským, 
keltským a snad i trochu hunským 
obyvatelstvem smísili a nakolik s nimi 
bojovali, se samozřejmě zpětně jen 
těžko prokáže. 
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 Středověká kolonizace byla nastartována za vlády posledních Přemyslovců. Ve velké míře 

byly pronajímány pozemky, ležící původně v pohraničních hvozdech, často s nějakými daňovými 

úlevami – lhotami. Obyvatelstvo se tak dostávalo i do níže položených pohraničních regionů. 

Většina tohoto nového obyvatelstva byla německy mluvící. V té době to vesměs nebylo přijímáno 

negativně, nevraživost česky a německy mluvícího obyvatelstva je z velké části až záležitostí 

20. století. Došlo tak k výraznému odlesnění těchto pohraničních oblastí. Jediné neosídlené regiony 

tak zůstávaly neúrodné centrální části našich pohoří s nadmořskou výškou 800 m a více. Tam se 

osídlení (a s tím související odlesnění) začalo objevovat v průběhu 16. až 18. století s rostoucím 

významem sklářství, hutnictví a s tím souvisejícího lesního hospodaření. 
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2.1.3. Novověk, průmyslová revoluce 

 Novověk se zpravidla označuje jako období od zámořských objevů. Přestože přímé důsledky 

zámořských objevů se na území dnešní ČR projevily se zpožděním, určité změny ve společnosti lze 

pozorovat již od 16. století. Klesá význam šlechty a církve (rapidně pak po josefínských reformách, 

rušících mj. většinu klášterů – významných vlastníků půdy) a dále se posiluje význam měst, která 

jsou čím dál více nezávislými celky. Města rychle rostou, i když třicetiletá válka a morové epidemie 

tento vzrůst (stejně jako ve středověku husitské války) vždy na chvíli pozdržely. Díky trojpolnímu 

hospodaření, moderním technologiím (např. vynález ruchadla) a používání statkových hnojiv se 

zvyšuje zemědělská produkce, a tak se zemědělství musí věnovat stále méně a méně lidí. To 

nakonec vyústilo v možnost zrušení nevolnictví (české země 1781) a následně i roboty (české země 

1848). Tyto dvě události umožnily přesun pracovní síly do nově vznikajícího průmyslu. Průmysl 

vznikal v západní Evropě již od konce 17. století, hlavní průmyslové podniky se stovkami 

a tisícovkami zaměstnanců byly však záležitostí až poloviny 19. století. V této době se navíc rozvíjí 

technologie parního stroje a s ní související zvýšení efektivity těžby nerostných surovin, dopravy 

(železnice, parníky) a vůbec práce jako takové. S průmyslem je spojen další výrazný krok 

v přeměně krajiny, zejména pak dálkový přenos znečištění a vznik důlní krajiny – velké povrchové 

(i hlubinné) doly na uhlí, vápenec, kámen a další nerostné suroviny. 

V novověku se k nám ale také dostávají nové plodiny (zejména brambory a kukuřice), 

umožňující nasytit větší množství dobytka i lidí. Spolu se zemědělskými plodinami k nám pronikají 

nové druhy rostlin – ať už záměrně (jako okrasné), nebo nezáměrně (jako plevele). Tyto rostliny 

nazýváme neofyty. V řadě případů se dnes tyto rostliny chovají jako invazní – tedy šíří se na úkor 

naší domácí květeny. 

 Pokračující kolonizace horských oblastí (budařské hospodaření v Krkonoších, sklářské hutě 

na Šumavě) a rostoucí počet obyvatel dále snižují 

zalesněnost země. V polovině 18. století tvoří lesy již jen 

24 % území a řada z těchto lesů jsou navíc „pastevní 

lesy“, tj. relativně řídké porosty stromů s podrostem 

trávy, na níž se pasou ovce a skot. Tento stav byl 

dlouhodobě neudržitelný, a tak Marie Terezie (po 

konzultaci s hlavními vlastníky lesů – v jižních Čechách 

šlo především o Schwarzenberky a Buqoye, ve středních 

Čechách o hraběte Kinského, který samotný patent 

sestavil) vyhlásila r. 1754 tzv. lesní patent. Hlavní 

zásady tohoto lesního patentu – hospodaření podle 

desetiletého plánu (tzv. decennium) a fakt, že přírůstek 

dřevní biomasy za toto období musí být vyšší než úbytek 

(do kterého se zahrnuje jak plánovaná, tak kalamitní 

Irské lesy. Irsko, které lesní 
zákon ani podobný předpis nikdy 
nepřijalo, má v současné době jen 
8 % rozlohy tvořené lesy, z toho 
část je tvořena nepřístupnými či 
omezeně přístupnými lesoparky u 
šlechtických sídel a větší část 
plantážemi na mladé dřeviny, 
pěstované jen po dobu 40 – 60 
let, naprosto bez nutnosti 
opětovného zalesnění a 
dodržování protierozních zásad. 
Určitá malá plocha lesů je 
zachována v národních parcích.  
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těžba), platí dodnes a umožnily tak vystavět moderní lesní hospodářství. Díky němu máme dnes 

rozlohu lesů 34 %, a to s trendem nadále mírně rostoucím.  

Lesní patent tak, jak byl vydán, samozřejmě nelze považovat za přímý nástroj ochrany 

přírody, neboť cílem byla především ochrana lesa jako hospodářského objektu, nicméně ochranný 

účel jednoznačně splnil. Kromě lesního patentu existovaly ještě dva další výrazné hospodářské 

počiny, které sekundárně pomohly při ochraně přírody. Prvním (již od vrcholného středověku) bylo 

zřizování šlechtických obor – území, vyhrazených jen šlechticům a jejich spřízněncům, jinak 

nepřístupných. Navíc hospodářské aktivity v oborách byly podřízeny hlavnímu jejich účelu – tj. 

zachováním příznivých podmínek pro zvěř. Zejména tam, kde se obory udržely po dlouhá staletí 

(např. Křivoklátsko – tradiční obora českých králů), zůstal vysoký podíl lesů, často navíc 

s přirozeným druhovým složením. Druhým takovým počinem byla záliba šlechticů v cizokrajné 

zvěři, která v podstatě položila základ moderním zoologickým zahradám. Samozřejmě tehdejší 

podmínky chovu – malé klece nebo příkopy v zámeckých zahradách – nelze ani v nejmenším 

považovat za vhodné, ale zde šlo spíše o myšlenku, od předvádění divé zvěře k jejímu studiu 

a následně ochraně těch druhů, které byly ve volné přírodě ohroženy, totiž už nebyl dlouhý krok. 

(Není možné v tomto ohledu zapomínat, že jeden z účelů současných zoologických zahrad – v očí 

velké části veřejnosti dokonce mylně považovaný za ten hlavní – a sice předvádění cizokrajné 

zvěře, zůstal nezměněn.) 
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2.1.4. Počátky skutečné ochrany přírody 

 Za skutečný počátek ochrany přírody – tj. vyčlenění části přírody ze systému běžného 

hospodaření – lze považovat vyhlášení dvou pralesních rezervací v Novohradských horách, 

Žofínský prales a Hojná voda r. 1838. Tyto rezervace byly vyhlášeny za účelem zachování lesa 

tak, jak byl znám minulým generacím („neboť takové lesy budou brzy známy jen z historického 

líčení“), tedy přesně ze stejných důvodů, pro jaké jsou chráněny dodnes. Samozřejmě rezervace 

tehdy nevyhlásil stát, ale vlastník lesa, hrabě Jiří František August de Langueval Buquoy. Šlo tedy 

v dnešním pojetí vlastně o jakousi soukromou rezervaci. (Nelze ovšem zapomenout na fakt, že ještě 

v r. 1910 stát vlastnil jen asi jedno procento lesů, kdežto v současnosti je to drtivá většina.) 

Zajímavé je, že ačkoliv tyto rezervace jsou pravděpodobně nejstarší v celé Evropě (existují i starší 

rezervace, ale jejich primární příčinou vyhlášení nebyla bezzásahová ochrana přírody), jsou stranou 

zájmu turistické veřejnosti a dokonce k nim nevede ani turistická značená trasa. (U pralesa Hojná 

voda byla nedávno zřízena naučná stezka.) 

V roce 1859 vzniká na panství Schwarzenbergů pravděpodobně nejslavnější pralesní 

rezervace (mnohými chybně považovaná za první u nás) – Boubínský prales. Následují další 

rezervace, a to i postupně nelesní – namátkou Barrandova skála v Praze (1894), primární bezlesí 

Šerák-Keprník (1903) nebo rašeliniště Rejvíz (1907). Většina šlechticů postupně následuje výše 

zmíněných příkladů a zřizuje svoje vlastní soukromé 

rezervace. 

Na začátku 20. století se poprvé objevuje snaha 

převést péči o přírodu na státní orgány. Tato snaha zesílila 

po r. 1918. Tehdy byl ustaven na úrovni krajů tzv. 

konzervátor, tedy jakýsi odborník na ochranu přírody 

(nadále představovanou především postupně houstnoucí 

sítí chráněných území). Veškeré návrhy zákona na 

ochranu přírody, který by sjednotil způsoby vyhlašování, 

značení a péče o chráněná území a umožnil rozdělit je na 

přísně chráněná (bezzásahová) a méně přísně chráněná, 

nebyly ovšem v parlamentu přijaty. V roce 1938 

existovalo na základě vyhledávání vhodných lokalit 

konzervátory již 142 rezervací, většinou lesních, často 

zřízených též za účelem ochrany revíru pro lov zvěře. 

Chráněny byly také různé geologické útvary (Čertova 

stěna, Pravčická brána, Panská skála). 

První skutečný zákon na ochranu přírody tak byl vydán v Československu až v 50. letech, 

tedy na Slovensku konkrétně r. 1955 a pro celé území Československa r. 1956 (zákon 40/1956 Sb.). 

Tento zákon rozdělil chráněná území podle kategorií (viz box), zavádí nově velkoplošná chráněná 

Kategorie chráněných území 
z roku 1956. Národní park a 
chráněná krajinná oblast existují 
dodnes. Maloplošná území ale 
měla kategorizaci: státní přírodní 
rezervace (jako dnešní rezervace), 
chráněné naleziště (lokalitu 
vzácného druhu), chráněný park a 
zahrada a nakonec chráněná 
studijní plocha (zpravidla 
přechodně, pro vědecké účely). 
Trochu mimo byla kategorie 
chráněný přírodní výtvor 
(geologická zajímavost nebo 
význačný strom), která byla 
vyhlašována okresními národními 
výbory (nikoliv tedy ministerstvem 

kultury, jako ty ostatní). 
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území (tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti) a rovněž je jeho součástí seznam chráněných 

druhů rostlin a živočichů (a také nerostů a zkamenělin). Ochrana přírody spadá pod Ministerstvo 

kultury (spolu s ochranou kulturních památek), na regionální úrovni je odborným orgánem Krajské 

středisko státní památkové péče a ochrany přírody. První chráněná krajinná oblast tak byla zřízena 

r. 1955 (Český ráj) a první národní park r. 1963 (Krkonoše) – až do r. 1991 byl na území české části 

federace zároveň národním parkem jediným. 

Zákon na ochranu přírody byl sice výrazným krokem kupředu, ale jelikož se vztahoval jen na 

vybraná území a vybrané druhy (tj. to, co je dnes označováno pojmem zvláštní ochrana přírody), 

byla jeho působnost pouze omezená. Navíc tehdejší představa o ochraně přírody byla motivována 

především estetickým a rekreačním hlediskem, tj. chráníme, co je hezké a chráníme místa pro 

rekreaci pracujícího lidu. Národní parky a chráněné krajinné oblasti tak byly zřizovány převážně na 

místech, která mohla dobře posloužit jako rekreační zázemí, potřebám rekreace často musely zájmy 

ochrany přírody ustupovat. To se ale ostatně v některých případech nezměnilo ani dnes (jen dnes 

hrají větší roli přímé ekonomické zájmy). 

Dalším problémem byl fakt, že neexistovala nutnost v rámci správních a stavebních řízení 

provádět hodnocení vlivů dané aktivity na životní prostředí (tzv. proces EIA). Tím se často stávalo, 

že některé chráněné druhy byly i přes jejich uvedení v zákoně hubeny, neboť příslušná hospodářská 

aktivita dostala přednost. Poškozování přírody, ovzduší a vody se stalo jakousi daní za pokrok, 

vyspělost země byla posuzována dle množství vytěžených surovin, množství vyrobené oceli 

a umělých hnojiv, nikoliv podle úrovně ochrany přírody. Československo se před r. 1989 nepřipojilo 

k žádné z mezinárodních úmluv o ochraně přírody a např. Třeboňsko (kde byl významný konflikt 

ochrany přírody s intenzivním rybníkářstvím) bylo chráněnou krajinnou oblastí vyhlášeno až poté, 

co bylo zařazeno do mezinárodního systému biosférických rezervací UNESCO. 

Ochrana přírody v maloplošných chráněných územích probíhala především tzv. konzervační 

formou, tj. ochrana ponecháním území bez zásahu člověka. V některých případech, jako např. 

orchidejové louky a pastviny (kdy orchideje rostly na uvedených místech právě díky šetrnému 

provádění hospodářských zásahů), však vyloučením hospodaření a vstupu člověka došlo paradoxně 

k degradaci stanoviště a ztrátě cenných druhů, které přerostly různé ruderální druhy a druhy 

sukcesních stadií. 
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2.1.5. Počátky globálních problémů 

 Ve 20. století se intenzita průmyslu a lidských aktivit obecně zvýšila natolik, že dosavadní 

spíše lokální problémy (např. jedovaté výpary z koželužen, odpadky z měst, šíření ruderálních 

druhů v místě chovu dobytka apod.) se postupně stávají problémy globálními. Znečištění 

a poškozování životního prostředí se čím dál více dotýká i lokalit, v nichž se žádná přímá lidská 

hospodářská aktivita nekoná. Počet obyvatel prudce narůstá, navíc roste rozdíl mezi vyspělými 

a rozvojovými zeměmi. 

 V 50. letech se tak objevují v Londýně a dalších průmyslových městech hromadné případy 

úmrtí v důsledku smogu, dochází k prvním případům vyčerpání ložisek nerostných zdrojů, zjišťují 

se i důsledky dálkového přenosu znečištění (kyselé deště, acidifikace půdy i vody), poškozování 

ozónové vrstvy a havárie ropných tankerů. Ukazuje se tak, že rozvoj civilizace není možný 

nepřetržitě a že má své meze. V roce 1968 tak vzniká neformální sdružení zvané Římský klub, 

které produkuje r. 1972 zprávu zvanou „Meze růstu“, v níž varuje před rizikem neuvážené 

exploatace přírodních zdrojů, přílišným růstem světové populace a celosvětovým znečištěním. 

Římský klub předpověděl brzký tzv. peak-oil, tedy celosvětový vrchol těžby ropy - na rok 1992. 

Upřesnění představ o fungování přírodních systémů, ale i objevy nových zásob nerostných surovin, 

vedly v roce 1992 k vydání další publikace, zvané „Překročení mezí“. Zde jsou původní odhady 

vyčerpání nerostných surovin poopraveny, ale zároveň jsou zde vysloveny obavy před tím, 

že globální problémy už jsou takového charakteru, že lidstvo je nedokáže účinně regulovat a že mu 

hrozí v blízké budoucnosti katastrofa. 

 Byť převážná většina ortodoxních myšlenek Římského klubu (např. celosvětová regulace 

porodnosti) nedošla nikdy realizace a díky svým příliš striktním předpovědím se stal dokonce 

centrem posměšků mnoha politiků a ekonomů, určitě se tato organizace stala jedním z iniciátorů 

globální spolupráce na otázkách ochrany přírody a životního prostředí celkově. Vybraným 

globálním problémům je věnována v tomto textu samostatná kapitola 2.5. 
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2.2. Ochrana přírody v ČR 

 

V současné době je ochrana přírody ve vyspělém světě včetně ČR vedena snahou 

o společenský konsenzus (tedy sjednocení pohledu různých subjektů, počínaje prostým občanem, 

přes samosprávy, podnikatelské subjekty až po státní a mezinárodní úroveň). 

Ochrana přírody odpovídá na otázky: „co chránit“, „jak chránit“ a „proč chránit“. Jako 

odpověď na otázku, proč chránit, jsou v současné době obecně přijímány tři hlavní skupiny důvodů: 

Estetické (rekreační): Přírodu je třeba chránit, protože je krásná a protože je to místo, kde 

se lidé mohou odreagovat od stresu, od civilizace. 

Etické (teologické): Člověk jakožto správce přírody (chcete-li zástupce Boha), tvor 

obdařený schopnostmi přírodu vážně poškodit, by se měl spíše snažit o její ochranu. 

Biologické (ekologické): Biodiverzitu v přírodě potřebujeme, neboť je nutná k ochraně 

funkcí krajiny či ekosystémů, již vyhubení jednoho klíčového druhu může představovat vážný 

problém. Dalším důvodem k ochraně druhů může být potenciální lékařské využití. 

Dnešní ochrana přírody není již primárně ochranou konzervační (tj. chránit krajinu bez lidské 

činnosti, bez vstupu člověka), ale spíše ochranou managementovou (tj. ochrana přírody včetně 

citlivého a řízeného lidského hospodaření). V některých případech je vhodné samozřejmě zachovat i 

striktní konzervační ochranu (pralesy, skály, primární bezlesí). Managementová ochrana 

samozřejmě mnohdy může být finančně nákladnější než ochrana konzervační, proto se do ochrany 

přírody stále více promítá i hledisko ekonomické. Existuje dokonce samostatný obor ekonomie – 

environmentální ekonomie – který se zabývá oceňováním přírodních zdrojů a s tím souvisejících 

mimoprodukčních funkcí krajiny. Může tak pomoci odpovědět na otázku, jestli se ochrana 

konkrétního území „vyplatí“. Samozřejmě, oceňování mimoprodukčních funkcí je obecně velmi 

složité a leckdy dost diskutabilní – např. krajinného rázu (tj. toho, jak krajina „vypadá!“), si každý 

cení trochu jinak. 

Ochrana přírody se v České republice řídí zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, který byl v průběhu následujících 20 let několikrát novelizován, především pak v roce 

2004, kdy byl tento zákon obohacen o aspekty související s implementací (zavedením) ochrany 

přírody v rámci soustavy NATURA 2000, která je jednotná pro celé území Evropské unie. Na 

Slovensku byl obdobný zákon schválen až v r. 1994. 

 Tento zákon je význačný hlavně zavedením obecné ochrany přírody – tedy ochrany i té části 

přírody, která není zahrnuta do chráněných území, a ochrany i těch druhů rostlin a živočichů, kteří 
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nejsou vyjmenováni v seznamu ohrožených druhů. Dále specifikuje odpovědnost jednotlivých 

orgánů ochrany přírody.  

 Zákon byl schválen krátce po pádu komunistického režimu. Tento režim nebyl ochraně 

přírody příliš nakloněn, a tak ve snaze odklonit se od tohoto pohledu byl v porevolučním nadšení 

sestaven v podobě zákona poměrně silný a odborníky obecně přijímaný zákonný nástroj. V roce 

1990 bylo v první porevoluční vládě zřízeno Ministerstvo životního prostředí, jako nejvyšší orgán 

ochrany přírody.  

K zákonu o ochraně přírody patří prováděcí vyhláška 395/1992 Sb., která ve svých 

přílohách uvádí seznam všech tehdy platných zvláště chráněných území a seznam všech zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů. 
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2.2.1. Obecná ochrana přírody 

Obecná ochrana přírody je definovaná jako ochrana celého území, tedy i mimo tzv. zvláště 

chráněná území a zvláště chráněné druhy (ty pak chrání zvláštní ochrana přírody). V naší republice 

je uplatňována až od roku 1992, předtím se zákon o ochraně přírody vztahoval jen na oblasti 

zvláštní ochrany přírody. 

Obecná ochrana přírody je pochopitelně slabší než ochrana zvláštní, důležitý ovšem je 

samotný fakt, že takový instrument je zaveden. Kromě obecné proklamace, která v zákoně 

o ochraně přírody a krajiny tvrdí, že žádný druh nesmí být lidskými zásahy ohrožen na své existenci 

(tedy i takový, který není výslovně uveden v seznamu chráněných druhů) – viz § 5 zákona 

o ochraně přírody a krajiny, využívá obecná ochrana přírody šesti hlavních nástrojů: 

 1) Ochrana dřevin rostoucích mimo les. Ochrana je definována v § 7 a 8 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. To obnáší ochranu všech větších stromů a keřů před jejich svévolným kácením. 

Vztahuje se na dřeviny rostoucí mimo lesní pozemky (ty, které rostou na lesních pozemcích, jsou 

chráněny lesním zákonem, který definuje poměrně přesně přípustné způsoby hospodaření). Hranice, 

nad kterou je potřeba při kácení dřevin žádat o povolení, je u stromů obvod v prsní výšce (tj. v cca 

130 cm) 80 cm, což odpovídá průměru kmene přibližně 30 cm. U keřů je pak hranicí souvislá 

zarostlá plocha o rozloze nejméně 20 m
2
. V připravované novele se zvažuje snížení hranice, 

pravděpodobně na 60 cm. Pokud má dřevina větší rozměry, je nutné před kácením požádat o 

povolení nejnižší orgán ochrany přírody, kterým je místně příslušný obecní úřad a v žádosti je třeba 

zdůvodnit kácení (např. jedinec je starý, suchý, nebezpečný pádem větví apod.). Následně probíhá 

běžné správní řízení, kdy je možné, že některý z účastníků (kromě navrhovatele a orgánu ochrany 

přírody jím jsou majitele sousedních pozemků a místně příslušné neziskové organizace zřízené za 

účelem ochrany přírody) vznese proti kácení námitku. 

Ve dvou výjimečných případech je možné kácení provést bez povolení – buď v případě, že 

jedinec bezprostředně ohrožuje životy nebo majetek (např. vlivem úderu blesku došlo k částečnému 

rozpadu kmene a část kmene tak může reálně na někoho spadnout), nebo v případě, že jde 

o pěstební zásahy v rámci údržby elektrovodů, silnic a železnic (stromy rostou do vymezených 

koridorů). V takových případech je nutná fotografická dokumentace a podání oznámení o kácení. I 

v tomto případě je ale možné, že někdo zpětně podá námitku, a tak bude zahájeno standardní 

správní řízení. 

V případě, že je strom napaden nakažlivou chorobou, je možné jeho kácení i nařídit. 

Dřeviny je možné kácet jen v období vegetačního klidu, což je definováno jako 15. listopadu 

až 15. března. V případě, že jsou sezóny posunuty (např. vlivem teplejšího nebo naopak výrazně 

chladnějšího počasí), mohou být tyto termíny pozměněny. 
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2) Významný krajinný prvek. Významné krajinné prvky (zkratka VKP) jsou úseky krajiny, 

které jsou považované za přírodně cennější než zbylé části. Zároveň však nejsou natolik cenné, aby 

se staly zvláště chráněným územím. Ochrana je definována v § 6 zákona o ochraně přírody 

a krajiny. Existují dva typy významných krajinných prvků:  

Za prvé definované ze zákona, což jsou všechny lesy, vodní toky, rašeliniště, rybníky, jezera 

a údolní nivy (tedy bezlesé oblasti podél vodních toků, které jsou pod vlivem pravidelných jarních 

záplav). 

Za druhé takové úseky krajiny, které zaregistruje místně příslušný pověřený obecní úřad. 

(Pověřený obecní úřad je vyšším orgánem než obecní úřad a vykonává funkci státní správy na 

území části okresu. Většinou jsou tyto úřady ve městech s více než 5 000 obyvateli.) To mohou být 

různé meze, louky, mokřady, skály, ale i třeba cenné historické zahrady a parky.  

Pakliže se určitý výsek krajiny zaregistruje jako významný krajinný prvek, je tato registrace 

zapsána do katastrálních map a následně se různé změny hospodaření včetně plánované výstavby 

posuzují přísněji, neboť se kromě běžného posuzování vlivu zásahu na přírodu a krajinu posuzuje 

navíc, zda příslušný zásah nevyvolá negativní změny v tomto příslušném prvku. 

3) Ochrana krajinného rázu. Krajinný ráz je souborem historických, kulturních, 

estetických a přírodních hodnot území. Ochrana je definována v § 12 zákona o ochraně přírody 

a krajiny. Je to obtížně posuzovatelná kategorie, která je do značné míry dána subjektivním 

vnímáním jednotlivých lidí (každý upřednostňuje jiný typ krajiny). Proto existují i snahy vytvořit 

objektivní metodiku sloužící k posuzování krajinného rázu, která by měla vycházet z toho, co se 

„líbí většině lidí“ a co zachovává hodnoty, které jsou většinou lidí preferovány (např. kulturní 

památky, tradiční ráz výstavby v obcích, pole rozdělená remízky apod.). Pokud se schvaluje nějaký 

zásah do krajiny (změna hospodaření, např. převedení pole na louku nebo naopak, výstavba silnice 

či jiné liniové stavby, výstavba budovy apod.), je jedním z kritérií, která jsou přitom posuzována, 

právě vliv tohoto zásahu na krajinný ráz příslušného území. (Jestli se tedy tím, že někdo ten zásah 

provede, krajinný ráz nezmění, zlepší, nebo zhorší.)  

Pakliže se při řízení dospěje k závěru, že se krajinný ráz zhorší, potřebuje příslušný zásah 

výjimku, která by měla být udělována jen v případě, že jde o zásah tzv. ve veřejném zájmu. (Tedy je 

opravdu žádoucí např. tuto silnici postavit.) Tento veřejný zájem je často velmi obtížné posoudit, 

neboť existují značně různá mínění, což už je možné považovat za veřejný zájem.  

Za účelem deklarace silnější ochrany krajinného rázu jsou zřizovány přírodní parky. 

4) Přírodní park. Přírodní park (zkratka PřP nebo PP - pozor, plete se s přírodní památkou!) 

je oblast, která není zvláště chráněným územím. Je zřizován krajským úřadem. V přírodním parku 

se deklaruje zvýšený zájem ochrany krajinného rázu (tedy přísnější postoj k udělování výjimek). 

Jedná se zpravidla o území s plochou několika desítek km
2
, s převažující vesnickou zástavbou 
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a vyšším podílem lesů a trvalých travních porostů (luk, pastvin). Přírodní parky jsou často 

vyhlašovány i na místech, kde by bylo obtížné vyhlásit velkoplošné chráněné území, ale oblast si 

nějakou ochranu vyžaduje. Příkladem je např. přírodní park Český les, zřízený těsně po pádu 

železné opony, který byl r. 2005 transformován na chráněnou krajinnou oblast, nebo podobně 

zřízený přírodní park Novohradské hory, který je vyhlášen v místech, kde se plánuje příslušná 

CHKO (jejíž vyhlášení je ovšem vlivem neshod mezi vlastníky v nedohlednu). Vyhlášení 

přírodního parku je totiž z legislativního hlediska výrazně jednodušším aktem. Nevýhodou je, že jde 

o nástroj obecné ochrany přírody, nemá tedy na rozdíl od zvláště chráněných území svůj plán péče 

ani nemá samostatnou správu, která by na svém území měla pravomoci správního orgánu 

(tj. správní řízení na území přírodního parku řídí normálně příslušné pověřené obecní úřady nebo 

krajské úřady).  

Na území ČR je vyhlášeno k 1. 1. 2012 celkem 141 přírodních parků, z toho na území 

Jihočeského kraje 14. Přírodní parky, které přesahují hranice kraje (např. přírodní park Jistebnická 

vrchovina na rozmezí jižních a středních Čech), jsou přitom vyhlášena jako dvě samostatná území, 

neboť přírodní park musí být vždy omezen hranicemi příslušného kraje.  

5) Územní systém ekologické stability. Zkratka ÚSES. Je obecně definován § 3 zákona 

o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o síťovitou strukturu, jejímž cílem je zvýšit ekologickou 

stabilitu určité krajiny zachováním a obnovením stabilních ekosystémů a jejich vazeb. Za 

ekologicky stabilní jsou přitom považovány ekosystémy, vyvíjející se bez zásahu člověka či jen 

s minimálními zásahy. Les je tedy stabilnější než kulturní bezlesí, zejména pak les, v němž rostou 

stromy odpovídající příslušnému vegetačnímu stupni. Obdobně je např. louka a pastvina stabilnější 

než pole, vlhká louka stabilnější než odvodněná louka a prakticky jakýkoliv ekosystém je stabilnější 

než zastavěné oblasti a komunikace. 

Systém ÚSES je tvořen třemi typy prvků – biocentrum (určitá oblast dané minimální 

velikosti – les, louka, rybník), biokoridor (linie o určité minimální šíři, spojující biocentra – potok, 

mez, alej, úzké výběžky lesa) a interakční prvek (jakási „slepá linie“, která je napojena na 

biocentrum jen jedním svým koncem a druhým vybíhá do kulturní krajiny, nebo dokonce vůbec na 

síť biocenter a biokoridorů nenavazuje – např. stromořadí podél silnice). 

Síť ÚSES je navržena po celém území republiky, tedy i tam, kde je krajina výrazně 

pozměněna. Pokud nejsou biocentra a biokoridory tvořeny biotopy s vyšší mírou ekologické 

stability, jsou označovány jako nefunkční a prioritou při změnách hospodaření v krajině by mělo být 

uvést je do funkčního stavu. Ne vždy se to ale daří, navíc při plánování zvláště liniových staveb 

(silnice, dálnice, vedení vysokého napětí) dochází často k narušování těchto nefunkčních prvků 

a tím je trvale znemožněno jejich uvedení do funkčního stavu. Správně by totiž každé křížení 

s prvkem ÚSES mělo být minimalizováno a řešeno mimoúrovňově.  
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Síť ÚSES má tři úrovně. Lokální (prvky místního významu), regionální (prvky oblastního 

významu) a nadregionální (prvky celostátního a vyšších významu). Nadregionální a regionální 

prvky jsou často totožné se zvláště chráněnými územími nebo jejich částmi. Navíc mají stanovená 

přísnější kritéria na minimální velikost (u biokoridoru pak šířku). 

Na evropské úrovni pak existuje obdoba – síť EECONET, která sdružuje prvky 

mezinárodního významu. 

6) Ochrana jeskyní a paleontologických nálezů. Ochrana jeskyní je definována v § 10 

zákona o ochraně přírody a krajiny, ochrana nálezů v § 11. Jeskyně jsou obecně chráněny před 

jakýmikoliv zásahy, které by vedly k jejich poškozování (týká se to samozřejmě i zásahů v okolí 

jeskyně, které by mohly způsobit např. sesuvy). Jeskyně jsou zároveň majetkem státu – nepatří tedy 

k pozemku, pod nímž se nacházejí. 

Pokud někdo najde zkamenělinu (paleontologický nález), je povinen jej zabezpečit před 

poškozením a tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody. Pokud se takový nález 

učiní např. při výstavbě, je nutné výstavbu přerušit až do vykonání řádného paleontologického 

průzkumu, který musí vlastník pozemku nebo stavebník umožnit. V praxi často dochází k tomu, že 

se nálezy ignorují, neboť zpoždění zaviněné nutností provést průzkum vede k prodražování staveb. 

Je to ovšem škoda, neboť tyto záznamy jsou jedinečným dokladem o historii Země a jako doklad 

nejlépe slouží pochopitelně včetně znalosti místních podmínek nálezu, např. jejich vrstevnaté 

struktury (tj. nestačí je opatrně vyndat a odnést do muzea).  
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2.2.2. Zvláštní ochrana přírody 

Jedná se o ochranu, která se týká určitých částí území (zvláštní ochrana územní), určitých 

vyjmenovaných druhů organismů (zvláštní ochrana druhová) a specifických jedinců dřevin 

(památné stromy). Mírně mimo tyto tři způsoby ochrany pak stojí ochrana v souvislosti se 

směrnicemi evropského programu NATURA 2000. Tato ochrana je probrána v tomto textu až 

v kapitole Mezinárodní úmluvy na ochranu přírody, neboť myšlenkově vychází z Bernské úmluvy, 

byť je u nás legislativně zakotvena přímo v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 

1) Územní ochrana 

Jsou zřizována tzv. zvláště chráněná území. Z praktického hlediska se dělí na velkoplošná 

(národní parky a chráněné krajinné oblasti) a maloplošná (národní přírodní rezervace, národní 

přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky). Všechna zvláště chráněná území se řídí 

plánem péče, který je schvalován na období 10 let (odpovídá to jednomu deceniu v lesním 

hospodářském plánu). Všechna území mají definované ochranné pásmo. To je buď v šíři 50 m od 

hranice chráněného území, nebo může být vyhlášeno v širším rozsahu. V ochranném pásmu jsou 

zakázány činnosti, které by mohly vlastní chráněné území negativně ovlivnit. 

Zvláště chráněná území zabírají celkem 15,86 % území našeho státu. To je v rámci Evropy 

přibližně průměrná hodnota. Největší podíl na rozloze mají chráněné krajinné oblasti – 13,77 %, 

národní parky 1,51 %, přírodní rezervace 0,51 %, národní přírodní rezervace 0,35 %, přírodní 

památky 0,32 % a národní přírodní památky pouhých 0,05 %.  

Zvláštní kategorií jsou smluvně chráněná území – jakési soukromé rezervace (obvyklé ve 

vyspělých zemích), u nás je to ovšem kategorie tvořená především vojenskými prostory či jejich 

částmi (kde je ochrana přírody řízena Ministerstvem obrany). 

Národní park (zkratka NP) je rozsáhlé území, jedinečné v národním nebo mezinárodním 

měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy. 

Rostliny, živočichové, ale také neživá složka v NP mají mimořádný vědecký a výchovný význam. 

Kategorie národního parku má celosvětové rozšíření, na správné pojetí této kategorie v jednotlivých 

státech pak dohlíží mezinárodní organizace, zejména Světový svaz ochrany přírody (IUCN). 

Území národních parků je členěno do tří zón s různou silou ochrany. Nejpřísnější režim je 

přitom stanoven pro 1. zónu, která je označována jako přísně přírodní. Na území 1. zóny je tak 

zakázán vstup mimo značené stezky a veškeré hospodářské aktivity. Druhá zóna se označuje jako 

řízená přírodní a na jejím území jsou povoleny jen ty zásahy, směřující k udržení či zvýšení přírodní 

hodnoty území. V některých národních parcích (např. Šumava) je v této zóně povolen pohyb turistů 

bez omezení, v jiných (Krkonoše) je podobně jako v první zóně povolen jen po značených cestách 

(a cestách vedoucích k chatám). Třetí zóna je pak zónou okrajovou, která obsahuje sídla a oblasti 
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s hospodařením. Zde je stupeň ochrany území nejnižší, nicméně i tady platí poměrně přísná 

pravidla. (Protože v Krkonoších je sídla a navazující turistické areály s lanovkami a sjezdovkami 

nebyla schopna dodržet, jsou některá z nich – zejména Pec pod Sněžkou a Špindlerův Mlýn, 

vyřazena z vlastní plochy národního parku a zařazena jen do ochranného pásma. Toto řešení je však 

velmi nepraktické a přináší řadu obtíží.)  

Národní parky mají samostatný správní orgán – správu národního parku. Tento orgán řídí 

správní řízení na území parku a koordinuje a řídí všechny aktivity na jeho území. Národní parky 

jsou dnes zřizovány přímo zákonem, do r. 1992 je ale zřizovala vyhláška vlády. (Tyto parky jsou 

samozřejmě stejně platné jako ty zřízené zákonem, ačkoliv se opakovaně objevuje snaha zpochybnit 

jejich právní zakotvení.)  

Na území České republiky jsou zřízeny celkem čtyři národní parky, a sice Krkonoše 

(vyhlášené r. 1963), Šumava (1991), Podyjí (1991) a České Švýcarsko (2000). V současnosti se 

připravuje vyhlášení pátého národního parku v centrální části Křivoklátska. Zatím je celá tato oblast 

chráněna jako chráněná krajinná oblast, část by měla přejít do přísnějšího režimu národního parku 

a část zůstat v kategorii CHKO, podobně jako je tomu u Šumavy (NP Šumava a CHKO Šumava) 

nebo Českého Švýcarska (NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce). 

 Chráněná krajinná oblast (zkratka CHKO) je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou 

krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů 

lesních a trvalých travních porostů, případně s dochovanými památkami historického osídlení. 

Ve srovnání s národními parky jde o nižší kategorii ochrany s vyšším podílem ekosystémů, které 

jsou pod pravidelným vlivem zásahů člověka (trvalé travní porosty a kulturní lesy).  

Podobně jako národní parky, mají chráněné krajinné oblasti odstupňované hospodářské 

využívání podle zón ochrany. Tyto zóny jsou celkem čtyři, první je opět přírodně nejcennější 

s omezeným vstupem a hospodářskými aktivitami (zpravidla ovšem ne tak přísná jako první zóna 

národní parku), čtvrtá pak okrajová. Rekreační využití CHKO je dle zákona přípustné, pokud 

nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území.  

Chráněné krajinné oblasti mají rovněž vlastní správní orgán – správu chráněné krajinné 

oblasti. Činnosti jednotlivých správ jsou koordinovány nadřízeným orgánem, tzv. „správou správ“ - 

správně jde o součást Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. CHKO se vyhlašují vládním 

nařízením.  

 Na území České republiky je zřízeno celkem 25 chráněných krajinných oblastí. Abecedně 

jde o Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České Středohoří, Český kras, 

Český les (poslední zřízená CHKO - v r. 2005), Český ráj (první zřízená CHKO - v r. 1955), 

Jeseníky, Jizerské hory, Křivoklátsko, Kokořínsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické 
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hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava (správa CHKO 

společná se správou NP), Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory. 

 Umístění národních parků a chráněných krajinných oblastí v ČR je znázorněno na mapce 

(obr. 27). 

   
  

 Národní přírodní rezervace (zkratka NPR) je nejvýznačnější kategorií ochrany 

maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku unikátním 

přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými druhy organismů a s význačnými neživými 

složkami prostředí. 

 Národní přírodní rezervace požívají zhruba stejně přísné ochrany jako první zóna národního 

parku – tedy vyloučení vstupu veřejnosti mimo značené cesty a minimalizace hospodářských 

zásahů. Na rozdíl od národních parků jde ale o poměrně malá území, velikosti jednotek až 

maximálně stovek hektarů. (Nejmenší CHKO Blaník má 41 km
2
, nejmenší NP Podyjí 63 km

2
, 

největší NPR Praděd má 20 km
2
, Adršpašsko-Teplické skály a Kralický Sněžník mají 17 km

2
, 

NPR Karlštejn pak necelých 15,5 km
2 

a největší jihočeská NPR Stará řeka 12 km
2
).  

Obr. č. 27: Mapa velkoplošných chráněných území v ČR a krajských středisek Agentury ochrany přírody a 

krajiny. Převzato z Wikimedia Commons. 
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 Národní přírodní rezervace nemají vlastní správu, o jejich území se odborně stará místně 

příslušné krajské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Rozhodovací pravomoci (vedení 

správních řízení, udělování výjimek, schvalování plánů péče) má Ministerstvo životního prostředí. 

V ČR je vyhlášeno celkem 109 národních přírodních rezervací (údaj je podle ústředního 

seznamu ochrany přírody ke dni 1. 1. 2013). Zřizuje je Ministerstvo životního prostředí zvláštní 

vyhláškou. 

 Národní přírodní památka (zkratka NPP) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména 

geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů 

ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým 

významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. 

 Ochrana národních přírodních památek je poměrně silná (zpravidla opět zákaz vstupu mimo 

značené cesty), i když často vyžaduje i provádění vhodného hospodaření. Jedná se o oblast, která 

svou rozlohou dosahuje od desetin hektaru po maximálně desítky hektarů (výjimečně i stovky). 

Největší NPP jsou Polické stěny (v CHKO Broumovsko) s rozlohou necelých 7 km
2
, Babiččino 

údolí s 3,3 km
2
 a v jižních Čechách NPP Blanice s nelými 3 km

2
. Správa a zřizování NPP funguje 

stejně jako u NPR. V ČR je vyhlášeno celkem 113 národních přírodních památek (údaj je podle 

ústředního seznamu ochrany přírody ke dni 1. 1. 2013). 

 Přírodní rezervace (zkratka PR) je menší území soustředěných přírodních hodnot se 

zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Má tedy 

význam především regionální. 

 Ochrana přírodních rezervací je slabší než u národní kategorie, vstup veřejnosti a sběr 

lesních plodů je zpravidla umožněn bez omezení či jen s částečným omezením, v rezervaci se také 

provádí hospodářské zásahy, které jsou ale pochopitelně vedeny s cílem udržení či zlepšení 

přírodních hodnot území. Rozloha přírodních rezervací je od jednotek hektarů po desítky hektarů, 

výjimečně stovky hektarů (tedy obdobně jako NPP). Největšími přírodními rezervacemi jsou Údolí 

Oslavy a Chvojnice 23 km
2
 a Kokořínský důl s 21 km

2
, 99 % rezervací má ale pod 5 km

2
. Největšín 

jihočeská přírodní rezervace je Horní Lužnice s 4,1 km
2
. 

 Přírodní rezervace opět nemají vlastní správu, o jejich území se odborně stará místně 

příslušné krajské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, nebo správa CHKO (jsou-li na 

území CHKO). Rozhodovací pravomoci (vedení správních řízení, udělování výjimek, schvalování 

plánů péče) má příslušný Krajský úřad (nebo správa CHKO), ty zřizují i nové přírodní rezervace. 

V ČR je vyhlášeno celkem 807 přírodních rezervací (údaj je podle ústředního seznamu ochrany 

přírody ke dni 1. 1. 2013). 

 Přírodní památka (zkratka PP) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či 

geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech 
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ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který 

vedle přírody formoval svou činností člověk. 

 Ochrana přírodní památek je nejslabší ze zvláště chráněných území. Jelikož zákon přímo 

nespecifikuje ochranné podmínky a nechává jejich popis na zřizovací vyhlášku, jsou jako přírodní 

památky často vyhlašována i území „příliš malá na to, aby byla rezervací“. Přírodní památky tak 

mají často rozlohu jen několik setin až desetin hektaru. Zároveň mají statut přírodní památky i první 

zóny NP Šumava (je to specifikum tohoto národního parku, v jiných parcích tomu tak není), ač ve 

skutečnosti požívají mnohem silnější ochrany. Největší přírodní památkou jsou tedy Modravské 

slatě, které mají 36 km
2
. Pokud pomineme tuto anomálii s 1. zónami, je největší PP Valeč 

(ve vojenském prostoru Doupov, 5,8 km
2
) a Veselská blata (u Veselí nad Lužnicí, 4,5 km

2
). Více než 

97 % přírodních památek má ale méně než 100 ha. 

 Správa a zřizování PP funguje stejně jako u PR. V ČR je vyhlášeno celkem 1 324 přírodních 

památek (údaj je podle ústředního seznamu ochrany přírody ke dni 1. 1. 2013), jelikož jde ale 

o nejčastěji zřizovanou i rušenou kategorii, je tento údaj aktuální jen k uvedenému datu. 

 2) Druhová ochrana 

 Jedná se o ochranu druhů, uvedených v seznamu zvláště chráněných druhů. Tyto seznamy 

jsou specifikovány prováděcí vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR (395/1992 Sb.), a sice 

konkrétně dvěma přílohami k této vyhlášce - č. 2 (rostliny a houby) a č. 3 (živočichové). 

 Druhy jsou chráněny před záměrným i nezáměrným poškozováním, před lovem, odchytem, 

trháním, vyrýpáváním i kácením, a to všechna jejich vývojová stadia (tedy např. i vajíčka či 

semena). Chráněny jsou i biotopy, v nichž se uvedené rostliny a živočichové vyskytují, pokud by 

zásah do biotopu mohl narušit jejich přirozené prostředí. Omezení zásahů se nevztahuje na běžné 

hospodářské zásahy při obhospodařování lesů i nelesních pozemků a zásahy nutné z hygienického 

či bezpečnostního hlediska (např. prořezávání dřevin v koridorech pro silnice, elektrické vedení, 

čištění odtokových rour apod.). I v takovém případě je ale pro zásah nezbytné stanovisko orgánu 

ochrany přírody, navíc může orgán ochrany přírody nařídit záchranný přenos živočichů nebo rostlin 

do jiné vhodné lokality. 

 Zvláště chráněné druhy se dělí na tři kategorie: kriticky ohrožené, silně ohrožené 

a ohrožené. Pro kriticky ohrožené a silně ohrožené druhy je výjimku možné získat jen ze zvláště 

význačných důvodů (jejich ochrana je tedy silnější). Navíc jsou pro posílení či obnovu jejich 

populací vyhlašovány záchranné programy. 

 Pokud kdokoliv nalezne v přírodě zvláště chráněný druh živočicha, který není schopen 

přežití ve volné přírodě (např. zraněný pták), měl by jej předat nejbližší záchranné stanici živočichů 

(v každém kraji je nejméně jedna). 
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 Kromě „oficiálního“ a v legislativním procesu používaného seznamu zvláště chráněných 

druhů z příloh vyhlášky 395 existují také červené seznamy (knihy) rostlin a živočichů. Ty jsou 

zhotovovány příslušnými odborníky z daných oborů (zoology či botaniky) a mají celosvětovou, 

národní nebo regionální působnost. Existuje tak světový červený seznam IUCN, národní červený 

seznam a např. červený seznam jižních Čech či Šumavy. Uvedení druhu v červeném seznamu 

ovšem není legislativně závazné, byť jsou tyto seznamy často věrnějšími vyjádřeními skutečné 

vzácnosti a ohroženosti druhů organismů. 

 3) Památné stromy 

 Jedná se o stromy, skupiny stromů či aleje, které jsou mimořádně významné z hlediska 

přírodní, historické či kulturní hodnoty. Stromy vyhlašuje za památné příslušný pověřený obecní 

úřad a ten se také stará o jeho ošetřování. Poškození či dokonce pokácení památného stromu je 

přestupkem. Každý památný strom má stanoveno ochranné pásmo jako kruh, jehož poloměr je 

desetinásobkem průměru kmene v prsní výšce (tj. 130 cm). Např. u stromu s obvodem 3,2 m 

(přibližný průměr 1 m) je to kruh o poloměru 10 m. Pro každý zásah prováděný v ochranném pásmu 

památného stromu je nutné zvláštní stanovisko orgánu ochrany přírody. Památných stromů je v ČR 

vyhlášeno 24 924 (k 1. 4. 2013 – jde ale o velmi proměnlivé číslo). 

 Nejstarším památným stromem v ČR je pravděpodobně Vilémovický tis u Ledče nad 

Sázavou, jehož věk je odhadován na 1 500 až 2 000 let. Tento strom přitom není nijak mohutný, 

obvod v prsní výšce dosahuje jen asi 3,5 m a výška 11,5 m. To je dáno velmi pomalým růstem tisů. 

Nejmohutnějším památným stromem v ČR je zřejmě Vejdova lípa u Klášterce nad Ohří, s obvodem 

kmene 1 259 cm a stářím okolo 750 let. V jižních Čechách je nejmohutnějším stromem Sudslavická 

lípa, stojící u řeky přibližně 5 km severně od Vimperka. Její obvod kmene je 1 190 cm. 
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2.3. Mezinárodní ochrana přírody 

2.3.1. Mezinárodní organizace na ochranu přírody  

 Je zajišťována pomocí mezinárodních organizací pro ochranu přírody, které koordinují 

činnost ochrany přírody v jednotlivých státech. Tyto instituce jsou buď obecného charakteru, nebo 

se zabývají specifickou složkou ochrany přírody, zejména v souvislosti s konkrétní mezinárodní 

úmluvou. Nejvýznamnějšími obecnými mezinárodními organizacemi pro ochranu přírody jsou 

nezisková organizace Světový fond na ochranu přírody (starším názvem Světový fond divočiny) 

– World Wildlife Fund (zkratka WWF, ve znaku panda velká) a Mezinárodní svaz ochrany 

přírody – International Union for Nature Conservation (zkratka IUCN), který sdružuje neziskové 

organizace, státní organizace i vlády států. Tato organizace je autorem mezinárodní kategorizace 

chráněných území a celosvětového červeného seznamu druhů. 

 Velký význam mají i dobrovolnické nevládní neziskové organizace, mezi nimiž je na 

mezinárodní úrovni nejznámější Greenpeace. Cílem těchto organizací je leckdy i dost 

nekonvenčním způsobem (různé protestní akce a happeningy) poukázat na různé problémy ochrany 

přírody a životního prostředí obecně, upoutat tak pozornost médií a veřejnosti. Tyto organizace se 

snaží být finančně nezávislé na státním i soukromém sektoru a financují tak svou činnosti zejména 

z dobrovolných příspěvků sympatizující veřejnosti. 

 Mezi české nevládní organizace pak patří např. Arnika, Calla (sídlí v Českých 

Budějovicích), Český svaz ochránců přírody, Děti Země, Ekologický institut Veronica (jižní 

Morava), Hnutí Duha, Jihočeské matky, sdružení Oživení (fungující v Praze), Společnost pro trvale 

udržitelný život apod. Leckteré z nich jsou členem mezinárodních sdružení nebo spolupracují 

s  dalšími obdobnými organizacemi z jiných států Tyto organizace vydávají často odborné 

časopisy,  poskytují poradenství pro veřejnost, provádějí údržbu přírodně cenných úseků krajiny, 

propagují činnosti a životní styl šetrný k životnímu prostředí, vyjadřují se k různým záměrům 

a projektům. Jen některé z nich a ještě malým podílem své činnosti se věnují protestním akcím 

a demonstracím. Celkem existuje přes 10 000 většinou lokálních sdružení, jejichž činností jsou 

různé aspekty ochrany přírody a krajiny (např. sázení nelesní zeleně, udržování místních přírodně 

cenných stanovišť, zakládání a údržba naučných stezek, boj proti výstavbě v přírodně cenných 

lokalitách apod.). 
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2.3.2. Mezinárodní úmluvy na ochranu přírody 

 Jsou to úmluvy, které koordinují akce jednotlivých států na poli ochrany přírody. Ochrana 

přírody musí být z principu organizována mezinárodně, neboť není možné organismy chránit 

v každém státě jiným způsobem (např. v jednom státě přísná ochrana a v druhém žádná), příroda 

totiž hranice lidmi vytvořených států celkem logicky nijak nedodržuje. (Že je to věc sice na první 

pohled zdánlivě dobře pochopitelná, přesto však leckdy silně problematická, ukazuje i případ 

popsaný v boxu.) 

 Mezinárodní úmluvy začaly být projednávány na konci 60. let a první z nich, Ramsarská 

úmluva, byla schválena v r. 1971. Aby se úmluva stala platnou, musí ji vždy ratifikovat určitý 

stanovený počet států. Ratifikací se pak rozumí její schválení (zpravidla) národním parlamentem. 

Jestliže určitý stát smlouvu ratifikuje, stává se pro něj závazná a musí ji zohlednit ve své národní 

legislativě např. schválením příslušného zákona nebo novelou zákonů stávajících (tomuto procesu 

se říká implementace). 

 1. Ramsarská úmluva  

Jedná se o úmluvu o mokřadech, sloužící k ochraně mokřadů s mezinárodním významem, 

a sice především pro hnízdění, shromažďování a přezimování ptactva. Smlouva byla schválena 

2. února 1971 v Ramsaru (toto město je mimochodem v Íránu), a tak se 2. únor stal Světovým dnem 

mokřadů. Československo přistoupilo k smlouvě až v roce 1990. Smlouvu do r. 2012 ratifikovalo 

160 států. 

Každý stát, který přistoupí k Ramsarské úmluvě, musí na svém území vyhlásit nejméně 

jedno území jako mokřad mezinárodního významu. Na světě je celkem k roku 2012 1 801 

ramsarských mokřadů, v ČR je vyhlášeno v současnosti 14 těchto mokřadů (označovaných zkratkou 

RS – „ramsar site“): RS1 Šumavská rašeliniště, RS2 Třeboňské rybník, RS3 Břehyně 

a Novozámecký rybník, RS4 Lednické rybníky, RS5 Litovelské Pomoraví, RS6 Poodří, RS7 

Krkonošská rašeliniště, RS8 Třeboňská rašeliniště, RS9 Mokřady Dolního Podyjí (největší 

ramsarský mokřad s 115 km
2
), RS10 Mokřady Liběchovky a Pšovky, RS11 Podzemní Punkva 

(nejmenší ramsarský mokřad, má jen 1,57 ha), RS12 Krušnohorská rašeliniště, RS13 Horní Jizera, 

RS14 Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa. 

2. Pařížská úmluva 

Plným názvem se úmluva nazývá Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního 

dědictví. Byla přijata konferencí UNESCO v roce 1972. Československo k úmluvě přistoupilo 

r. 1990. 
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Dle úmluvy jsou vyhlašovány památky tzv. kulturního dědictví (v ČR vyhlášeno 12 památek) 

a přírodního dědictví (v ČR zatím žádná, ale jedna má smíšený charakter – jedná se o Lednicko-

Valtický areál). Tyto památky jsou pod přísným mezinárodním dohledem. 

3. Washingtonská úmluva (CITES) 

Plným názvem se úmluva nazývá Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 

volně žijících živočichů a rostlin (anglicky Convention on International Trade in Endangered 

Species, odtud běžně používaná zkratka CITES). Úmluva byla schválena r. 1975, ČR k ní 

přistoupila r. 1992. V ČR je úmluva právně závazná díky speciálnímu zákonu z r. 2004, který je v 

některých rysech i přísnější než původní text úmluvy. CITES obsahuje velmi rozsáhlé seznamy 

druhů, kterých se týká zákaz či omezení obchodu (týká se všech životních stadií, mrtvých 

exemplářů a výrobků z nich) -  celkem asi 3 000 druhů živočichů a 22 000 druhů rostlin. Jsou 

uvedeny v jednotlivých přílohách: 

příloha I obsahuje nejvíce ohrožené druhy, s nimiž je jakýkoliv mezinárodní obchod zakázán 

(výjimky jsou stanoveny např. pro vědecké účely či pro zoologické zahrady) 

příloha II zahrnuje druhy, jejichž obchodování je na mezinárodní úrovni omezeno 

a podřízeno dozoru  

příloha III dále zahrnuje druhy lokálně ohrožené, u nichž je za pomoci na mezinárodní 

úrovni kontrolován a omezen obchod pouze v určitých regionech.  

na území EU je ještě navíc příloha IV (v EU se místo I až IV používá značení písmeny 

a až d), která obsahuje druhy, jež by mohly být potenciálně ohroženy a obchod s nimi je proto 

sledován, není však nijak omezován. Navíc na území EU je s ohledem na existenci Schengenského 

prostoru řazen vnitrostátní obchod na úroveň mezinárodního. 

Úmluva je pod velkým komerčním tlakem – omezení mezinárodního obchodu se totiž týká 

komerčně velmi zajímavých skupin, jako jsou sloni (slonovina), krokodýli, kočkovité šelmy, 

suchozemské želvy, papoušci, kaktusy, orchideje atd. Výjimky se zpravidla omezují jen na 

prokazatelně umělé hybridy (např. u orchidejí nebo kaktusů). Pašování organismů je přitom druhým 

nejrozšířenějším černým obchodem (po drogách a před zbraněmi). 

4. Bernská úmluva  

Plným názvem se úmluva nazývá Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, 

volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (anglicky Convention on the Conservation of 

European Wildlife and Natural Habitats). Schválena byla r. 1979 v městě Bern (odtud název), ČR 

k ní přistoupila až r. 1997. Úmluvu podepsalo k r. 2012 celkem 52 evropských států včetně několika 

států za hranicemi Evropy (Maroko, Ázerbajdžán, Gruzie, Senegal a Tunisko). Úmluva obsahuje 
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seznam rostlin a živočichů, které je potřeba chránit. Důležitý je fakt, že úmluva definuje nutnost 

kromě vlastních exemplářů chránit i jejich stanoviště a je tak významným mezníkem v aplikaci 

stanovištní a managementové ochrany přírody. 

Na území Evropské unie bylo na Bernskou úmluvu navázáno při tvorbě směrnic programu 

NATURA 2000, respektive především směrnice o stanovištích. Tato směrnice se stala závaznou pro 

implementaci Bernské úmluvy na území členských států EU, pro ČR tedy od 1. května 2004 (datum 

vstupu ČR do EU). 

5. Bonnská úmluva 

Plným názvem se úmluva nazývá Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně 

žijících živočichů (anglicky Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild 

Animals). Byla podepsána v Bonnu v roce 1979. Česká republika k ní přistoupila r. 1994.  

Úmluva chrání stěhovavé druhy ptáků, savců (zejména jde o africké kopytníky, ale třeba 

i o gorily a slona afrického) a dodatkovou dohodou zvanou EUROBATS i 21 druhů netopýrů. 

Obsahuje seznam druhů, které jsou povinně přísně chráněny a druhý seznam druhů, jejichž ochrana 

vyžaduje mezinárodní koordinaci. 

6. Úmluva o biologické rozmanitosti 

Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity – CBD) byla 

podepsána r. 1992 v Rio de Janeiru. Česká republika k ní přistoupila již r. 1993. Je považována za 

klíčový dokument při uplatňování strategie udržitelného rozvoje. Samotná úmluva je poměrně 

deklaratorní (v ČR je např. splněna existencí zákona o ochraně přírody a krajiny), její síla spočívá 

v pravidelných mezinárodních setkáních jednotlivých smluvních států (tzv. konference smluvních 

stran). 

7. Program NATURA 2000 

Nejedná se v pravém slova smyslu o mezinárodní úmluvu, ale o kombinaci dvou směrnic 

platných na území EU – Směrnice o ptácích (Birds Direction) z r. 1979 a Směrnice o stanovištích 

(Habitat Direction) z r. 1992. Podle směrnice o ptácích je v ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí, 

v nichž se chrání významná místa hnízdění, shromažďování, přezimování a migračních zastávek 

ptáků. Tyto oblasti pokrývají necelých 9 % území našeho státu. Podle směrnice o stanovištích je 

v ČR vyhlášeno necelých 1 100 evropsky významných lokalit, na jejichž území jsou chráněna 

stanoviště výskytu některých vyjmenovaných druhů, tzv. prioritní stanoviště (v ČR olšiny, suťové 

lesy, alpinské bezlesí, rašeliniště a některé další) a vybraná tzv. přírodní stanoviště (jejich úplný 

seznam je definován v ČR tzv. Katalogem biotopů). Evropsky významné lokality sdružují necelých 

10 % území našeho státu (další jsou v jednání). Jelikož jsou ptačí oblasti a evropsky významné 

lokality vyhlašovány dle jiných kritérií než síť zvláště chráněných území, nejsou s nimi leckdy 
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totožné. Např. Šumava je tak současně národním parkem, chráněnou krajinnou oblasti, biosférickou 

rezervací, ptačí oblastí, evropsky významnou lokalitou a její rašeliniště ještě ramsarským 

mokřadem, ale každá zmíněná kategorie má jinou velikost a jinou hranici. 

2.3.3. Biosférické rezervace 

 Biosférické rezervace jsou velkoplošná území vyhlášená v rámci mezinárodního programu  

UNESCO Člověk a biosféra (Man and Biosphere, často používaná je zkratka MaB nebo M&B). 

Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny základní biomy 

Země.  

 Hlavními funkcemi biosférických rezervací jsou ochrana přírodní a kulturní různorodosti, 

podpora a zajištění udržitelného rozvoje místních obyvatel a podpora vědy, výzkumu a výchovy. 

Podstatné je, že všechny tyto cíle musí být biosférickou rezervací zajišťovány současně, cílem 

ochrany je tedy skloubit uvedená tři hlediska (často je obtížné zejména skloubit rozvojové zájmy 

místního obyvatelstva a podporu přírodních hodnot). 

 V ČR je vyhlášeno celkem 6 biosférických rezervací: Bílé Karpaty, Dolní Morava, 

Krkonoše, Křivoklátsko, Šumava a Třeboňsko (vyhlášeno jako první biosférická rezervace r. 1977). 

Až na Dolní Moravu jde o území, která jsou zároveň chráněna jako velkoplošné chráněné území 

(byť někdy, jako v případě Šumavy, s odlišnou hranicí). Dolní Morava je území kombinující 

chráněnou krajinnou oblast (Pálava), kulturně-přírodní areál (Lednicko-Valtický areál) a oboru 

(obora „Soutok“ na soutoku Moravy a Dyje). 
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2.4. Vybrané lokální problémy ochrany 

přírody 

 

Tato kapitola je věnovaná přehledu konkrétních příkladů, kdy nastává určitý konflikt 

některých hospodářských aktivit člověka a ochrany přírody. Obecně zákon 114/1992 Sb. hovoří o 

tom, že ochrana přírody je považována za veřejný zájem, přičemž jsou-li jiné veřejné zájmy (např. 

výstavba) v rozporu s ochranou přírody, závisí na tom, jestli tyto veřejné zájmy nad zájmem 

ochrany přírody výrazně převažují. Pak lze udělit výjimku ze zákona 114/1992 Sb. a ochranu 

přírody nějakým způsobem omezit. 

Konflikty mezi hospodářskými aktivitami a ochranou přírody zpravidla vznikají tam, kde 

zájmy ochrany přírody i hospodářské zájmy jsou poměrně silné a nelze jednoznačně rozhodnout, 

který z těchto zájmu je „výrazně převažujícím veřejným zájmem“. Pojem veřejný zájem je totiž sám 

o sobě pojmem značně neurčitým, a tak ho v každém jednotlivém případě vlastně určuje příslušný 

správní orgán – tedy především stavební úřad, městský úřad, správa CHKO či národního parku.  

Obecně by při rozhodování o konfliktu veřejných zájmů měla být brána v potaz zejména 

odborná stanoviska, tedy různá biologická hodnocení, odborné posudky, studie, případně 

zkušenostmi podložené názory. Určitě je rozdíl, naplánuje-li někdo dálnici přes rozsáhlé pole, na 

němž se nevyskytují žádné vzácné druhy rostlin a živočichů a u nějž lze tedy předpokládat 

prakticky nulový význam pro ochranu přírody, a naopak pokud plánovaná dálnice má vést středem 

zvláště chráněného území, u nějž lze předpokládat naopak značný význam pro ochranu přírody a 

často jedinečný charakter, kdy při poškození území dojde k nenahraditelným ztrátám stanovišť 

různých vzácných druhů rostlin či živočichů. 

Jelikož k různým správním řízením, v nichž se posuzují zájmy ochrany přírody a jiné veřejné 

zájmy, dochází na našem území prakticky denně, nelze v této kapitole ani zdaleka podat úplný 

přehled všech konfliktních situací, k nimž při těchto řízeních došlo nebo aktuálně dochází. Tato 

kapitola si proto vybírá jen význačnější kauzy, u nichž je možné poukázat na často vleklé (roky se 

táhnoucí) a nejednoznačné hodnocení určité problematiky. Každý takový případ se pak snažím 

posuzovat z různých hledisek a především nastínit hlavní odborná kritéria, která je nutno vzít 

v potaz. Celkem v rozsahu 1 – 2 strany uvádím 12 různých příkladů z různých oblastí lidské 

činnosti, které jsou v současné době v řešení nebo byly řešeny v nedávné době. Pokud máte pocit, 

že sami víte o nějaké význačné kauze, která se na tyto stránky nedostala, není problém ji dodatečně 

zapracovat do některé z dalších verzí. 

Cílem není hodnocení či jednoznačné přiklonění se na některou ze stran sporu, ale spíše 

poskytnutí co nejobsáhlejších vstupních informací pro další využití např. v řízených rozhovorech či 

diskusích, seminárních prací, různých role-playing hrách a ve výuce dalších předmětů. Proto je 
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každý případ doplněn také sadou vhodných internetových odkazů, které obsahují řadu dalších 

doplňujících informací z různých úhlů pohledu. V podstatě se tím přibližuji motivaci internetové 

encyklopedie wikipedie, která používá pojem NPOV – neutral point of view, neboli nezaujatý úhel 

pohledu. Je to tedy snaha nenutit čtenáře a priori do určitého stanoviska tím, že se mu předkládá, že 

některý pohled je lepší než jiný, ale spíše snaha čtenáře donutit se zamyslet nad celou 

problematikou a zvážit dané argumenty ve své vlastní hlavě. Je to pochopitelně obtížnější, než jen 

pasivně přijmout stanovisko „autority“, ale pro život každopádně mnohem důležitější, neboť osoba, 

která umí sama zvážit určitá pro a proti, je daleko odolnější vůči manipulaci jiných osob. 

Pochopitelně, pokud v dané problematice je jeden názor (alespoň z odborného hlediska) 

výrazně preferovanější než druhý, není tato skutečnost zamlčována, protože dát prostor 

menšinovým názorům je sice důležité, nicméně by neměla být zastřena skutečnost, že jde skutečně 

o názory menšinové. Někdy tak vzniká paradoxní (ale bohužel relativně častý) konflikt mezi 

preferovanými odbornými stanovisky a stanovisky politické reprezentace – tento konflikt pak vede 

až k odborně nesprávným rozhodnutím či ještě hůře k rozhodnutím nekonzistentním (čili takovým, 

která se často mění), klasickým a naprosto ukázkovým případem je řešení problematiky kůrovce 

v Národním parku Šumava. Ale protože tento text je textem odborným a nikoliv politickým a 

ochrana přírody by jako taková měla být primárně disciplínou odbornou a nikoliv politickou, není 

zde stanoviskům politické reprezentace (ať už psaným ve volebních programech, nebo faktickým, 

plynoucím ze slovně formulovaných názorů či přímo konkrétního rozhodování v konkrétních 

kauzách) věnována primární pozornost.  
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2.4.1. Revitalizace šumavských rašelinišť 

Rašeliniště v Národním parku Šumava byla v minulosti prakticky všude zasažena těžbou. 

Jedná se vesměs o rašeliniště vrchovištního typu (ačkoliv se nazývají slatě, nemají nic společného 

se slatiništi!), v níže položených oblastech, zejména v oblasti tzv. Vltavského luhu, pak o rašeliniště 

přechodová.  

V některých případech šlo o těžbu extenzivní, při níž bylo využito jen ručních metod, jinde 

(např. Soumarský most) šlo o intenzivní těžbu strojovou, díky níž byla z rašeliniště odstraněna větší 

část rašelinné vrstvy. Obecným problémem prováděné těžby (ať už extenzivní nebo intenzivní) je 

odvodnění pomocí odvodňovacích rýh (melioračních kanálů), při němž poklesla hladina podzemní 

vody, čímž došlo k obnažení povrchových vrstev rašeliny. Tyto vrstvy následně začaly podléhat 

oxidaci a postupnému rozkladu. Rašeliniště navíc zarůstala druhy, které nejsou v silně zamokřených 

oblastech původní a naopak ty druhy, které jsou vázané na silně podmáčená místa, začaly mizet. 

Pokud se takto změnilo složení rostlinných druhů, brzy se začalo měnit i složení druhů živočišných, 

neboť ty jsou svým vývojem nebo potravní základnou na příslušné rostlinné druhy úzce vázány 

(např. žluťásek borůvkový, střevlík Menetriesův nebo z obratlovců tetřívek obecný).  

Protože v národním parku je primárním zájmem ochrana přírody, byl v roce 1999 zahájen 

Program revitalizace mokřadů a rašelinišť. Jeho cílem je zasypání či přehrazení zmíněných 

odvodňovacích rýh tak, aby se hladina podzemní vody opět zvýšila. Hladina vody se musí zvyšovat 

postupně, při úplném zaplavení biotopu by totiž mohlo dojít ke zvýšené erozi a tím paradoxně 

k ještě většímu poničení již tak narušeného stavu. Proto je zasypávání či přehrazování rýh 

prováděno kaskádovitě (jednotlivé hrázky jsou od sebe vzdáleny zhruba 3 až 20 m podle sklonu 

terénu) tak, aby bylo dosaženo tzv. cílové hladiny vody, tedy takové hladiny, která je typická pro 

daný typ rašeliniště. Hrázky přitom nejen hladinu zvýší, ale hlavně sníží její změny během roku 

(pro rašeliniště je typická poměrně stálá hladina podzemní vody, odvodněním však tato hladina 

začne silně kolísat, což celé řadě druhů rostlin a živočichů nevyhovuje). 

Provedené revitalizace jsou přístupné i pro veřejnost, např. na rašeliništi Soumarský most je 

od r. 2012 nově zbudována naučná stezka vedoucí po povalovém chodníčku napříč různými částmi 

rašeliniště, uprostřed rašeliniště je pak vybudována dřevěná vyhlídková věž.  

Protože revitalizace je prováděna na územích, jejichž hospodářský význam je nyní prakticky 

nulový (rašelina se těží jinde a mnohem levněji, než by bylo možno provádět těžbu v šumavských 

vrchovištích), v zásadě je tento revitalizační program příkladem úspěšné spolupráce správy parku a 

místních obyvatel. Ti totiž formou dobrovolnictví značně pomohli s revitalizací i přípravou naučné 

stezky. I v tomto případě byl počáteční zájem lidí spíše chladnější, navíc území rašeliniště 

Soumarský most leží z velké části na pozemcích města Volary, takže bez souhlasu městského 

zastupitelstva by měla správa parku svázané ruce. Naštěstí se po počáteční nedůvěře podařilo najít 

společnou řeč. 
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Takových příkladů však bohužel není moc, o čemž bude dále uvedeno v tématech „Kůrovec 

v Národním parku Šumava“ a „Zonace Národního parku Šumava“.  

Podobně, jako probíhá revitalizace rašelinišť v NP Šumava, byly spuštěny další projekty 

v Krkonoších, Jizerských horách nebo v Krušných horách 

Odkazy 

Šumavské slatě – obecný text o tomto typu biotopu. http://sumavanet.com/vopin/slate/slate.htm  

Bufková, I. (2013): Náprava narušeného vodního režimu rašelinišť, časopis Ochrana přírody. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/clanky/naprava-naruseneho-vodniho-rezimu-raselinist.html. 

V textu jsou i fotografie prováděných opatření a konkrétních výsledků. 

Bufková, I. (2013): Revitalizace šumavských rašelinišť – 2013. Tisková zpráva NP Šumava. 

http://www.npsumava.cz/cz/5692/9131/clanek/revitalizace-sumavskych-raselinist---2013/ 

Naučná stezka Soumarské rašeliniště  - základní informace o stezce, řada fotografií 

http://volary.eu/naucna-stezka-soumarske-raseliniste 

Bahno, které máme rádi. Jak ochránci hledali společnou řeč s místními obyvateli. Respekt, 

19. 8. 2012. http://respekt.ihned.cz/c1-57077630-bahno-ktere-mame-radi 

Revitalizace NPR Božídarské rašeliniště – příklad prováděné revitalizace z Krušných hor. Princip je 

obdobný revitalizacím z NP Šumava. http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/revitalizace-npr-

bozidarske-raseliniste/ 
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2.4.2. Kůrovec a Národní park Šumava 

Rozhodování o tom, jak postupovat proti kůrovci na Šumavě, výrazně polarizuje českou 

společnost již více než 20 let. Již v roce 1970 byl vyhlášen na bavorské straně Šumavy Národní 

park Bavorský les, v němž byla podstatná část území ponechána přirozenému vývoji. Během 80. let 

se zde postupně začal masivně šířit lýkožrout smrkový. Rozhodnutí tehdejšího vedení bavorského 

národního parku bylo takové, že lýkožrout je součástí přirozených procesů v přírodě, a tudíž jeho 

aktivita není nic, co by opravňovalo k revizi rozhodnutí z roku 1970, tedy ponechat většinu 

vyhlášené plochy parku bez lidského zásahu. Kvůli obavám soukromých vlastníků lesů v sousedství 

z rozšíření kalamity však byl vytyčen přibližně 500 m široký pás na hranicích národního parku, 

který je obhospodařován běžným lesnickým postupem, tj. striktním kácením všech napadených 

stromů. Tento režim je dodržován dodnes, s tím, že národní park byl rozšířen o velkou část území 

na západě, kde už kalamita probíhala, proto zde byl stanoven přechodný režim, kdy se počítá s 

postupným utlumováním kalamitních těžeb a převod k bezzásahovému režimu. 

Na českou stranu Šumavy se kůrovec poprvé dostal z Bavorska v letech 1983 a 1984. Tehdy 

byly kůrovcové plochy malé a zřejmě byl jejich dopad podceněn (patrně i proto, že kůrovcové 

plochy se nacházely pouze v málo přístupném hraničním pásmu, kde bylo celkově lesnické 

hospodaření a veškeré související aktivity omezeny). Následně počátkem 90. let se kůrovec začal 

šířit opravdu masivně. V té době byl vyhlášen Národní park Šumava (na místě centrální části 

chráněné krajinné oblasti, vyhlášené roku 1963) a v podstatě od té doby se datují spory dvou táborů 

z hlediska pohledu na šumavskou kůrovcovou kalamitu.  

Jeden tábor podporuje přirozené procesy a chce, abychom v maximální míře napodobili 

situaci v Národním parku Bavorský les. Tam skutečně pod suchými stromy postupně vyrůstá nový 

les, který se zdá být odolnější a věkově rozrůzněnější než současné šumavské porosty, vesměs 

vysázené po obrovské větrné a následné kůrovcové kalamitě v 70. letech 19. století. Často tato 

výsadba proběhla bez dodržování podmínky místního původu semene (i s ohledem na to, že potřeba 

semene výrazně převyšovala jeho produkci), a tak se na Šumavu dostaly zejména smrky alpského, 

méně pak krkonošsko-jizerského původu. Zastánci tohoto tábora jsou především různí vědci v 

oblasti ekologie, botaniky, půdní biologie a entomologie.   

Druhý tábor se domnívá, že rozsah kalamity zejména v souvislosti s tím, že původní porosty 

jsou zčásti nepřirozené, je tak enormní, že přírodní procesy si samy nedokážou se situací poradit, 

proto je nutné řízené kácení a výsadba, a to i v nejcennějších 1. zónách (které byly omezeny na 

pouhých 13 % plochy národního parku, více viz následující téma). Apelují také na sníženou 

estetickou funkci suchého lesa oproti lesu zelenému, což může odrazovat turisty. (Faktem je, že tato 

obava je silně spekulativní, neboť Národní park Bavorský les, který na přirozené obnově lesa 

poškozeného kůrovcem v podstatě ve velkém staví, naopak počet turistů dokázal navýšit.) Navíc při 

odtěžování kůrovcového dřeva lze očekávat více práce pro místní obyvatelstvo. Zastánci tohoto 

tábora jsou především lesníci a místní obyvatelstvo, většinou také politická reprezentace krajů. 
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Šíření kůrovce vždy podporují suchá teplá léta, naopak ho omezují vlhká a studená léta. 

Proto hlavní rozmach vždy následoval po takových suchých teplých létech, pak kůrovec několik let 

gradoval a následně jeho šíření pokleslo. První vzestup se konal po roce 1992, poslední pak po 

orkánu Kyrill v roce 2007 (jednalo se o extrémně teplou zimu následovanou brzkým rozvojem 

kůrovce, který navíc měl velké množství „potravy“ z popadaných stromů, které s ohledem na rozsah 

větrné smršti by prostě ani při nejlepší snaze nebylo možno z Šumavy odstranit). V současné době 

(2013) je postup kůrovce minimální, není však jasné, jestli se situace v budoucnu nezmění. Je 

zajímavé, že obě strany sporu mají standardní vysvětlení, proč k úbytku kůrovce došlo – první tábor 

uvádí jako příčinu přirozený úbytek kůrovce, který vychází z jeho biologie, druhý tábor pak hlavní 

příčinu shledává ve striktním kácení a odstraňování kůrovcového dřeva. 

Zásahy proti kůrovci jsou každopádně v šumavském národním parku zcela nekonzistentní a 

mění se výrazně v čase podle toho, kterému táboru je více nasloucháno. Významnými osobami jsou 

ministři životního prostředí, kteří jmenují ředitele národního parku a platí přitom, že osoba ředitele 

svým jednáním často odráží právě postoje konkrétního ministra.  

Zpočátku se vůči kůrovci nezasahovalo vůbec, pak jen mimo 1. zóny. V roce 1995 byla 

výrazně zmenšena plocha 1. zón, čímž se bezzásahové území zmenšilo. Plocha 1. zón však byla 

zároveň silně rozfragmentována na malé kousky, čímž se staly i tyto malé bezzásahové plochy 

výrazně méně odolné vůči kůrovci. Následně byla i v některých 1. zónách povolena omezená 

kůrovcová těžba (povolil ji tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart). Z té doby – rok 

1999 - pochází první velké spory a blokády organizované nevládním sektorem (v oblasti 

Trojmezenského pralesa). Po roce 2000 se v pohledu na kůrovce koná určitý obrat, vědecké 

argumenty jsou více brány v potaz a dočasná výjimka na kácení v 1. zóně byla zrušena. Kůrovce 

celkově ubylo a i diskuse o osudu Šumavy se poněkud utlumily. Po orkánu Kyrill se do popředí 

dostala naopak snaha navýšit bezzásahové plochy, k čemuž byl právě využit fakt, že stromy 

popadané kvůli orkánu by stejně nebylo možné efektivně včas odstranit (bez masivního nasazení 

těžké techniky, které je pochopitelně na území národního parku vnímáno negativně), o tomto 

navýšení rozhodl na základě odborných argumentů zejména ze zahraničí ministr Martin Bursík a 

podporoval ho i jeho nástupce Ladislav Miko. Kůrovcová kalamita poté dosáhla absolutního 

vrcholu, a to vedlo k obnovení a rozhoření sporu, který prorostl ve výrazně politizovanou diskusi. 

Ta následně vyústila až ve snahu zpochybnit legálnost současného národního parku a vynutit si pro 

něj nový speciální zákon, sestavený plzeňským krajem a následně v mírně upravené verzi 

podporovaný i novým ministrem životního prostředí Pavlem Drobilem a následně jeho 

pokračovatelem Tomášem Chalupou. Tento ministr povolil i chemickou likvidaci kůrovce. V roce 

2011 se opakovala situace s blokádami, tentokrát na Ptačím potoce. Zastánci boje proti kůrovci 

uspořádali konferenci s podtitulem „argumenty zdravého rozumu“, kterou moderoval Václav Klaus. 

Konference se s výjimkou kontroverzního novináře Ivana Breziny (píšícího pro „pánský“ časopis 

Maxim) neúčastnil žádný odborník se vzděláním v oblasti ekologie nebo biologie, což pouze 

podtrhlo fakt, že obě strany sporu jen velice obtížně naleznou společnou řeč. 
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Celý spor je velmi komplikovaný a vesměs je velký problém získat alespoň trochu neutrální 

informace. Níže uvedený je přehled hlavních milníků týkajících se postupného faktického i 

názorového vývoje v národním parku. Většina zdrojů je více méně neutrální, záměrně jsou však 

zařazeny i dva články představující přímé názorové postoje obou znesvářených táborů: Jana Bláhy z 

Hnutí Duha a Jindřišky Tikovské, stoupenkyně sdružení Šumava 21, jehož heslem je „zelená“ 

Šumava. Příkladem, jak může vypadat extrémně zaujatý (a odborných argumentů zcela prostý) 

pohled na věc, je reportáž Adama Bartoše z blokády z roku 2011 na stránce 

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/reportaz-z-okupovane-sumavy-pozor-na-ekoteroristy/ . Je 

jasné, že takovýto článek jen ukazuje, že jakýkoliv kompromis či dohoda budou velice složité. 

Mrkva, R. (1997): Kůrovec na Šumavě: příčiny, důsledky, jak dál. Veronica 1/1997. 

http://industry.biomed.cas.cz/kamil/sumava/journ/mrkva2.php 

Bláha J. (1999): Blokáda zachránila Trojmezenský prales. Nika. 

http://industry.biomed.cas.cz/kamil/sumava/journ/nika.php 

Sládek, D. (2001): Kůrovcová kalamita na Šumavě ustupuje, článek z MF Dnes. (12.11.2001) 

http://www.enviweb.cz/clanek/les/35576/kurovcova-kalamita-na-sumave-ustupuje 
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2.4.3. Zonace národního parku Šumava 

Šumava do třetice. Žádné chráněné území v ČR není totiž svým pojetím tak kontroverzní 

jako Šumava. Snad je to dáno i velikostí – Šumava jako národní park je největším naším národním 

parkem a spolu s chráněnou krajinnou oblastí pak tvoří největší velkoplošně chráněné území v ČR. 

Celkově je to ale asi nejmarkantnější příklad absolutního nesouladu mezi odbornými stanovisky 

(podporovanými i mezinárodními institucemi) a názory místního obyvatelstva, především tedy 

jejich politických představitelů (tedy obecních a krajských činovníků). Celý problém se pak z 

úrovně odborné přenáší na úroveň politickou, což je vždycky potíž. Zatímco vědci mají 

propracovaný systém na přijímání či odmítání nových vědeckých poznatků (tzv. systém verifikace  

hypotéz), na které v zásadě stojí celá vědecká činnost zejména právě v přírodních vědách, v 

politickém slova smyslu v zásadě nic takového jako konzensus existovat vlastně nemusí. A tak se 

asi nezbývá smířit s tím, že hádky budou pokračovat donekonečna, nebo přinejmenším do doby, než 

všeobecně zvítězí ochota přenést problém zpět primárně na odbornou úroveň. 

Nejprve krátce obecně. Každé velkoplošné chráněné území je děleno na zóny. V České 

republice jsou u národních parků rozlišovány tři zóny s tím, že první by měla být přísně přírodní 

(tedy bezzásahová), druhá pak by měla být s výrazně omezeným hospodařením (s tím, že 

dlouhodobě se má přibližovat 1. zóně) a třetí je pak území, kde je možno hospodařit více méně 

běžným, přírodě přiznivým způsobem, typicky tedy okolí obcí.  

Pojetí národního parku v mezinárodní klasifikaci pak odpovídá II. skupině chráněných území 

podle Světového svazu ochrany přírody (IUCN). Tato území, pokud tedy mohou být prohlašována 

na mezinárodní úrovni za národní park, musí nutně obsahovat bezzásahovou oblast (v našem pojetí 

tedy zmíněnou první zónu), která by měla umožňovat nerušené přírodní procesy, a to na ploše, která 

v optimálním případě odpovídá většině národního parku. Přípustná je pak situace, že bezzásahová 

oblast sice nepokrývá většinu plochy národního parku, ale v budoucnu se plánuje její rozšíření, na 

které je stanovený jasný harmonogram a v místech, plánovaných v budoucnu k rozšíření 1. zóny, 

jsou podnikány kroky, které toto rozšíření v budoucnu opravdu umožní. 

Zásadní kámen úrazu na Šumavě je pak fakt, že od roku 1995 je plocha první zóny pouze 

13 %, navíc je tato zóna ve skutečnosti rozdrobena na 135 malých oblastí, z nichž drtivá většina z 

nich nemá ani 50 ha (tedy okrajový efekt je zde tak silný, že ani uprostřed takto malé oblasti není v 

zásadě možné předpokládat nerušené přírodní procesy). Navíc národnímu parku chybí plán 

rozšíření 1. zón, respektive plánů bylo už v minulosti sestaveno několik, nicméně všechny skončily 

pouze na papíře a neprošly schvalovacím procesem (v tom lepším případě byl tento proces zahájen, 

ale pro zásadní nesouhlas některé zainteresované strany byl zablokován). Jediným pokrokem bylo 

stanovení „klidových oblastí“, které scelily některé 1. zóny do větších celků (např. Modravské 

slatě), režim těchto klidových oblastí byl ovšem nadále nejasný a kromě omezení vstupu veřejnosti 

v zásadě nijak výrazně nelimitoval hospodářské aktivity. Tím Národní park Šumava naprosto 

nevyhovuje definici národního parku dle IUCN. 
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Určitá, ovšem bohužel jednostranná, snaha o vylepšení situace nastala v roce 2007, kdy 

ministr životního prostředí Martin Bursík rozhodl po orkánu Kyrill o zvýšení bezzásahové plochy o 

některé hřebenové porosty stižené orkánem. Tak sice bezzásahové oblasti překročily 20 %, ale tento 

krok nebyl nikterak projednán s místním obyvatelstvem, což toto obyvatelstvo považovalo za 

nekorektní a začalo vůči tomu hlasitě vystupovat. Tyto dočasně zřízené bezzásahové oblasti 

(původně uvažované jako zárodky nových 1. zón) proto nepřežily další střídání ministrů. 

Otázkou je, zda nám to, že národní park nesplňuje kritéria IUCN, vlastně vadí. V roce 2009 

se poprvé vyskytly iniciativy, které zpochybňují legislativní zakotvení národního parku. Využívá se 

zde faktu, že Šumava byla za národní park prohlášena vládním nařízením v roce 1991, ale současný 

zákon o ochraně přírody z roku 1992 vyžaduje vyhlášení národního parku zákonem, tak jako byl 

vyhlášen Národní park České Švýcarsko v roce 2000. Zajímavé je, že podobné iniciativy 

nezpochybňují Národní park Podyjí (vyhlášený rovněž roku 1991 nařízením vlády), zřejmě je to 

proto, že tento park je plošně velmi malý a nikomu nestojí za ekonomické zájmy. 

Na základě toho začala příprava nového zákona o Národním parku Šumava. Tento zákon měl 

stanovit novou zonaci a také její rozvoj do budoucna, také nastavit jasná pravidla pro jednotlivé 

zóny. V přípravě se angažoval především Plzeňský kraj (návrh zákona z roku 2011), který ovšem 

plánoval současné zákazy na území parku (zejména v 3. zónách, které by byly přeřazeny do nové 

čtvrté zóny) ještě dále zmírnit a zastavit nárůst bezzásahových zón na pouhých 18 % (a i v těchto 

zónách by byl za určitých podmínek zásah člověka možný).  Ministr životního prostředí pak 

předložil vlastní zákon, který sice předpokládá 26 % prvních zón, ale v části z nich by se proti 

kůrovci normálně zasahovalo. Navíc se místním obyvatelům má umožnit vstup mimo cesty i v 1. 

zóně. 

Odborníci a různé neziskové organizace proti návrhům protestují, IUCN vydala prohlášení, 

že ani jeden z návrhů nesplňuje představy o kategorii II – národní park. Vedení národního parku 

zareagovalo tím, že samo navrhne přesun národního parku z kategorie II do kategorie IV, což je 

vlastně ochrana kulturní krajiny. Samotné přesunutí nevylučuje nazývat takové území v ČR národní 

park, nicméně z hlediska mezinárodní klasifikace již o národní park nadále nepůjde. (Národní park 

Bavorský les kategorii II splňuje. České Krkonoše například ne, polské naproti tomu ano.) 

Kategorie IUCN je tak důležitá informace zejména pro zahraniční návštěvníky, v ČR je pro 

veřejnost podstatnější spíš celkové pojetí ochrany přírody v národním parku. 

Současná situace je dost vyhrocená, část veřejnosti včetně drtivé většiny vědců podporuje 

rozšíření 1. zón a zpřísnění ochrany po vzoru bavorského národního parku, část se naopak obává 

uzavírání území z důvodů ochrany přírody. Obě strany pak užívají různých mediálních i petičních 

akcí. Projednávání zákona bylo po volbách na podzim 2013 zastaveno, v současné době (únor 2014) 

se ovšem připravuje plán péče o národní park, který by měl směrování národního parku určit bez 

ohledu na to, zda bude nějaký zákon schválen, případně v jaké podobě, diskuse se proto znovu 

rozhořely, tentokrát ale k tomuto dokumentu. 
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Správa NP a CHKO Šumava - Zonace NP Šumava (včetně bezzásahových ploch po orkánu Kyrill). 

http://www.prvnizpravy.cz/repository/mapa_zonace.jpg 

Silvarium (2012): Ředitel NP Šumava chce park posunout na stupnici IUCN. 

http://www.silvarium.cz/zpravy-z-lesnictvi/reditel-np-sumava-chce-pro-park-nizsi-kategorii-na-

stupnici-iucn 

Štekl, V. (2013): Plzeňský návrh zákona o Národním parku Šumava na cestě Poslaneckou 
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ČTK (2013): Vláda schválila sporný zákon o národním parku Šumava. http://www.lidovky.cz/vlada-

schvalila-sporny-navrh-zakona-o-narodnim-parku-sumava-pl2-/zpravy-

domov.aspx?c=A130424_142756_ln_domov_vsv 
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o Národním parku Šumava  

http://www.evropsky-rozhled.eu/zasadni-pripominky-stinove-vedecke-rady-np-sumava-k-navrhu-

zakona-o-narodnim-parku-sumava/ 
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odmitaji_297094.html#.UwR5afl5PoI 

  

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/novy-plan-pece-o-sumavu-ekologove-a-vedci-ho-odmitaji_297094.html#.UwR5afl5PoI
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/novy-plan-pece-o-sumavu-ekologove-a-vedci-ho-odmitaji_297094.html#.UwR5afl5PoI
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2.4.4. Výstavba dálnic (na příkladu D8 přes České středohoří) 

Výstavba dálnic je obecně z hlediska ochrany přírody spíše negativním jevem. Dálnice se 

podílí na fragmentaci krajiny, znemožňují tak migraci živočichů či alespoň zhoršují podmínky pro 

ni. Dále dochází k omezování okolní přírody emisemi a hlukem (čím rychlejší je pohyb vozidel, tím 

vyšší je hluk a zpravidla i emise), a to často i v oblastech vzdálenějších od sídel (dálnice se 

zpravidla staví tak, aby se sídlům vyhýbala). Na druhou stranu mohou někdy dálnice emise i 

omezit, a to v případě, že umožňují plynulejší jízdu, to se týká ovšem vždy jen dílčích úseků. 

Ekonomicky jsou dálnice vnímány spíše pozitivně, díky zkrácení jízdních dob umožňují 

lepší cesty za prací i snazší dovoz zboží, faktem ale zůstává, že alespoň v ČR není žádný jasný 

vztah mezi počtem dálnic a nezaměstnaností či hospodářským výsledkem určitého regionu. Naopak, 

náklady na dojíždění díky dálnicím spíše rostou, protože spotřeba pohonných hmot je na dálnici 

zpravidla vyšší. 

Kontroverzně jsou vnímány vysoké náklady na stavbu dálnic a také v některých případech 

jejich kvalita. Někdy se též zmiňuje dopravní indukce – navýšení dopravních intenzit vyvolané 

výstavbou dálnice (tedy zároveň i psychologickým přiblížením míst a tím usnadněním cestování – 

lidé pak častěji volí cestu do místa, které je propojeno dálnicí). 

Díky poměrně dlouhým schvalovacím procesům při plánování dálničních staveb se u nás 

prakticky nedodržuje nějaká dlouhodobá dopravní koncepce. Místo toho se dálnice staví způsobem, 

který je někdy pejorativně označován jako „salámová metoda“ - začíná se úseky, jejichž schválení 

je nejjednodušší, tedy zpravidla úseky, které jsou rovinaté, žije zde málo obyvatel (paradoxně tedy 

zde bývají nejmenší intenzity dopravy) a nejsou zde žádná chráněná území a tedy konflikty s 

ochranou přírody.  

Častým pojmem v souvislosti se schvalováním (nejen dopravních) staveb je též zkratka 

NIMBY – pocházející z anglického Not In My BackYard. To popisuje snahu místního obyvatelstva 

vyhnout se všemožným způsobem stavbě v blízkosti jejich obce, přičemž pokud bude stavba 

odsunuta dostatečně daleko, přestane nadále obyvatele příslušné obce zajímat. Pokud tedy např. 

stávající silnice prochází obcí A a dálnice se má přiblížit obci B, budou obyvatelé obce A 

mohutnými zastánci dálnice, zato obyvatelé obce B jejími odpůrci. Pokud se trasa plánované 

dálnice odsune od B směrem k obci C, i odpůrci v obci B značně zeslábnou a naopak zesílí odpor v 

obci C. 

Výstavba dálnice je často prohlašována za „veřejný zájem“ a dávána do konfliktu se zájmy 

ochrany přírody. Zájmy ochrany přírody pak zastupují různé neziskové organizace, které mají podle 

paragrafu 70 zákona o ochraně přírody a krajiny právo vstupovat do územních a stavebních řízení 

týkajících se dotyčné stavby. (Je totiž principiálně jasné, že sama příroda se těžko ozve.) Tyto 

neziskové organizace mají nezřídka podíl na prodlužování řízení, zejména tam, kde jsou konflikty s 
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ochranou přírody silnější. (K tomu přispívá ale i častá snaha druhé strany klasický rozhodovací 

proces nějak obejít.) Proto jsou v legislativě činěny opakované snahy práva neziskových organizací 

omezit, zatím však většinou byly ty snahy neúspěšné. Právo na informace o životním prostředí a 

právo účastnit se rozhodovacích procesů totiž dávají veřejnosti i mezinárodní úmluvy. 

Dálnice D8 může posloužit jako modelový příklad vleklého sporu o vedení trasy. (Dalším 

takovým příkladem z minulosti je obchvat města Plzně, nebo dostavba dálnice D11 do Hradce 

Králové, kde se naráželo na problémy s vykoupením a následně vyvlastněním pozemků.) Dálnice 

D8 vede z Prahy do Německa přes Lovosice a Teplice a její trasa protíná České Středohoří. To je 

vyhlášeno jako chráněná krajinná oblast, čímž zde vzniká jasný konflikt s ochranou přírody. 

Pro vedení dálnice přes chráněnou krajinnou oblast je potřebná výjimka ze zákona o ochraně 

přírody (který jinak výstavbu dálnic na území CHKO a národních parků zakazuje). Tu ministerstvo 

po několika peripetiích a výměnách ministrů nakonec udělilo r. 2001, čímž bylo možno r. 2002 

vydat územní rozhodnutí na výstavbu dálnice. Trasa takto plánovaná ovšem nebyla k životnímu 

prostředí moc šetrná, proto se objevovaly alternativní návrhy. 

První návrh byl objet celé České středohoří západní trasou, tedy přes Chomutov či Most. 

Tato trasa se ovšem s ohledem na postupnou výstavbu dálnice ukázala jako nereálná, protože 

nakonec byly všechny ostatní úseky dálnice již v provozu nebo ve výstavbě, jen úsek přes České 

Středohoří zbýval.  

Druhým návrhem byl dlouhý, asi třináctikilometrový tunel pod celým pohořím, po vzoru 

tunelů v Alpách (tzv. základnový tunel). Tento tunel by byl provedením samozřejmě dražší, ale 

zároveň výrazně šetrnější k životnímu prostředí. 

Třetím návrhem bylo sloučením dvou kratších tunelů o délce 630 a 270 m do jednoho 

delšího o délce něco přes 3 km (tzv. tunel Kubačka). Tento tunel by umožnil umístit dálnici v 

ochranářsky nejcennějším úseku do podzemí, tím výrazně snížit narušení krajiny a krajinného rázu 

a dokonce díky narovnání trasy dálnice by se zlepšil její jízdní profil. Proti tomuto tunelu však 

začaly protestovat obce na trase stávající silnice první třídy I/8, která právě měla být dálnicí 

nahrazena. Obávaly se totiž prodloužení rozhodovacího řízení a tím prodloužení doby, kdy budou 

automobily projíždět těmito obcemi. (Jak se ovšem ukázalo, celé řízení by naopak bylo nejspíš 

kratší.) Ústecký kraj v roce 2005 odmítl změnu územního plánu, čímž de facto posvětil původní 

trasu dálnice. 

Výstavba dálnice začala v listopadu 2007, ale již po několika zimních měsících, kdy stihly 

proběhnout jen přípravné práce, byla zastavena, neboť Nejvyšší správní soud zrušil povolení na 

stavbu dálnice v úseku přes CHKO, protože krajský úřad při vydání rozhodnutí o umístění stavby 

(mj. se nevypořádal právě s námitkami veřejnosti a neziskových organizací). Poté byla stavba 

rozdělena na dvě části – kratší úsek Lovosice – Bílinka, který je mimo CHKO a byl zprovozněn 
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r. 2012, a zbylou část Bílinka – Řehlovice, dlouhou 12 km, která procházela řadou dalších soudních 

sporů. Tyto soudní spory byly spojeny též s blokádami stávající silnice obyvateli obcí, kterými 

silnice I/8 prochází. Obyvatelé v zásadě nezákonnými prostředky požadovali urychlení soudních 

řízení. V roce 2012 byla zahájena i stavba tohoto posledního úseku dálnice, na kterém v podstatě 

byly provedeny jen kosmetické úpravy netýkající se vedení trasy. 

V červnu 2013 po povodních došlo k masivnímu sesuvu půdy na rozestavěnou část dálnice, 

čímž byla stavba na neurčito opět zastavena. Naplnily se tak obavy geologů, vyslovené již r. 1996, z 

nestability uvedené oblasti, kterou má dálnice procházet. Proto bude provedena sanace svahů a 

důkladný geologický průzkum, což stavbu opět zdrží a především minimálně o miliardu korun 

prodraží, je přitom zřejmé, že tunelové varianty by těmito problémy netrpěly. (Náklady na dostavbu 

úseku přes České středohoří už od roku 2005 stouply z původně plánovaných 7 miliard Kč na 

minimálně 13 miliard Kč, a to přesto, že z důvodu krize cena stavebních prací povětšinou výrazně 

poklesla.) Lze tak očekávat zprovoznění dálnice až r. 2016, případně dokonce až 2017. 

O celé kauze a oboustranné neschopností lidí se domluvit dokonce vzniknul dokumentární 

film, nazvaný Dál nic, který měl premiéru 17. 2. 2014. 

Patrik, M. (2007): Proč dálnice D8 už dávno nestojí. Lidové noviny, 5. 4. 2007. Dostupné též na 

http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=1981581 

Česká wikipedie (2012): Dálnice D8. http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D8 

Weikert, P. (2013): DÁLNICE D8: Miliardová pomsta přírody. Týdeník Euro 47/2013. Dostupné 

též na  

http://neviditelnypes.lidovky.cz/dalnice-d8-miliardova-pomsta-prirody-dvd-

/p_ekonomika.aspx?c=A131127_221522_p_ekonomika_wag 
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2.4.5. Jezy na Labi 

Vodní doprava je obecně vnímána jako životnímu prostředí přátelský způsob dopravy, 

vhodný především pro nadměrné náklady, u nichž není prioritní rychlost dopravy. Hlavní výhodou 

lodní dopravy je její energetická (a tím i finanční) nenáročnost, naopak nevýhodou (kromě 

pomalosti) je především vazba na vodní cesty, jejichž rozložení je dáno geografií terénu. 

Česká republika je vnitrozemským státem, kde drtivá většina řek pramení a odtéká z našeho 

území pryč. Vodnaté toky nám tedy chybí, nejvodnatější je dolní tok Vltavy a Labe, které jsou také 

jako jediné užívány k nákladní lodní dopravě. Osobní lodní doprava, která ovšem plní výhradně 

rekreační funkci, je pak provozována především na vodních nádržích vltavské kaskády. Státy, v 

nichž je vodní doprava silně rozvinuta, jsou pak především ty státy, kde se nachází dolní toky řek, 

často přímo napojené na námořní přístavy, tedy například Německo, Nizozemí (dolní toky Labe a 

Rýna), Velká Británie, v několika státech pak doprava po Dunaji. V těchto státech se také budují 

rozsáhlé sítě vodních kanálů, což rozšiřuje použitelný rozsah vodních cest a umožňuje tak 

provozovat lodní dopravu na výrazně širším území. Budování těchto kanálů v těchto oblastech 

značně usnadňuje rovinatý terén a nízká nadmořská výška. 

V České republice byly takové kanály budovány rovněž, s ohledem na menší množství vody 

a větší rozdíly v nadmořských výškách však sloužily omezenému rozsahu dopravy. Jde o plavební 

kanály k plavení dřeva, budované v horských oblastech (dodnes jsou z větší části zachovány 

především dva, Schwarzenberský plavební kanál a Vchynicko-Tetovský plavební kanál, oba na 

Šumavě) a také Baťův plavební kanál, který pro malé lodě umožnil plavbu mezi městy na 

jihovýchodní Moravě. Dnes jsou všechny tyto kanály užívány jen jako turistické atrakce. 

Existující plavební cesty pro nákladní dopravu jsou tak dolní Labe mezi Přeloučí, Mělníkem, 

Ústím nad Labem a státní hranicí. Na Labe je napojen úsek dolní Vltavy mezi Prahou a Mělníkem 

(kde se také nachází jediný český plavební kanál, užívaný i dnes pro nákladní lodní dopravu.) Tyto 

vodní cesty jsou značně závislé na dostatku vody, neboť jak na horním úseku, tak především mezi 

Ústím nad Labem a státní hranicí jsou oblasti, kde při nedostatku vody je možné splouvání jen 

menšími loďmi, případně není možné splouvání vůbec. Činnost vodní dopravy je tak u nás zásadně 

závislá na aktuální situaci průtoku řek. 

Proto jsou v ČR dlouhodobé snahy o vylepšení této situace a garanci stálého využití vodní 

dopravní cesty. Navíc je snaha o rozšíření stávající nabídky vodních cest o další úseky. Zásadním 

projektem v této snaze je uvažovaná výstavba spojovacího kanálu Dunaj – Odra – Labe, který by 

umožnil propojení těchto třech říčních systémů a tím by výrazně zlepšil podmínky pro využití 

vodních cest na našem území (umožnil by provádět především zatím nemožnou přepravu mezi 

těmito řekami). Myšlenka na výstavbu tohoto kanálu se periodicky objevuje již sto let, zásadním 

protiargumentem jsou obrovské ekonomické náklady (odhad až 300 miliard Kč) a velký dopad na 
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životní prostředí (prokopání několika desítek kilometrů terénu a zásadní změna vodních poměrů ve 

velmi rozsáhlé oblasti ČR). 

Kromě výstavby tohoto kanálu jsou v ČR v souvislosti s vodními cestami zmiňovány či již 

částečně realizovány tři projekty:  

Splavnění Vltavy v úseku Praha – České Budějovice. To je závislé především na zpřístupnění 

Vltavské kaskády pomocí plavebních stupňů či jakýchsi lodních výtahů, v současné době tento 

projekt již částečně probíhá, finišují práce v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou. Využití 

tohoto úseku k rekreační dopravě je však zatím minimální a výrazně pod původním očekáváním. 

Prodloužení splavnění Labe z Přelouče (resp. Chvaletic) až do Pardubic, v délce cca 24 km. 

Jelikož zde je dlouhodobě nedostatek vody, naráží tato akce především na nutnost výstavby jezu u 

Přelouče a navazující hloubení koryta (nebo výstavbu umělého plavebního kanálu), což zásadně 

změní poměry v navazujícím lužním lese v oblasti Slavíkových ostrovů. Tento projekt je 

dlouhodobě předmětem sporu mezi ochránci přírody, kteří se snaží jednu z mála lokalit lužních lesů 

v ČR chránit (lužní lesy byly dříve v celé oblasti dolního toku Labe, ale byly z větší části vykáceny 

a přeměněny na úrodnou zemědělskou půdu nebo na plochy k výstavbě). Jelikož Pardubice jsou 

ovšem považovány za významné průmyslové město, je otázka jeho napojení na vodní cesty 

vnímána jako jedna z prioritních, navíc je tato stavba nutná i pro případnou realizaci kanálu Dunaj – 

Odra – Labe. 

Výstavba dvou, případně alespoň jednoho jezu na Labi v oblasti Děčína, kde je plavba 

nejvíce závislá na aktuálních průtocích. Zlepšení plavby je potřeba ovšem provázat s navazujícími 

opatřeními v Sasku, kde je dlouhodobě zájem o výstavbu jezů spíše vlažnější (jejich dopravní cesta 

směrem k dolnímu toku Labe je funkční a směrem k hornímu toku vede mimo území Německa). 

Navíc výstavba jezu podobně jako v případě Slavíkových ostrovů povede ke změně vodních 

poměrů v rozsáhlé oblasti a tím i k ovlivnění zbytků cenných ekosystémů na břehu řeky. (Jedná se o 

oblast, která je součástí CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce.) Nejaktivnějšími 

odpůrci výstavby jezů je občanské sdružení Přátelé přírody.  

Výstavba jezů je samozřejmě nákladná a ekonomická návratnost investice je přinejmenším 

sporná, v podstatě většina nákladů je přepravitelná po nově vybudovaném železničním koridoru, 

který vede po břehu Labe od Mělníka přes Ústí nad Labem a Děčín až po Drážďany. Ukazuje se 

tak, že lodní dopravu by v ČR mohl výrazně oživit leda zmiňovaný kanál Dunaj – Odra – Labe, ten 

ovšem je stavbou obrovskou a náklady do ní investované odpovídají např. nákladům na výstavbu 

základní sítě vysokorychlostních železničních tratí (které by zajistily podobné propojení ČR s 

okolními státy jako kanál, a navíc by byly využitelné pro osobní i nákladní dopravu). 
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2.4.6. Lyžařský areál Praděd – Ovčárna 

Jedná se o nejvýše položený lyžařský areál na území ČR, rozkládá se v nadmořské výšce 

1270 až 1438 m n.m. V areálu se nachází několik vleků a sjezdovek různých stupňů obtížnosti, 

nejdelší sjezdovka má 750 m. Vzhledem k vysoké nadmořské výšce jsou zde zpravidla velmi dobré 

sněhové podmínky, lyžařský areál je pravidelně jeden z posledních v zimní sezóně, které jsou ještě 

v provozu (i v druhé polovině dubna). 

Areál se nachází v centrální části CHKO Jeseníky nad horní hranicí lesa. Tato část Jeseníků v 

okolí dvou nejvyšších vrcholů – Pradědu a Vysoké hole – je v nejcennější 1. zóně CHKO a navíc je 

chráněna jako maloplošné chráněné území nejvyšší kategorie – národní přírodní rezervace Praděd. 

CHKO Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969, rezervace na Pradědu již v roce 1955 (tehdy jako 

několik státních přírodní rezervací, které byly následně rozšířeny a sloučeny do jednoho celku o 

rozloze větší než 20 km
2
).  

Lyžování na Pradědu je ovšem chronologicky starší než ochrana přírody, proto byla 

stanovena výjimka z ochranných podmínek rezervace, která provoz lyžařského areálu umožňuje. 

Tato výjimka určuje pravidla, za nichž je lyžování možné. Výjimka je pravidelně vyhodnocována a 

upravována. Zásadním sporem mezi provozovateli areálu a správou ochrany přírody je pak 

dodržování pravidel a především jejich přísnost, v roce 2001 to dokonce vypadalo tak, že dojde k 

úplnému ukončení provozu areálu. 

Zásadním rozdílem mezi lyžováním v oblasti Pradědu a v Krkonoších je fakt, že velké 

lyžařské areály v Krkonoších (Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Harrachov) jsou z plochy 

národního parku vyjmuty a jsou pouze součástí ochranného pásma. Tím jsou podmínky pro vlastní 

provozování i modernizaci areálů výrazně zjednodušeny a požadavky orgánů ochrany přírody zde 

mají podstatně menší slovo. Naproti tomu lyžařský areál Praděd je přímo v národní přírodní 

rezervaci, kde platí velmi přísné ochranné podmínky. 

V dnešní době má většina areálů garantovaný provoz díky umělému zasněžování. To 

umožňuje vyrobit dostatek technického sněhu na začátku lyžařské sezóny a tím přestát i případné 

oblevy, které by pro přirozenou sněhovou pokrývku mohly být zničující (zejména v srážkově 

chudých zimách). Ochranné podmínky rezervace však použití umělého zasněžování nedovolují, 

protože umělý sníh mění odtokové poměry na jaře (pomalejší odtávání na jaře), navíc jeho výroba 

vyžaduje odběr vody z blízkých potoků a tím změně odtoku i v zimním období.   

Lyžařský vlek může být provozován dle výjimky jen od 15. 11. do 30. 4. a za předpokladu, 

že je minimálně 80 cm sněhu. Tato hranice je často kritizována pro velkou přísnost, která v 

některých letech, kdy je prosinec teplý či chudý na srážky, dovoluje zprovoznit vleky až po 

vánočních prázdninách – ty jsou přitom vnímány jako jeden z vrcholů lyžařské sezóny. Na druhou 

stranu je nutné si uvědomit, že porosty nad horní hranicí lesa jsou v celé republice přítomny jen na 
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minimální ploše a jejich poškození je tak krajně nežádoucí. Povolení k provozu vydává správa 

CHKO, a to podle aktuální sněhové situace na každé jednotlivé sjezdovce. 

Lyžařské vleky a sjezdovky jsou plnou součástí rezervace a je tak na ně v létě zakázán vstup 

(vstup mimo značené cesty je v NPR zakázán). Údržba před lyžařskou sezónou se tak může 

provádět až na podzim, po ukončení vegetační sezóny. 

K areálu není možný volný příjezd, po silnici od parkoviště Hvězda (v nadmořské výšce 750 

m n.m.) jsou k chatě na Ovčárně voženi lyžaři kyvadlovou autobusovou dopravou. 

V roce 2010 uznal soud, na který se obrátil provozovatel areálu Josef Figura, že rozhodnutí 

ministerstva o omezení či dokonce zastavení provozu části areálu bylo v roce 2001 přehnaně přísné 

a že zmiňované poškozování životního prostředí, kterého se měl provozovatel dopustit, se zde 

neprokázalo. Proto ministerstvo muselo zaplatit ušlý zisk. Výhra v tomto soudním řízení pobídla 

provozovatele k větší aktivitě, a tak se snaží, např. dohodou s dalšími obcemi v regionu, získat 

podporu pro možnost modernizace areálu. Této podpory se mu ovšem zatím nedostává, takže 

základní podmínky, za nichž byla udělena výjimka k provozování, a rozsah lyžařského areálu 

zůstávají v jednotlivých zimních sezónách (alespoň prozatím) beze změny. Zdá se, že ochrana 

přírody snad našla rozumný kompromis s turistickým využíváním oblasti. 
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2.4.7. Golfové hřiště v Praze – Klánovicích 

Plánovaná výstavba golfového hřiště v Klánovickém lese na východním okraji Prahy je 

jednou z ukázek sporu, při němž místní občané zvítězili nad investorem a podařilo se jim stavbu 

zcela zastavit. 

Golfové hřiště fungovalo v Klánovicích jen krátce před 2. světovou válkou (od r. 1938), po 

válce nebylo prakticky využíváno a v roce 1952 bylo definitivně zrušeno.  

Klánovický les je v rámci Prahy jedním z větších lesních komplexů, část je chráněna jako 

součást přírodní rezervace a evropské lokality v síti NATURA 2000. S ohledem na neustále rostoucí 

výstavbu různých komerčních a industriálních komplexů (supermarkety, skladovací plochy, 

průmyslové podniky) na různých lokalitách v okrajových částech Prahy se ochrana stávající zeleně 

stala jednou z prioritních snah orgánů ochrany přírody i neziskových organizací. Navíc místní 

obyvatelé mají k tomuto lesu dlouhodobý vztah, les slouží jako místo k jejich rekreaci.  

V 90. letech byla do územního plánu zanesena možnost využití této plochy i k jiným účelům, 

nežli je stávající les, a tak se začalo mluvit o obnově hřiště. V roce 2004 vznikla společnost Forest 

Golf Resort Praha, která zde naplánovala klasické osmnáctijamkové hřiště (pro srovnání odjinud, 

obvyklá plocha těchto hřišť je kolem 100 ha, což by znamenalo likvidaci většiny plochy lesa). Na 

obranu proti tomu vystoupili místní občané, kteří se sdružili do dvou neziskových organizací, 

golfové hřiště také odmítlo místní zastupitelstvo. Byla proto vypracována kompromisní varianta na 

devítijamkové hřiště. Tu místní zastupitelstvo nadále nepodporovalo, ale magistrát jí byl nakloněn. 

Občané zorganizovali v roce 2007 happening a následně demonstraci přímo před magistrátem. 

V lednu 2008 vyvrcholila petiční akce. Zastupitelstvo hlavního města jednání o územním plánu 

pozastavilo, navíc v Klánovicích došlo ke změně starosty a v roce 2009 to vypadalo, že i přes odpor 

místního obyvatelstva k výstavbě hřiště dojde.  

Podporovatelé výstavby golfu argumentovali tím, že provozování golfového hřiště je s 

ochranou přírody slučitelné, jak ukazuje řada projektů z jiných oblastí Česka (např. golfové hřiště 

na Karlštejně v CHKO Český kras nebo v Čeladné v CHKO Beskydy). Dalším argumentem pro 

hřiště byl fakt, že zde již v minulosti hřiště existovalo, nejde tedy o zcela nový projekt. Kácení 

stromů by se navíc netýkalo starých dubových porostů, ale zejména částí lesa, které vyrostly na 

ploše někdejšího hřiště. K podporovatelům se přidali i představitelé dalších, vzdálenějších 

městských částí. 

Nakonec se konalo referendum, v němž občané naprosto jednoznačně hřiště odmítli (volební 

účast byla přes 60 %), čímž místní zastupitelstvo muselo tento požadavek akceptovat. V roce 2010 

ještě magistrát navrženou změnu územního plánu zamítl, čímž na chvíli posílil argumenty zastánců 

hřiště, v roce 2011 ale definitivně odhlasoval provedení změny územního plánu tak, že území lze 

nadále užívat pouze jako les (změna pak vstoupila v platnost v roce 2013). 
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2.4.8. Luční a Labská bouda v Krkonoších 

Na rozdíl od jiných pohoří má horské budaření v Krkonoších velmi starou tradici. První 

horské boudy, sloužící především pro pastevce dobytka, se zde začaly objevovat již v 16. století, 

tedy před více než 400 lety. Jednou z prvních těchto bud byla i Luční bouda, která dostala jméno od 

rozsáhlých porostů alpinských luk v oblasti nad horní hranicí lesa. Turistický význam získaly boudy 

v polovině 19. století, a to nejprve v letním, posléze s rozvojem lyžování i v zimním období. V této 

době vzniká i Labská bouda (1830), pojmenovaná podle nedalekého pramene Labe.  

V druhé polovině 20. století, s rostoucími počty turistů na straně jedné a zvyšující se nutnosti 

chránit přírodní hodnoty na straně druhé (vyhlášení Krkonošského národního parku 1963, 

ekvivalent na polské straně Krkonoš – Karkonoski park narodowy – byl vyhlášen již r. 1959), 

začaly vznikat první uzávěry určitých oblastí. Boudy, které se v těchto oblastech nacházely, a byly 

poškozeny (např. požárem), nebyly často obnoveny, stezky k nim vedoucí byly zrušeny a postupně 

tak na hřebenech Krkonoš osídlení ubývalo (turisté byli koncentrováni zejména do hlavních rychle 

rostoucích středisek – Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn, Rokytnice nad Jizerou, Harrachov).  

Po roce 1989 tak v hřebenové oblasti centrálních Krkonoš zůstávají jen dvě skutečně velké 

boudy (a tři další o něco menší) v nadmořské výšce 1 300 m a více – Luční bouda a Labská bouda. 

Tyto dvě boudy jsou navíc poměrně izolovány, nejbližší další stravování a ubytování je nabízeno 

zpravidla hodinu či i několik hodin cesty (závisí na konkrétním směru). Horské boudy nejsou 

přitom přístupné motorovými vozidly (kromě roleb a sněžných skútrů v zimě a automobilů se 

zvláštním povolením v létě). Luční bouda je navíc nedaleko nejvyššího vrcholu ČR – Sněžky – a 

představuje tak celkem logickou zastávku turistů při snaze vylézt na tento velmi populární bod. 

Zatímco Luční bouda vychází architekturou z historických budov, na které byly postupně lepeny 

další stavby, Labská bouda byla po požáru r. 1965 kompletně přestavěna ve funkcionalistickém 

stylu, čímž se stala v dobrém i špatném výraznou dominantou této části Krkonoš.  

Se zpřísněním ochranných podmínek po platnosti nového zákona o ochraně přírody (1992) 

dochází i k znásobení konfliktů mezi ochranou přírody a majiteli horských chat. Konflikty jsou 

zvláště výrazné u těchto dvou velkých hřebenových objektů. V roce 2004 hrozilo uzavření Luční 

boudy z toho důvodu, že neměla vlastní dostatečně kapacitní čistírnu k likvidaci odpadních vod. 

Dlouhodobým problémem je i vytápění, prováděné lehkými topnými oleji, tedy látkami, jejich 

škodlivost v případě úniku je obrovská. V roce 2005 nový majitel Luční boudy chtěl vsadit na 

zvýšení atraktivity místa tím, že zde bude pořádat velké koncerty známých skupin. K nim zavedl 

hromadnou dopravu účastníků, která ovšem neproběhla bez poškození porostů v okolí přístupových 

cest. Tím začal dlouholetý spor (pokuty, správní řízení, šetření Policií ČR), který v určité fázi hrozil 

až uzavřením Luční boudy. Až v roce 2009 došlo ke smíru, kdy majitelé Luční boudy se rozhodli 

omezit své aktivity, které nebyly šetrné k životnímu prostředí, přestali usilovat o zřízení sjezdovek a 

tréninkových okruhů pro vrcholové sportovce v okolí boudy, poskytli vnitřní prostory zdarma 

k prezentaci aktivit správy KRNAP a přírodních zajímavostí okolí. Zároveň KRNAP povolil vjezd 
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cyklistům k Luční boudě (do té doby byl po této cestě, ač jde o asfaltku, vjezd cyklistům zakázán) a 

povolil i skialpinistické aktivity v okolí za podmínky dostatečné sněhové pokrývky. 

U Labské boudy byla situace odlišná. V roce 1996 byla zprivatizována, několik let probíhala 

rekonstrukce a v roce 2004 byla bouda znovu otevřena. Velká kapacita boudy mimo vyhledávaná 

střediska ovšem vedla ke značné ztrátovosti provozu, a tak byla bouda opět brzy na prodej. 

Ministerstvo životního prostředí začalo vážně uvažovat o odkupu boudy a její zbourání. Jedna 

z variant následného osudu místa počítala s postupným převedením zpět k přírodnímu prostředí, 

druhá s výstavbou výrazně skromnějšího příbytku se sezónním občerstvením (podobně, jako je 

tomu nedaleká Vrbatova bouda, která také nenabízí ubytování a je otevřena jen sezónně). Nakonec 

ministerstvo peníze nenašlo, k dohodě o zbourání nedošlo a v roce 2012 boudu odkoupili majitelé 

Luční boudy s tím, že provedou šetrnou přestavbu. Na jejích návrzích se stále pracuje. 

Problematika se snaží ukázat, že reálné řešení, které by umožnilo zachování obou chat (což 

je požadavek nejen majitelů, ale i většiny návštěvníků Krkonoš), ale zároveň i cenného přírodního 

prostředí, vyžaduje určité umění kompromisu. Současná rovnováha je poměrně křehká, jak ostatně 

ukazuje i vypovězení Horské služby Krkonoše z nájmu na Luční boudě počátkem roku 2014, 

a kdykoliv je tedy možné, že se spory rozhoří nanovo, což by nejspíš nebylo ku prospěchu žádné ze 

zúčastněných stran. 

Husárová, L., Presová, E., Brezovská, K. (2010): MŽP začalo vyjednávat o odkupu a zbourání 

Labské boudy. Dostupné z http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/787952 

Štursa, J. (2011): Labská a Luční bouda. Novodobé osudy bud na krkonošských hřebenech. Časopis 

Krkonoše – Jizerské hory. Dostupné z adresy: 

http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=11351&Itemid=37 

AEZZ, a.s. (2012): Historie Labské boudy. Dostupné z http://www.labskabouda.cz/historie.html 

Správa KRNAP (2013): FAQ – dostupné z http://www.krnap.cz/faq/ 
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2.4.9. Fotovoltaické elektrárny 

Fotovoltaické elektrárny patří mezi tzv. obnovitelné zdroje energie, což znamená, že vyrábí 

elektrickou energii bez nutnosti spalovat fosilní paliva nebo využívat jadernou energii. Základní 

princip je poměrně jednoduchý – jedná se o soustavu panelů, které přeměňují energii slunečního 

záření na elektrickou energii. Jedná se o zdroj relativně šetrný k životnímu prostředí – při jeho 

využívání nedochází k nevratnému poškozování krajiny těžbou (jako se tomu děje při dobývání 

uhlí, ropy, zemního plynu nebo uranu), ani se netvoří jeho provozem toxické odpady. Jeho širší 

využívání je však v podmínkách střední Evropy problematické. 

Množství slunečního záření, které na panely dopadá, je totiž poměrně nízké. I v letním 

jasném poledni dopadá na 1m
2 

povrchu cca 1 kW. Pokud toto množství srovnáme např. s výkonem 

jednoho bloku Jaderné elektrárny Temelín, vyžadovalo by to cca 1 km2 plochy panelů na zachycení 

stejného množství energie. To samozřejmě není nikterak mnoho (samotný areál jaderné elektrárny 

má plochu větší), problémem je ovšem nízká účinnost panelů, která se pohybuje mezi 10 a 16 % 

(čímž je nutné potřebnou plochu vynásobit šesti až deseti) a především nestálost dopadající energie. 

Při zatažené obloze nebo v mlze je dopadající energie výrazně nižší a v zimních měsících je nižší 

dokonce i v jasném dni. O tom, že v noci slunce pochopitelně nesvítí, ani nemluvě. 

Instalace solárních panelů tak vyžaduje především rozsáhlé plochy. To je samozřejmě zcela 

bezproblémové v okamžiku, kdy se jedná o místa, která by stejně nebylo možné jakkoliv jinak 

využívat (např. střechy komerčních a industriálních objektů, neobdělávatelné plochy), situace se 

však mění při záboru zemědělské půdy, neboť plochu s panely již zemědělsky využívat příliš nejde 

(existují však výjimky, např. pastva ovcí). 

Před rokem 2005 byla situace na trhu s panely poměrně špatná, finanční nákladnost zřízení 

elektrárny byla enormní, a tak existovalo využití v podstatě jen u pár experimentálních projektů, 

případně byly panely užívány na ohřev teplé vody (ten totiž probíhá s výrazně vyšší účinností, 

okolo 70 %). V roce 2005 byl schválen zákon o podpoře výkupu energie z obnovitelných zdrojů 

energie, který umožnil alespoň v těch nejpříznivějších oblastech našeho státu (jižní Morava) stavět 

první větší elektrárny. Tento zákon stanovil garantované výkupní ceny pro energii z obnovitelných 

zdrojů na dobu životnosti elektrárny (20 let) a zároveň stanovil, že každý rok budou nové výkupní 

ceny pro nově postavené zdroje upravovány dle aktuální ceny na trhu – stanovil však také 

maximální možný meziroční pokles cen.  

Díky finanční podpoře zdrojů ve většině zemí Evropské unie rychle rostl počet solárních 

instalací, čímž došlo k technologickému pokroku, který značně vylepšil parametry panelů a hlavně 

snížil jejich cenu. V roce 2010 už se tak velmi bohatě vyplatila stavba panelů kdekoliv, včetně 

oblastí s mlhami a častou oblačností. Tím došlo k tomu, že se elektrárny stavěly masově po celém 

území státu, zároveň však došlo k výraznému navýšení celkové sumy nutné podpory dle zmíněného 

zákona (ten totiž neumožňoval větší pokles cen, který by reflektoval revoluční vývoj na trhu). A tak 
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nastala situace, že elektráren výrazně přibylo, ovšem také bohužel stoupla finanční náročnost pro 

spotřebitele a také nutnost vyrovnávat značně proměnlivé dodávky energie do sítě. Elektřinu totiž 

musíme spotřebovat ve stejný okamžik, kdy ji vyrobíme, nelze ji efektivně skladovat, s výjimkou 

přečerpávacích vodních elektráren. Předpověď počasí umožňuje sice nejméně několik hodin 

dopředu výrobu elektřiny odhadnout, stejně však je potřeba na přenosy správně dimenzovat síť.  

V roce 2011 byla podpora solárních zdrojů výrazně omezena a v roce 2014 dokonce zcela 

zastavena. V roce 2014 tak není paradoxně možné si zřídit elektrárnu ani na vlastní střeše a 

přebytky elektřiny posílat do sítě (resp. pokud už by taková instalace byla schválena, nejen že 

dotyčný za elektřinu dodanou do sítě nedostane zaplaceno, ale dokonce musí za elektřinu platit on). 

Je to zvláště ironické v situaci, kdy už s ohledem na technologický pokrok a další zlevňování panelů 

by začaly být ekonomicky návratné i projekty zcela bez dotací. (Je potřeba si uvědomit, že dříve 

připojené elektrárny mají nárok na velmi vysokou podporu až do r. 2030.) Na rok 2015 byla 

schválena novela, která tuto situaci odstraňuje a měla by tak umožnit řízený rozvoj sluneční 

energetiky do budoucna. 

Ačkoliv fotovoltaické elektrárny jsou v mysli veřejnosti spojovány především s masivními 

dotacemi a prodražením elektřiny, navíc mají vzhledem k proměnlivému výkonu řadu nevýhod, 

jejich řízený rozvoj (např. na střechách velkých komplexů, na neobdělávatelné půdě) je do 

budoucna jednou z cest, jak se zbavit závislosti na docházejících a z hlediska životního prostředí 

extrémně škodlivých fosilních palivech. Je totiž nutné oddělit vlastní energetiku od nepromyšleného 

systému dotací. 

Česká wikipedie (2013): Fotovoltaika. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaika 

Česká agentura pro obnovitelné zdroje (2008): Fotovoltaika pro každého. Nejčastější otázky a 

odpovědi v oblasti fotovoltaiky. Dostupné z: http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika 

Divišová, M. (2013): Jak to bylo a je s fotovoltaikou v Česku. Dostupné z: 

http://www.penize.cz/nakupy/275131-jak-to-bylo-a-je-s-fotovoltaikou-v-cesku 

JV Project (2010): Seznam a mapa solárních elektráren v ČR. Dostupné z: 

http://www.elektrarny.pro/seznam-elektraren.php a také z http://mapa.czrea.org/ 

Články o fotovoltaických elektrárnách z médií, např. přehled ze zpravodajského serveru iDNES - 

http://zpravy.idnes.cz/fotovoltaicke-elektrarny-096-/archiv.aspx?klic=481262 
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2.4.10. Větrné elektrárny 

Větrné elektrárny patří stejně jako fotovoltaické mezi tzv. obnovitelné zdroje energie, což 

znamená, že vyrábí elektrickou energii bez nutnosti spalovat fosilní paliva nebo využívat jadernou 

energii. Základní princip je poměrně jednoduchý a v podstatě využívá starodávných větrných mlýnů 

– jedná se o soustavu lopatek, které roztáčí vítr a jejichž pohybová energie se pak přeměňuje na 

elektrickou energii. Jedná se o zdroj relativně šetrný k životnímu prostředí – při jeho využívání 

nedochází k nevratnému poškozování krajiny těžbou (jako se tomu děje při dobývání uhlí, ropy, 

zemního plynu nebo uranu), ani se netvoří jeho provozem toxické odpady. 

Větrné elektrárny na rozdíl od slunečních mohou dosahovat poměrně velkých výkonů bez 

potřeby záboru veřejného prostranství. Jeden stožár elektrárny o výšce kolem 100 metrů má typický 

výkon okolo 2 MW, přitom již v blízkém okolí stožáru lze normálně hospodařit. Elektrárny je navíc 

možné instalovat ve větších počtech (jakýchsi „větrných farmách“), čímž se zjednodušuje jejich 

řízení. Zároveň však mají větrné elektrárny s fotovoltaickými společnou závislost výkonu na počasí. 

Za bezvětří se prostě žádný proud nevyrobí, stejně jako za větrné smrště. Spíše než účinnost 

elektrárny je tak důležitým parametrem koeficient ročního využití, který ukazuje poměr, kolik 

elektřiny elektrárna vyrobí k množství elektřiny, které by elektrárna vyrobit mohla, kdyby foukal 

vítr „optimálně“. Tento koeficient se přitom dle polohy elektrárny pohybuje od 10 % do 25 %, vyšší 

hodnoty mají elektrárny v hřebenových polohách hor (kde bývá problém s ochranou přírody – 

velkoplošná chráněná území) a v rozsáhlých rovných plošinách (které spíše než u nás lze najít 

v Rakousku v okolí Vídně a v severním Německu). 

Větrné elektrárny existovaly již před rokem 2005 a schválení zákona o podpoře 

obnovitelných zdrojů v podstatě neznamenalo žádný výrazný mezník v jejich rozvoji. Nastavená 

podpora na jednotku vyrobené energie byla u větrných elektráren cca 1/5 podpory u fotovoltaiky. 

Elektráren u nás zvolna přibývá a jejich finanční nákladnost se snižuje. Bohužel i tento rozvoj (o 

poznání pomalejší než u fotovoltaiky) byl zablokován zákazem připojování nových elektráren 

v roce 2014, což se snad rovněž stejně jako u fotovoltaiky změní. 

Větrným elektrárnám nelze upřít výrazný vliv na krajinný ráz díky vysokým stožárům, 

ovšem řada dalších negativních vlivů na životní prostředí připisovaných těmto elektrárnám je 

výrazně zveličována a jejich skutečný rozsah je malý, někdy dokonce zanedbatelný. Prvním 

takovým, často zmiňovaným, vlivem je nadměrná hlučnost. Ve skutečnosti však je výrazně nižší než 

hlučnost běžných silničních komunikací a ukazuje se, že v okolí elektráren k žádnému plašení zvěře 

nedochází. Další uváděné negativum větrných elektráren jsou nízkofrekvenční vibrace, ty však 

nebyly opakovanými měřeními prokázány v míře větší než zanedbatelné. Také je často zmiňováno 

riziko pro prolétající ptáky – to může představovat nebezpečí na hlavních migračních trasách, jinak 

se ukazuje, že množství střetů na silnicích mnohonásobně převyšuje množství střetů s vrtulemi 

elektráren. Posledním, často zmiňovaným problémem, může být odlétající námraza – proto je nutné 
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omezit pohyb v blízkosti elektráren za rizikového počasí (které ovšem nastává jen několik dní 

v roce). 

Větrné elektrárny i přes svou nespornou závislost na aktuálním počasí tak představují za 

současné situace v našich podmínkách pravděpodobně výhodnější alternativu než elektrárny 

fotovoltaické, zejména pokud se dodrží zásady jejich vhodného umisťování.  

Česká společnost pro větrnou energii (2014): Aktuální instalace větrných elektráren. Dostupné z: 

http://www.csve.cz/clanky/aktualni-instalace-vte-cr/120 

Přikryl, J. (2007): Jak se budují větrné elektrárny v České republice? Dostupné z: 

http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/vetrna-energie/ve-v-cr 

ČEZ (2014): Mýty a fakta o větrných elektrárnách. Dostupné z:  

http://www.pro-vetrniky.cz/cs/myty-a-argumenty-o-vetrnych-elektrarnach.html 

Sequens, E., Holub, P. (2006): Větrné elektrárny: mýty a fakta. Hnutí Duha. Dostupné z: 

http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/vitr_2006.pdf 
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2.4.11. Jaderná elektrárna Temelín 

Jaderná elektrárna Temelín je v současné době největším zdrojem elektřiny na území ČR. 

Skládá se ze dvou výrobních bloků, každý z nich obsahuje jeden jaderný reaktor, jehož nominální 

výkon byl zvýšen z původních cca 990 MW na současných 1 055 MW (a dalšími úpravami se 

plánuje navýšení na finální výkon cca 1 078 MW). Elektrárna tak vyrábí cca 20 % české spotřeby 

elektřiny. 

Jaderná elektrárna je umístěna v jižních Čechách, cca 25 km od města České Budějovice (a 6 

km od nejbližšího většího sídla – Týna nad Vltavou). Její lokalizace byla zvolena především ze 

dvou důvodů – za prvé blízký zdroj vody (řeka Vltava, na níž byla vybudována Hněvkovická 

nádrž), za druhé stabilní geologické podloží. Určitou nevýhodou umístění elektrárny je poměrně 

malá hustota osídlení a nízká intenzita průmyslu v regionu (jižní Čechy mají nejnižší hustotu 

zalidnění a nejmenší průmysl ze všech krajů ČR), čímž je většinu elektřiny přenášet na větší 

vzdálenosti. Moderní technologie to umožňují s relativně malými ztrátami, ovšem samozřejmě zde 

zůstává riziko v podobě kalamit (především silných vichřic a orkánů). Další nevýhodou umístění je 

poměrně blízká státní hranice s Rakouskem, což je tradičně silně protijaderný stát, který svou 

jedinou jadernou elektrárnu uzavřel těsně před zprovozněním a zřídil v ní muzeum zabývající se 

riziky jaderných technologií. 

Rozhodnutí o výstavbě elektrárny padlo ještě před pádem komunismu, počátkem 80. let.  

Nejprve bylo vystěhováno několik set obyvatel okolních vesnic, poté se začalo s vlastním 

budováním elektrárny. Uvažovalo se původně o 4 blocích. Po roce 1989 se náhled na elektrárnu 

značně změnil, krize těžkého průmyslu způsobila výrazný pokles odběru elektřiny a tím se výstavba 

začala zdát v podstatě zbytečná. Navíc odkaz černobylské katastrofy, která proběhla (byť selháním 

lidského faktoru) na podobném typu reaktoru, byl velmi živý a vedl k protestům jak mezinárodních 

organizací (především Greenpeace), tak i nově vznikajících českých nevládních organizací 

(Jihočeské matky, sdružení Calla apod.). Vláda nakonec v letech 1990 až 1993 zásadně přehodnotila 

výstavbu, rozhodla o dokončení pouze dvou bloků a změnila bezpečnostní parametry elektrárny tak, 

aby byla událost obdobná černobylské vyloučena (měla to zajistit americká společnost 

Westinghouse). Výstavba tak pokračovala, odpor nevládních organizací však pokračoval, zejména 

s tím, jak se stavba prodražovala, lhůty prodlužovaly a Rakušané byli naladěni čím dál více 

protijaderně. V roce 1999 tak znovu přišla na přetřes otázka budoucnosti elektrárny, vypadalo to, že 

stavba téměř dokončené elektrárny bude podobně jako v Rakousku zastavena, navíc Rakušané 

chtěli odstavením Temelína podmínit vstup ČR do EU. Nakonec k tomu nedošlo a v roce 2 000 byl 

podepsán tzv. Melkský protokol, který na 10 let stanovil povinnost sledovat vliv jaderné elektrárny 

na celou řadu aspektů životního prostředí. První blok elektrárny tak prošel zatěžkávacími 

zkouškami a v roce 2002 začal dodávat elektřinu do sítě, v roce 2003 se pak přidal druhý blok. 

Nepříliš vyzkoušený hybrid ruského reaktoru a americké technologie a nutnost v souladu 

s Melkským protokolem informovat o různých nestandardních situacích v elektrárně vedla 
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v prvních letech provozu k řadě odstávek, které byly kritizovány ze všech možných stran. Od roku 

2009 však množství ročně vyrobené elektřiny narůstá (výjimkou je rok 2014 z důvodu delších 

nutných technologických odstávek).  

Většina energie vyrobené elektrárnou odchází neužitečně ve formě tepla. Slibovaný rozvod 

tepla do okolních sídel byl realizován jen v malé míře, teplovod do Českých Budějovic nebyl nikdy 

dokončen. Zajímavé je, že levné teplo a elektřina byly jedním z argumentů, které měly po revoluci 

přesvědčit jihočeské občany k akceptaci elektrárny. Ani jedno se však nekonalo, naopak, po 

privatizaci energetických distribučních společností se jižní Čechy dostaly do distribuční sítě 

koncernu E.ON, který byl v ČR nejdražší. Přesto je podpora elektrárny mezi Jihočechy tradičně 

relativně vysoká, i když odpůrci tvrdí, že je tomu hlavně proto, že ČEZ masivně dotuje různé 

sportovní, kulturní i jiné aktivity v okolních obcích. 

Nevýhody jaderného zdroje (kromě složité výstavby a enormních nákladů na ni) jsou dnes 

především dvě: Nemožnost regulací (v podstatě přesně opačný problém než u fotovoltaiky a 

větrných elektráren, které se naopak regulují nezávisle na vůli odběratelů), díky čemuž jsou např. 

Dukovany (naše druhá jaderná elektrárna) technologicky propojeny s přečerpávací vodní 

elektrárnou Dalešice a obdobně (především) pro vyrovnávání výkonů Temelína byla postavena 

v Jeseníkách naše největší přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Přečerpávací elektrárna 

přitom nefunguje jako výrobna proudu, ale jako určitá forma skladu – při přebytku elektřiny se 

čerpá voda do horní nádrže, při nedostatku je pak tato voda zdrojem elektřiny tím, že protéká zpět 

do dolní nádrže přes turbínu. Účinnost přečerpávání se pohybuje nad 80 %.  

Druhou nevýhodou jaderných zdrojů je produkce vysoce radioaktivních odpadů. Ty zatím 

neumíme smysluplně zpracovat (kromě přepracování na jaderné zbraně ani využití 

v experimentálních jaderných reaktorech – kde je ovšem nákladnost výroby další elektřiny naprosto 

enormní), a tak jsou určitou dobu skladovány přímo v elektrárně s tím, že se do budoucna plánuje 

výstavba trvalého úložiště (odpady je nutné skladovat tisíce let, než poklesne jejich radioaktivita na 

úroveň přirozeného pozadí). To je zatím vnímáno dotčenými obyvateli (předběžně je vybíráno ze 

7 lokalit) velmi negativně, čímž lze v tomto ohledu očekávat v budoucnu ostré konflikty. 

V současné době se mluví o rozšíření elektrárny. V roce 2012 bylo zahájeno výběrové řízení 

na zhotovitele, kam se přihlásily tři firmy, jedna (francouzská) byla posléze vyřazena z formálních 

důvodů, mezi zbylými dvěma firmami (ruská a americká) pak ale nebyl vybrán vítěz, celé řízení 

bylo zrušeno a rozhodnutí o dokončení Temelína bylo pozastaveno. Situace na trhu s elektřinou je 

díky obecnému poklesu spotřeby (z důvodu hospodářské krize i zavádění šetrnějších technologií) i 

změnám v systému výkupu elektřiny (přednost má elektřina z obnovitelných zdrojů, čímž přestává 

být poptávka po obtížně regulovatelné elektřině jaderné a je větší poptávka po zdrojích se snazší 

regulací) nečitelná a nelze odhadnout situaci za 10 – 20 let, kdy lze dokončení případného 3. a 

4. bloku elektrárny očekávat. Je totiž jednoznačné, že po dokončení těchto dvou bloků by produkce 

z jednoho jediného zdroje činila 40 – 50 % české spotřeby elektřiny – a to sice elektřiny spolehlivé, 
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ale nejspíše poměrně drahé a neregulovatelné (ČEZ dokonce žádal o odkup elektřiny za 

garantovanou cenu, tedy v podobném režimu, v jakém byly v minulosti stavěny obnovitelné zdroje). 

Proto je zmiňována i kompromisní varianta, stavět pouze jeden blok. Rozhodnutí zřejmě nepadne 

dříve než v roce 2016. 

Řada informací se dá najít:  

na stránkách ČEZ, např. zde: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/zvazovana-dostavba-elektrarny-

temelin.html (a související odkazy na této straně), na stránkách sdružení Calla http://www.temelin.cz  

Je nutné si však uvědomit, že se jedná v prvním případě o stránky majitele elektrárny, v druhém 

případě o stránky odpůrců elektrárny, a proto principiálně na nich nelze hledat zcela objektivní 

informace. Téma je proto vhodné k studentské diskusi. 

Přehled novinových článků k tématu JETE (ze serveru iDNES) zde 

:http://wiki.idnes.cz/jaderna-elektrarna-temelin-dde-/firmy.aspx?klic=473124 

Česká wikipedie (2014): Jaderná elektrárna Temelín. Dostupné z  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Temel%C3%ADn 

Lipold, J. (1999): Ministři Grégr a Kužvart se utkají o Temelín. Dostupné z 

http://zpravy.idnes.cz/ministri-gregr-a-kuzvart-se-utkaji-o-temelin-fm8-

/domaci.aspx?c=990323_103635_domaci_jpl 
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2.4.12. Kormorán a vydra na Třeboňsku 

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je tažný pták z řádu veslonozí. Žije prakticky po 

celém světě s výjimkou Jižní Ameriky a Antarktidy. V českých zemích hnízdí od roku 1982, a to na 

Třeboňsku a na jižní Moravě, v jiných oblastech je jeho hnízdění jen vzácné. Početnost kolísá 

v řádu několika set jedinců. Je ohroženým druhem, chráněným nejen na území ČR, ale na území 

celé EU (v souladu se směrnicí o ptácích v rámci soustavy NATURA 2000).  

Kromě nepříliš početných domácích populací je ČR, zvláště pak rybničnatá oblast 

Třeboňska, tradiční migrační zastávkou pro rozsáhlejší hejna, migrující především ze Skandinávie 

směrem na jih. Počet jedinců, kteří se každoročně zastavují v ČR, je odhadován na 10 až 15 tisíc 

(tedy nejméně 20x tolik, než je počet hnízdících jedinců). Tito jedinci pak způsobují každoročně 

velké škody na chovaných rybích populací, díky čemuž se stali terčem hněvu rybářů. Rybáři měli 

od r. 2001 (zákon o náhradě škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů) vzhledem 

k tomu, že druh je chráněný, právo na náhradu škod, škody však musí být prokázány a počítají se 

jen chovné rybníky, nikoliv veřejné rybářské revíry pod správou Českého rybářského svazu (což 

bylo opakovaně tečem kritiky).  Rybáři zároveň žádali o odstřel kormoránů, který jim byl někdy 

povolen, někdy nikoliv, od r. 2008 pak začaly být populace kormoránů regulovány celoevropsky.  

V roce 2013 se situace radikálně změnila. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo 

vyřadit kormorána ze seznamu zvláště chráněných druhů, čímž byl na jedné straně umožněn jeho 

lov, na straně druhé rybáři přišli o právo žádat kompenzace za škody (ty činily ročně asi 40 milionů 

Kč). I lov nechráněného ptáka ale probíhá za určitých pravidel týkajících se obecné ochrany druhů, 

proto je nutné nadále žádat o povolení k odstřelu. Ptáky je navíc těžké skutečně odstřelit (nebo je 

nutné za odstřel platit jiným). Rybáři si tak stěžují na situaci, kdy kormorán je nadále početný a dělá 

velké škody, ovšem nyní již bez možnosti nechat si tyto škody kompenzovat od státu. 

Obdobná situace panuje v záležitosti škody vyvolaných vydrou říční (Lutra lutra). Jedná se o 

lasicovitou šelmu rozšířenou v Evropě, Asii a severní Africe, v minulosti byla na území ČR téměř 

vyhubena. Díky intenzivní ochraně se podařilo její populace stabilizovat a navýšit, nadále však 

zůstává druhem vzácnějším, s větším výskytem v jižních Čechách. Početnost vyder se dnes 

pohybuje někde mezi 1 000 a 2 000 ks. 

Jelikož hlavní potravou vydry jsou ryby, nastávají opět konflikty s rybáři. Ti mají opět, stejně 

jako do r. 2013 v případě kormorána, právo na náhradu škod, jelikož vydra patří mezi zvláště 

chráněné druhy živočichů. Na rozdíl od kormorána zde nehrozí její vynětí ze seznamu chráněných 

druhů, neboť populace vyder jsou sice stabilní, nevykazují však známky nárůstu a ani zde není 

hrozba migrací. Vyřizováním škod způsobených vydrami v ČR je již několik let pověřen Český 

nadační fond pro vydru. Počet úspěšně vyřízených žádostí o náhradu škody se dlouhodobě pohybuje 

kolem 600 – 1000 ročně. Rybáři ovšem považují vydry za přemnožené, stavy udávané ochránci 
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přírody za podceněné, náhrady škod za nedostatečné, a tak žádají o odstřel vydry (což jim až na 

výjimky není povolováno), nebo vydru loví pytláckým způsobem.  

Obecně se ukazuje, že soužití živočichů, kteří dlouhodobě byli součástí naší krajiny 

(kormorán, vydra), ale nejsou příliš „kompatibilní“ se současným způsobem hospodaření 

(především produkční rybníky), je poměrně problematické a vyžaduje velmi citlivé zvážení všech 

možných argumentů ochránců i rybářů. Obdobné, i když intenzitou mnohem menší, problémy 

vznikají i u dalších chráněných druhů – rysů, medvědů a vlků (škody na zvěři, případně 

hospodářských zvířatech na pastvinách), losů (škody na lesních porostech). 

Horáček, M. (2011): Problém jménem kormorán. Časopis Chytej. Dostupné z: 

http://www.chytej.cz/clanky/1004/problem-jmenem-kormoran/ 

Jiřička, J. (2013): Rybáři chtějí zpátky peníze za řádění kormoránů, vláda návrh odmítla. Dostupné 

z: http://zpravy.idnes.cz/rybari-chteji-opet-dostavat-penize-za-skody-zpusobene-kormorany-phv-

/domaci.aspx?c=A130428_222524_domaci_jj 

Čihák, K. (2013). Regulace kormorána nespočívá v jeho odstřelech. Dostupné z: 

http://www.inrybar.cz/ostatni/rozhovory/ornitolog-kamil-cihak-regulace-kormorana-nespociva-v-

jeho-odstrelech/ 

Brož, J. (2014): Vraťte nám platby za škody po hladových kormoránech, žádají rybáři. Dostupné z: 

http://ekonomika.idnes.cz/rybari-kormorani-zadost-o-placeni-drj-

/ekonomika.aspx?c=A140626_203148_ekonomika_maq 

Česká wikipedie (2011): Kormorán velký. Dostupné z 

 http:// cs.wikipedia.org/wiki/Kormor%C3%A1n_velk%C3%BD 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/010/001337.pdf 

Stránky Českého nadačního fondu pro vydru – http://www.vydry.org 
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2.5. Vybrané globální problémy ochrany 

přírody 

Tato kapitola v podobném duchu jako kapitola předcházející zpracovává problémy 

přeshraničního charakteru, ať už kontinentálního, nebo dokonce celosvětového. Je jich zde vybráno 

6, jde samozřejmě o typové problémy, navíc úvodní téma (globální změny klimatu) na sebe má 

navázánou celou řadu dalších souvisejících problémů, jako je třeba tání ledovců, stoupání hladin 

moří, odumírání korálových útesů apod. 

2.5.1. Globální změny klimatu 

Globální změny klimatu (dříve se užíval spíš název globální oteplování) jsou sice relativně 

pomalým, ovšem o to zásadnějším procesem probíhajícím na Zemi v posledních desítkách let. 

Jedná se o velmi komplexní soubor jevů, jehož přesná intenzita je předmětem vědeckých studiím, 

nicméně drtivá většina vědců se shodne na skutečnosti, že změny klimatu probíhají a že zásadním (i 

když ne jediným) faktorem, který je způsobuje, je činnost člověka, zejména zvýšená produkce tzv. 

skleníkových plynů. 

Jelikož jde o složitou problematiku, která v poslední době poměrně zásadně hýbe světem, 

nelze v rámci rozsahu jedné či dvou stran textu poskytnout ucelený přehled. Proto se toto téma hodí 

spíše k samostatným studentským pracím, které by měly být doplněny následnou diskusí. Zde 

uvedu jen zásadní aspekty, které by neměly být opomenuty. 

O tom, že globální změny klimatu lze již jen těžko popřít, mluví též nejnovější zpráva 

amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Tento úřad upozorňuje koncem listopadu 

2014, že rok 2014 bude globálně nejteplejším od začátku celoplošného sledování (tedy asi za 130 

let) a že globální teplotě vzrostla asi o 0,68 °C, z toho v říjnu téměř o 2 °C. Oteplení přitom nastalo 

celosvětově, nad oceány i na všech kontinentech, na severní i jižní polokouli. Není tedy pravda, že 

by se některá část planety oteplovala a jiná ne. 

Nejzávažnějším projevem globálního oteplování je zvyšování teploty oceánů, protože v nich 

se zachycuje cca 93 % nárůstu tepelné energie v klimatickém systému Země, který vzniká díky 

antropogenním skleníkovým plynům (voda má výrazně vyšší tepelnou kapacitu než vzduch). 

Zvyšování teploty jak povrchových, tak i hlubších vrstev oceánů roste, na rozdíl od povrchových 

teplot, nezměněným tempem. Je prakticky jisté, že se horní vrstvy oceánu (do 700 m) ohřály v 

období 1971–2010 a je pravděpodobné, že došlo k ohřevu mezi lety 1870 a 1971. V globálním 

měřítku se nejvíce ohřívaly povrchové vody (do hloubky 75 m) a to rychlostí 0,11 °C (s nejistotou 

0,09 až 0,14 °C) za dekádu. 
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Vzestup průměrné kombinované teploty na zemském povrchu a na povrchu oceánů ukazuje 

oteplení 0,85 °C (s nejistotou 0,65 až 1,06 °C) za období let 1880–2012, celkový rozdíl průměrů 

období 1850–1900 a 2003–2012 je 0,78 °C (s nejistotou 0,72 až 0,85 °C).  Měření teplot bylo 

prováděno historicky pozemními stanicemi, postupně i loděmi. Od roku 1979 k dispozici také data z 

vesmírných družic. Výpočet průměrné globální teploty je velmi složitý, protože měřicí stanice 

nejsou rovnoměrně rozmístěny, měřicí přístroje se v minulosti měnily a v okolí některých stanic 

docházelo k rozsáhlým změnám využití půdy (zejména vznik městských tepelných ostrovů – tedy 

míst s vyšší teplotou oproti okolí). Historický vývoj klimatu je zjišťován především rekonstrukcemi 

z dat získaných z historických vrstev ledovců, zkoumáním letokruhů stromů a sedimentů a také 

zkoumáním korálů. 

Během posledních dvou desetiletí došlo k masivnímu úbytku zalednění v Grónsku a v 

Arktidě, ledovce ubývají prakticky všude na světě (nejvíce v Alpách a na Kilimandžáru), od roku 

1900 do roku 1980 byl prokázán ústup 142 ze 144 horských ledovců a od roku 1980 se ústup 

ledovců značně zrychlil. Na severní polokouli dochází k úbytku sněhové pokrývky v jarních 

měsících. Úbytek masy ledu v ledovcích byl celosvětově odhadován na 275 (s nejistotou 140 až 

410) miliard t/rok. Dochází též ke zmenšení tloušťky permafrostu, rozlohy sezónně zamrzlé půdy a 

zkrácení doby zamrznutí řek a jezer. Satelitní data ukazují, že roční průměrná rozloha arktického 

ledu se od roku 1978 zmenšovala o 2,7 % ± 0,6 % za desetiletí, v roce 2012 byla na podzim rozloha 

ledu rekordně nízká, a to jen 3,41 milionu km2 (méně než polovina normálu v podzimním období).  

Hladina moře rostla v letech 1961–2003, hlavně vlivem teplotní roztažnosti vody a tání 

pevninských ledovců o 1,7 (s nejistotou 1,5 až 1,9) mm/rok. Celkově stoupla hladina oceánů za 

období 1901–2010 o 19 (s nejistotou 17 až 21) cm. 

Atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, methanu a oxidu dusného se zvýšily na nejvyšší 

úroveň za posledních minimálně 800 000 let. Koncentrace CO2 vzrostly od předindustriální doby o 

40 % (dnešní hodnota se blíží 400 ppm = 0,04 %), a to především díky spalování fosilních paliv, 

sekundárně pak změnami využití půdy (především díky odlesňování). Oceány absorbují asi 30 % 

emitovaného antropogenního oxidu uhličitého, což způsobuje jejich acidifikaci. Ta má vliv hlavně 

na korály, ale i na mořský rybolov. 

IPCC (mezinárodní panel pro výzkum klimatických změn – uskupení vědců celého světa) ve 

své páté hodnotící zprávě očekává další vzestup hladiny moří pro všechny scénáře – min. 0,26 až 

0,55 mm, max. až 0,98 m, jiné studie ale uvádí i více. 

Lze očekávat regionální změny klimatu na pevninách – s větším oteplením v severních 

šířkách a s menším oteplením nad jižními oceány a nad severní částí Atlantiku. 

Nejnovější vědecké studie stále více ukazují na souvislosti intenzity hurikánů a globálního 

oteplování, ui když tento jev může mít i jiné příčiny (např. jev El Niño, jehož intenzita nejspíš s 
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globálními změnami klimatu souvisí ovšem také). Není tedy žádný pevný vztah mezi povrchovou 

teplotou moře a počtem nebo silou cyklon.  

Podle WHO (Světové zdravotnické organizace) jsou negativní dopady klimatických změn na 

zdraví již dnes pozorovatelné i v Evropě a v současnosti umírají desítky tisíc lidí ročně na celém 

světě na nemoci a zranění související se změnou klimatu – zejména nastávají změny v 

geografickém rozložení nemocí přenášených klíšťaty a komáry. Potenciální hrozby pro lidské 

zdraví do budoucna jsou pak častější vlny extrémních veder, větší výskyt infekčních nemocí, 

rozšíření podvýživy, zvýšení počtu dýchacích onemocnění a vyšší výskyt nemocí v důsledku 

kontaminace vody. 

Globální oteplování může mít částečně pozitivní důsledky pro zemědělství v některých 

oblastech. Zvýší-li se teploty, dojde k prodloužení vegetačního období. Satelity ukazují, že od 

počátku 80. let díky nárůstu teplot a hladin CO2 došlo k "zezelenání Evropy". V Severní Americe se 

vegetační období prodloužilo o 12 ± 5 dnů a v Evropě o 18 ± 4 dnů. V tropických oblastech se 

naopak očekává pokles výnosů.  

Globální oteplování bude mít v budoucnu závažné důsledky pro světovou ekonomiku, 

především pro rozvojové země, méně pro rozvinuté země, a že (dle IPCC) menší ekonomické 

důsledky bude mít přijetí opatření na zmírnění oteplení, než jeho ignorování. Zároveň všechny tyto 

zprávy konstatují velkou nejistotu v modelování ekonomických důsledků.  

Závažným problémem při hodnocení ekonomických vlivů globálního oteplování je 

skutečnost, že prakticky výhradním indikátorem ekonomického vývojem je hrubý domácí 

produkt  a ekonomové se ve svých studiích výrazně neshodnou na vlivu přírodních katastrof na růst 

HDP — nemalé množství prací považuje tyto katastrofy za příznivé pro růst HDP. I za těchto 

okolností se však často ukazuje, že s rostoucím oteplováním začnou převažovat negativní 

ekonomické vlivy. 

Finanční instituce varovaly v roce 2002 ve studii, že „narůstající frekvence prudkých 

klimatických událostí ve spojení se sociálními trendy“ by mohla v následující dekádě každý rok stát 

téměř 150 miliard dolarů. Tyto náklady by v důsledku zvýšených nákladů na pojištění a 

odstraňování následků katastrof zatížily také zákazníky, plátce daní a průmysl. 

Nejvýznamnější reakcí lidské společnosti na tyto varující zprávy jsou Rámcová úmluva OSN 

o změně klimatu (ratifikovalo 189 států) a navazující Kjótský protokol, který obsahuje konkrétní 

závazky zemí na snížení emisí skleníkových plynů. 

IPCC (2013): Pátá hodnoticí zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Shrnutí pro 

politické představitele. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ipcc_zmena_klimatu_fyzikalni_zaklady/$FILE/OEOK-

IPCC_WGI_report_CZ-20131127.pdf 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD 

Mánert, O. (2014): Letošní rok bude nejteplejší v historii, spočítali klimatologové z USA. Dostupné 

z: http://zpravy.idnes.cz/letosni-rok-bude-nejteplejsim-v-historii-tvrdi-klimatologove-z-usa-1px-

/zahranicni.aspx?c=A141130_170232_zahranicni_ert 

Klaus, V. (2007): Projev prezidenta České republiky na konferenci OSN o změnách klimatu. 

Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/457 

Klimatická koalice – platforma českých nestátních neziskových organizací. WWW stránky na 

adrese: http://www.zmenaklimatu.cz/cz/ 
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2.5.2. Ozónová díra 

Ozonová díra je označení pro oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozonu (pod 50 % 

normálního množství). 

Hlavní příčinou jejího vzniku je antropogenní produkce freonů (od roku 1930 byly 

používány v chladicích a hnacích médiích, v hasicích přístrojích a čisticích prostředcích). Ty 

pronikají do stratosféry (cca 20 - 30 km nad povrch Země), kde se z nich odštěpuje fluor a chlor a ty 

katalyticky rozkládají ozon. Ozonová vrstva přitom pohlcuje část UV záření, které má nepříznivé 

účinky na život na Zemi. U lidí a zvířat může zvýšená intenzita UV záření způsobit poškození 

zraku, vyvolat rakovinu kůže a snížení imunity. U rostlin včetně mořských řas snížený růst a menší 

odolnost vůči škůdcům. 

Ozonová díra byla poprvé pozorována počátkem 80. let 20. století nad Antarktidou V roce 

1985 tam v září a říjnu poklesla koncentrace ozonu na polovinu dlouhodobého průměru. Později byl 

naměřen kolísavý úbytek ozonu nad Patagonií (jihem Jižní Ameriky), nad Austrálií a také nad 

Arktidou na severní polokouli. Rekordní snížení bylo v letech 1992 a 1993 (v lednu 1992 byl 

pozorován v ČR v ozonové laboratoři v Hradci Králové úbytek o 40 %, což je dosud nepřekonaná 

hodnota). 

V roce 1987 byl uzavřen Montrealský protokol – dohoda o snížení a ukončení výroby freonů. 

Byl vytvořen fond na pomoc rozvojovým zemím. V dalších letech byly přijaty zpřísňující dodatky. 

V ČR je od 1. 1. 1996 zakázána výroba, prodej i distribuce freonů s výjimkou vědeckých a 

lékařských účelů (jen zanedbatelné množství). Od roku 2010 podobný zákaz platí i ve většině 

rozvojových zemí.  

Freony přetrvávají ovšem v atmosféře dlouho (15 – 35 let, některé i 100 let) a obnova vrstvy 

tak nejspíše bude poměrně pomalá. Přesto již první pozitivní trendy je možné pozorovat i nyní. V 

letech 2000 až 2013 úroveň ozonu v klíčových severních zeměpisných šířkách vzrostla o čtyři 

procenta. "Je to vítězství pro diplomacii a pro vědu a pro skutečnost, že jsme spolu byli schopni 

spolupracovat," poznamenal k pozitivnímu vývoji chemik oceněný Nobelovou cenou Mario 

Molina, jeden z prvních vědců, kteří na problém upozornili.  
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2.5.3. Desertifikace v Africe 

Desertifikace je proces přeměny území s vegetačním pokryvem na pouště a polopouště. 

Způsobena může být různými globálními klimatickými jevy, přirozenými i vyvolanými člověkem, 

ale i přímou lidskou hospodářskou činností v dané oblasti či v oblastech těsně sousedících, 

například pastvou dobytka a zvěře, kácením dřevin v dané oblasti či nadměrným odběrem vody pro 

závlahu Významným příkladem antropogenní dezertifikace může být rozšiřování Sahary (viz dále) 

nebo faktická likvidace Aralského jezera (v samostatné kapitole 2.5.4.). 

Nejvíce postiženo je území „Sahel“, které se rozkládá jižně od Sahary. Sahel zahrnuje pás 

stepí a savan táhnoucích se napříč kontinentem od západu k východu, na území Mauritánie, 

Senegalu, Mali, Burkiny Faso, Nigeru, Nigérie, Čadu, Súdánu a Etiopie. Koncem 60. let začaly tyto 

státy v jihozápadní Africe zemědělsky využívat savany. Velká stáda dobytka však brzy spásla 

chudou trávu a křoviska a ničím nechráněná země se stávala snadnou obětí větrné eroze. Tenkou 

vrstvičku úrodné půdy odnášel vítr a splavovaly ji vzácné, zato prudké deště. Sahara začala 

postupovat směrem na jih. Družicové snímky potvrdily rozšíření suchého pásma v oblasti Sahelu za 

posledních dvacet let až o 200 km, Sahara se rozrůstá jižním směrem ročně až o 60 tisíc km
2
. Došlo 

téměř k vyschnutí Čadského jezera (hloubka kolísá jen mezi 2 a 11 m). Čadské jezero představuje 

hlavní zdroj vody a obživy pro 20 milionů lidí, tudíž je ekonomicky velmi důležité.  

Hrozba vzniku nových pouští panuje i jinde, např. v Číně a dokonce i v jižní Evropě. Během 

40 let se ve střední Evropě zmenšil na polovinu počet zde sídlících tažných ptáků, což bývá dáváno 

rovněž do souvislosti s rozšiřováním Sahary.  

Mezinárodní snaha o boj s desertifikací vyústila r. 1992 ve vznik „Úmluvy OSN o boji proti 

desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe“ 

K úmluvě přistoupilo 191 států včetně České republiky. Smluvní strany se při provádění této 

Úmluvy zavázaly upřednostnit pomoc postiženým africkým zemím s ohledem na zvláštní situaci 

převládající v tomto regionu - ve formě grantů a půjček k uskutečňování rozvojových záměrů. 

Jedním z takových záměrů je výstavba gigantické „zdi“ jižně od Sahary. Tu by tvořil obří pás 

stromů přes celýá kontinent, široký 15 kilometrů a dlouhý 8 000 km, tvořilo by jej asi 37 druhů 

stromů, přičemž by přednost měly ty, které jsou přirozené pro dané prostředí. Zalesnit Saharu ale 

nebude jednoduchý úkol, roční náklady se odhadují na 35 bilionů korun. 

Lidovky.cz (2009): Jak zabránit rozšiřování Sahary? Výstavbou gigantické zdi. Dostupné z: 

http://relax.lidovky.cz/jak-zabranit-rozsirovani-sahary-vystavbou-giganticke-zdi-pn3-

/zajimavosti.aspx?c=A090725_165549_ln-zajimavosti_mev 
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2.5.4. Aralské jezero 

Aralské jezero je vysychající bezodtoké jezero na hranici Kazachstánu a 

Uzbekistánu ve střední Asii. Bývalo prosperující oázou na Hedvábné stezce a čtvrtým největším 

jezerem světa. Z většiny zůstala slaná a jedovatá poušť. Ještě v šedesátých letech měla hladina 

Aralského jezera plochu přes 67 tisíc km
2 

(cca 85 % plochy ČR). 

Sovětský svaz chtěl zkrotit přírodu a jedním z míst, kam komunističtí plánovači upřeli 

pozornost, byla mohutná řeka Amudarja, nejdelší vodní tok Střední Asie. V šedesátých letech začali 

ve věčně vyprahlé stepi budovat obří zemědělské farmy a živit je vodou právě z Amudarji. V roce 

1965 řeka sytila tři miliony hektarů (víc než třetina rozlohy ČR) pšenice a bavlny, jedněch z 

nejžíznivějších plodin vůbec. Průtok vody v této řece rázem dramaticky klesl. Sovětský svaz se 

chlubil, že postavil největší umělý kanál světa – s průtokem 9 m
3
/s. Otevřené betonové koryto 

zhruba 10 m široké a 2 m hluboké. Až tři čtvrtiny vody se odpaří a nedoteče tak nikdy k 

zavlažovaným plodinám.  

Podobný závlahový systém umělých kanálů vznikl také na severním přítoku Aralu na řece 

Syrdarja. Přísun vody do jezera se tak začátkem 80. let prakticky zastavil. Voda postupně dosáhla 

salinity mořské vody. Původní druhy ryb v takovém prostředí nedokázaly přežít. Podobně dopadla 

ostatní zvířata a rostliny, které nebyly na extrémně slané prostředí zvyklé. V roce 1990 se jezero 

rozdělilo na větší jižní uzbeckou část a severní kazašskou, do roku 1996 Aral ztratil přes padesát 

procent z rozlohy a v roce 2008 mělo jezero pouhou desetinu původního objemu. Z jezera nakonec 

zůstaly čtyři menší víceméně oddělené části, až čtyřikrát slanější než průměrný oceán.  

Sovětští plánovači ovšem nepovažovali tyto změny za nežádoucí - rozhodující bylo 

pěstování bavlny. Oblast se ovšem dnes stala jen těžko obyvatelnou. Aral ve své původní velikosti 

zmírňoval klimatické výkyvy. Když zmizel, teploty začaly stoupat k extrémům, zimy jsou zde 

mrazivější a léta mnohem sušší než dřív. Jezerní dno se proměnilo v poušť zanesenou solí a 

pesticidy. Rybaření skončilo a připomínají ho jen rezivějící zbytky lodí rozeseté v bývalých 

přístavech (dnes daleko od jakékoliv vody). 

Jedovatý prach z Aralu se najde dokonce až v přes pět tisíc kilometrů vzdáleném 

Východočínském moři! Solí kontaminovaný písek z jezera zanáší i obrovské plantáže bavlníku a 

dalších plodin, takže je potřeba stále více vody, aby se produkce udržela. Je to uzavřený kruh, na 

jehož okraji stojí lidé, kteří ještě ve městech a vesnicích kolem Aralu zůstali. Dramaticky mezi nimi 

vzrostl výskyt rakoviny hrtanu a jícnu, nemocí spojených s dýchacími problémy, stoupla rovněž 

úmrtnost novorozenců. 

Plánů na obnovu Aralu existuje řada. - např. odklonit toky řek Volhy, Obu a Irtyše z Ruska a 

plnit vyschlou aralskou pánev jejich vodou. Odhady ceny takového projektu šplhají k padesáti 

miliardám dolarů. Jedinou nadějí Aralu tak zůstávají přirozené. I kdyby ovšem Uzbekistán naráz 
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přestal zavlažovat svůj bavlník vodou z Amudarji a ta plnou silou znovu tekla do Aralu, trvalo by 

podle nejméně 75 let, než by se jezero znovu naplnilo. Bavlna je přitom hlavní vývozní artikl 

Uzbeků. 

Zachránit tak je pravděpodobně možné jen severní část – tzv. Malé Aralské jezero v 

Kazachstánu. Radnice města Aralsk poslechla doporučení odborníků a nechala postavit provizorní 

přehradu, která odřízla celý zbytek vysychajícího jezera. Třináctikilometrová hráz zvedla hladinu o 

několik metrů a salinita vody se blíží původním hodnotám ze šedesátých let. Voda se sice přibližuje 

k původním břehům, stále ale zůstává zhruba dvacet kilometrů od přístavu v Aralsku, odkud rybáři 

kdysi vyráželi za svými úlovky. Do Aralského jezera se nevrací jen voda. Hráz pomohla obnovit 

deltu Syrdarji a ekosystém mokřadů. Znovu zde bují rostliny, které roky dusil slaný písek, míří sem 

po dlouhých rocích také stěhovaví pelikáni, plameňáci nebo kachny. Po malých nesmělých krůčcích 

se znovu probouzí rybářský průmysl. Místní jich můžou z vody vytáhnout dva a půl tisíce tun každý 

rok. Do roku 2020 doufají Kazaši v posun břehu zpět k městu Aralsk.  

Jižní a východní části jezera na území Uzbekistánu však nadále vysychají (v létě 2014 

východní část vyschla zcela) a do roku 2020 z nich patrně zbude jen poušť.  

Česká wikipedie (2013): Aralské jezero. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aralsk%C3%A9_jezero 

Píšková, A. (2011): Aralské jezero. Vesmír 2/2011. Dostupné z: 

http://casopis.vesmir.cz/clanek/aralske-jezero 

Prima ZOOM (2014): Definitivní smrt Aralského jezera nastala. Člověk dokáže zničit cokoliv. 

Dostupné z: http://zoom.iprima.cz/clanky/definitivni-smrt-aralskeho-more-nastala-clovek-dokaze-

znicit-cokoliv 

Holič, D. (2014): Aralské jazero takmer úplne vyschlo. Dostupné z: 

http://tech.sme.sk/c/7413539/aralske-jazero-takmer-uplne-vyschlo.html#ixzz3EtGNicAw (zde video 

s měnící se mapkou jezera) 
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2.5.5. Kácení tropických pralesů 

Tropické deštné lesy v současnosti značně ubývají. Dochází k jejich kácení (kvůli 

spotřebě dřeva jako paliva i výrobní suroviny) či vypalování (pro zisk nové zemědělské půdy). Půda 

však vydrží být úrodná v konvenčním smyslu jen 2 až 4 roky, poté se živiny vyčerpají (s ohledem 

na rychlý tropický koloběh látek) a je tak nutné získat půdu další. Za posledních 100 let již zmizelo 

z povrchu zemského více než 50 % rozlohy pralesů (na počátku 20. století byla rozloha tropických 

deštných pralesů asi 16 mil. km², dnes je to cca 7 mil. km²) a navzdory různým aktivitám ochránců 

přírody a vyhlašování nových obrovských rezervací a národních parků se tempo příliš nezpomalilo. 

Nedojde-li k radikální změně, není vyloučené, že do poloviny 21. století tropické deštné lesy zcela 

zmizí. 

Většina pralesů Afriky je vykácena, v devadesátých letech je obrovským tempem ničen 

prales na území Brazílie, Malajsie a Bornea. V Asii zmizela mezi lety 1960–1990 třetina tropických 

pralesů. V roce 1975 byla Amazonie prakticky nedotčena, dnes je jí vypáleno 15 %. Rychlost 

odlesňování se během osmdesátých let více než zdvojnásobila – v roce 2 000 tak byly mýceny 

neuvěřitelným tempem 160 000 km² za rok (to tedy odpovídá dvojnásobku rozlohy celé ČR každý 

rok!). 

Následky kácení pralesů jsou větrná a půdní eroze, povodně, zanášení údolních 

nádrží, sesuvy půdy a pokles srážek, sucha, ztráta možnosti místních lidí používat les jako zdroj 

dřeva a plodin. V důsledku kácení se snižuje genofond (pralesy jsou domovem 70-90 % všech 

druhů, většinou dosud vědecky nepopsaných – předpokládá se značné potenciální využití ve 

farmaceutickém průmyslu, pokud nebudou organismy vyhubeny dříve, než je věda pozná). Mizí 

zároveň planí příbuzní zemědělských plodin. Následuje také mizení tradičních kultur domorodých 

obyvatel (Amazonie, Malajsie, Afrika). Mezi následky možná figuruje i urychlení globálních změn 

klimatu (oteplování). 

V Brazílii sice bylo mýcení lesů po roce 2 000 přísně zakázáno a postaveno mimo zákon, ale 

nelegální kácení bohužel dále pokračuje -  sice pomaleji, ale nezadržitelně. Plocha stromů 

vykácených v roce 2013 je tak opět o 35 % větší než o rok dříve (tehdy jich byl rekordně nízký 

počet) – celkem zmizelo 2 766 km
2
 stromů, místo nichž zůstaly holé plochy. Brazílie přijala přísné 

zákony, které zapovídají divokou těžbu dřeva, jíž byli v minulosti neblaze proslulí dřevaři, 

chovatelé dobytka či pěstitelé sóji. Navzdory lobbistickým tlakům na změnu těchto zákonů se 

omezení podařilo udržet a za porušení zákazů hrozí přísné sankce. Podle brazilských médií je ale 

vládní kontrola ohromného území stále nedostatečná, zaměřují se na ní necelé dvě tisícovky 

policistů. 

Na Borneu zase ustupují lesy pěstování palmového oleje. Z míst, která ještě před pár léty 

hýřila životem desetitisíců živočichů, se dnes stává právě „zelená poušť“ (viz stejnojmenný film – 

odkaz níže) – palmové plantáže. V Evropě je přitom odpovědnost za tento stav: pokud nebude 
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poptávka po palmovém oleji, zanikne i jeho samotný trh. Palmový olej je dnes vůbec 

nejobchodovanějším olejem či tukem. Kromě fast-foodových společností a potravinářského 

průmyslu se stává významným spotřebitelem palmového oleje i energetický průmysl. Zvyšuje se 

totiž jeho podíl využívaný k výrobě biopaliv.  

Možná řešení pro tropické pralesy? Např. zavedení majetkových práv – právo využívat les 

by měli mít lidé, kteří jsou na něm existenčně závislí. V rozvojových zemích totiž přešlo během 

posledních 150 let 80 % tropických lesů do rukou vládnoucích úředníků. Nebo tzv. Fair trade 

dřevěné výrobky – zisk nejde do rukou překupnickým společnostem, ale přímo místním lidem. Je 

také třeba přestat dotovat těžbu dřeva, případně na něj nasadit daně. 

Greenpeace (2013): Kampaň „Ochrana pralesů“. Dostupné z: 

http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/Ochrana-pralesu/ 

ČTK (2013): Kácení amazonských pralesů zrychluje. Za poslední rok zmizelo 2766 kilometrů 

čtverečních lesů. Dostupné z: http://zahranicni.ihned.cz/c1-60687180-kaceni-amazonskych-pralesu-

zrychluje-za-posledni-rok-zmizelo-2766-kilometru-ctverecnich-lesu 

Mánert, O. (2013): Kvůli kácení pralesů mají stromy menší semena, zjistili vědci v Brazílii. 

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kaceni-destnych-pralesu-v-amazonii-dtv-

/zahranicni.aspx?c=A130531_141438_zahranicni_ert 

Gálik, M. (2011): Film Zelená poušť – Green Desert Movie. Dostupné z: 

http://greendesertmovie.com/movie.php 
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2.5.6. Dálkový přenos emisí, kyselé deště a acidifikace 

Znečištění ovzduší bylo zprvu jen projevem lokálním. S tím, jak rostla intenzita průmyslu, 

čím dál vice se však jeho následky začaly projevovat i mimo místo jeho zdroje – docházelo k 

přenosu znečišťujících látek (emisí) na dálku. Tak se dělo jak uvnitř určitého státu (elektrárny v 

Podkrušnohoří měly vliv nejen na vlastní Krušné hory, ale s ohledem na převládající západní vítr i 

na Jizerské hory a Krkonoše), tak i na mnohem větší vzdálenosti mezi státy (značné znečištění se 

začalo v 70. letech objevovat ve Skandinávii, která přitom žádný silný průmysl neměla). 

Protože práce na omezení znečištění tak musely být mezinárodního charakteru, byla v roce 

1979 sjednána Úmluva o dálkovém znečišťování přesahujícím hranice států. Úmluva má rámcový 

charakter, smluvní omezování znečišťování ovzduší je realizováno prostřednictvím protokolů, které 

jsou k úmluvě postupně přijímány. Dosud bylo přijato 8 protokolů.  

První z nich byl protokol o síře, přijatý roku 1987. Jeho úkolem bylo omezit emise oxidů síry 

nejméně o 30 %. Oxidy síry byly nejvýznamnějšími kyselinotvornými oxidy, které byly lidskou 

činností produkovány a v atmosféře tak slučováním s vodou vytvářely kyseliny – vznikaly tak 

kyselé deště. Následoval Protokol o snižování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice 

států, který byl přijat v Sofii v roce 1988.   

Oxidy síry byly omezovány především odsiřováním velkých zdrojů (tepláren, tepelných 

elektráren, velkých průmyslových podniků spalujících především hnědé uhlí – např. oceláren). Tato 

technologie spočívá buď omezení množství síry v uhlí ještě před jeho spálením, nebo v zachycování 

oxidu siřičitého přímo v produkovaných spalinách (tedy v komíně). V ČR jsou takto od konce 20. 

století odsířeny všechny velké zdroje, a to většinou metodou mokré vápencové vypírky – jde tedy o 

reakci oxidů s vápencem. Vzniká tak technologická sádra, která se využívá ve stavebnictví (např. 

sádrokarton). 

Odstranění oxidů dusíku je technologicky obtížnější, navíc jejich významným producentem 

jsou mobilní zdroje – automobily. Snaha je snížit emise lepší konstrukcí kotlů a speciálními 

katalyzátory (katalyzátory jsou dnes i povinnou součástí automobilových motorů). Problémem je 

ovšem neustále rostoucí intenzita osobní i nákladní automobilové dopravy a zatím dost bezzubá (a 

leckdy také poměrně nesoustavná) snaha o převedení většího procenta této dopravy na železnici 

(kde jsou emise na přepravenou osobu nebo tunu přepraveného zboží řádově menší než u dopravy 

silniční). 

Kyselý déšť je definován jako atmosférické srážky s pH nižším než 5 (v některých 

publikacích se jako hranice objevuje i 5,6). Normální déšť má kvůli obsahu oxidu uhličitého ve 

vzduchu (který je rovněž kyselinotvorný plyn, tvoří ovšem velmi slabou kyselinu uhličitou) pH 

mírně pod 6. Kyselý déšť je způsoben zejména oxidy síry a dusíku. Poprvé byl pozorován již v 19. 

století v Anglii. 
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Kyselé deště mají nejen přímý vliv na stromy a památky, které jsou narušovány kyselinami 

(v průmyslových oblastech bylo naměřeno i pH kolem 2,5 – to je hodnota nižší, než je pH octa), ale 

také okyseluje vodu a půdu. Tomuto jevu se říká acidifikace. Acidifikace je přitom dlouhodobějšího 

charakteru – ačkoliv emise oxidů síry poklesly ve většině evropských států o mnohem více, než 

bylo protokolem o síře nařizovaných 30 %, pH půdy a jezer (které mají minimální výměnu vody, na 

rozdíl např. od běžných rybníků a přehradních nádrží) se v řadě případů v nejpostiženějších 

lokalitách pohybuje pod hranicí 4,5. Tato hodnota přitom omezuje rozvoj fytoplanktonu (tedy 

malých řas a sinic volně se vznášejících ve vodě), který je spodním patrem potravní pyramidy 

vodního ekosystému. Navíc přímo zamezuje výskytu ryb – šumavská jezera jsou tak bez ryb a 

odhaduje se, že se tento stav zřejmě nezmění před rokem 2050. Je totiž potřeba si uvědomit, že pH 

je stupnice logaritmická – např. pH 4 tak obsahuje více než trojnásobek kyselin (resp. přesněji 

vodíkových kationtů) než pH 4,5 a desetinásobek než pH 5. 

Aby se vliv acidifikace co možná nejvíce omezil, byl v roce 1998 přijat v Aarhusu 2. 

protokol o síře a v roce 1999 Protokol k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního 

ozonu (Göteborgský protokol).  Ten zvyšuje procento omezení emisí oxidů síry i dusíku, dále ale 

také těkavých organických látek a amoniaku (jeho producentem je především chemický průmysl a 

zemědělství, tedy odvětví, jichž se předchozí omezování emisí prakticky netýkalo). I amoniak je 

totiž významným příspěvkem k možnému vzniku kyselých dešťů a acidifikaci. Emisní stropy 

definuje tento protokol jednak k roku 2010, jednak i aktuálně a přísněji k roku 2020. 

Česká republika snížila v roce 2013 emise oxidů síry oproti roku 1990 o 92 %, oxidů dusíku 

o 68 %, amoniaku o 59 %. Ke snížení došlo především vinou výrazného omezení těžkého průmyslu 

a intenzivního hnojení v první polovině 90. let, následně pak zejména u oxidů síry se projevila výše 

zmíněná odsiřovací opatření. 

Ačkoliv se toto snížení jeví jako velmi intenzivní, je třeba si uvědomit, že koncem 80. let 

bylo Československo spolu s NDR (tzv. východním Německem) a Polskem největším producentem 

těchto okyselujících látek v Evropě, takže současné hodnoty nejsou nijak extrémně nízké. Silná 

acidifikace půd a následky masivního odumírání lesů nadále trvají (uvádí se, že emise poškodily až 

58 % lesních porostů v ČR). V roce 2013 přitom oxidy síry už nepředstavují (na rozdíl od roku 

1990) hlavní okyselující složku emisí, další snižování se tedy bude muset zaměřit především na 

hůře odstranitelné složky, jako jsou emise oxidů dusíku a amoniaku. 

Hruška, J., Kopáček, J. (2005):   Kyselý déšť stále s námi – zdroje, mechanismy, účinky, minulost a 
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ČEZ (2008): Odsíření tepelných elektráren, denitrifikace spalin. Dostupné z: http://www.vodni-

tepelne-elektrarny.cz/odsireni-denitrifikace.htm 
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Závěr 
Tato příručka má za cíl stručným způsobem shrnout základní poznatky obecné ekologie a 

vybraných otázek ochrany přírody na středoškolské úrovni. Příručka nemá ambici být univerzálním 

výukovým materiálem. Z lokálních a globálních problémů ochrany biosféry jsou tak vybrány jen 

některé, existuje celá řada dalších a jistě neméně podstatných – cílem těchto kapitol je stručná 

ilustrace, nikoliv úplný popis. Předpokládám, že v dalších letech budou formou volných příloh k 

této příručce některé z nich dopracovány, především na základě studentských seminárních prací, 

které autor reviduje a doplní tak, aby odpovídaly standardu příručky.  

Je samozřejmé, že řada informací zde uvedená nemusí být po několika letech zcela aktuální. 

Lze očekávat, že vědecký pokrok učiní některá fakta překonanými či zastaralými, dojde ke změnám 

v zákonech, v mezinárodní situaci a zmíněné kauzy lokálních a globálních problémů se posunou, ať 

už směrem ke zdárnému řešení, nebo naopak směrem k větší komplikovanosti. Autor proto plánuje 

určitou aktualizaci, aby mohla příručka stále co nejlépe sloužit svému účelu. 

Pro další případné hlubší studium odkazujeme čtenáře na odbornou literaturu dle klíčových 

slov. Za nejvhodnější lze považovat různé vysokoškolské učebnice ekologie, jejichž citace jsou 

uvedeny na konci. Jednotlivé publikace nejsou v tomto seznamu seřazeny dle abecedy, ale spíše dle 

vhodnosti pro další vyhledávání informací. Seznam není úplný, jde spíše o výběr toho, co lze 

relativně snadno získat a co je autorem ověřeno jako kvalitní zdroj informací. 

Na konci příručky najdete dvě přílohy. První je ekologický slovníček, který obsahuje 

základní pojmy zmíněné v příručce formou stručného vysvětlení – hodí pro rychlou informaci v 

případě, že čtenář bude potřebovat zjistit pouze význam určitého pojmu. Slovníček jednak odkazuje 

formou kurzívního textu na další související pojmy, navíc u každého pojmu je zmíněno číslo 

stránek, na nichž se o pojmu hovoří a které je možné použít pro podrobnější vysvětlení (např. 

vhodné příklady či další souvislosti).  

Druhou přílohou jsou konkrétní návrhy na využití příručky v dalších předmětech (tedy mimo 

vlastní ekologii ve 4. ročníku). Vychází ze školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium 

(a vyšší stupeň osmiletého gymnázia), který je platný na Gymnáziu Prachatice, Zlatá stezka, ve 

školním roce 2014/15. Tyto návrhy obsahují odkazy k jednotlivým tématům učiva pro většinu 

předmětů (kromě výchov) včetně humanitních oborů (dějepis, občanský základ). Lze je využít i na 

jiných středních školách s podobně koncipovanou výukou (tedy především na gymnáziích), i když 

se v takovém případě může lišit pořadí či název jednotlivých témat. Návrhy nejsou žádné dogma a v 

žádném případě není nutné využít všechny, cílem je ukázat, kde všude lze ekologická témata při 

výuce těchto předmětů využít a poskytnout učitelům i studentům prostřednictvím odkazů na 

konkrétní části příručky i bližší orientaci v dané problematice. Odkazy jsou uvedeny vždy buď 

formou celého čísla kapitoly, nebo konkrétních stran. 
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Příloha č. 1  

Slovníček ekologických pojmů 

 

V popisu pojmu jsou kurzívou vytištěny odkazy na jiná hesla, která jsou ve slovníčku vysvětlena. 

Číselné údaje na konci hesla jsou odkazy na stránky, na nichž se pojem zmiňuje, tučně uvedené 

stránky jsou pak ty, na nichž je tento pojem hlavním tématem. 

 

Abiotické faktory. Faktory způsobené neživými složkami prostředí, např. teplota, tlak, srážky, 

množství živin, množství teritorií nebo míst k hnízdění. 15, 19-31, 45, 46, 62 

Acidifikace. Okyselování půdy (nebo vody), tedy snižování jejího pH. Zhoršuje možnost využívání 

živin pro rostliny a podmínky pro život půdních a vodních organismů. Je často způsobena kyselými 

dešti. 30, 72, 74, 75, 92, 142, 153-155 

Adaptace. Schopnost určitého jedince přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí. 15, 17, 18, 

23-24 

Agentura ochrany přírody a krajiny. Odborný orgán (bez faktických rozhodovacích pravomocí) 

v oblasti ochrany přírody, vykonávající většinou péči o chráněná území, včetně soustavy NATURA 

2000. Faktická rozhodování „s razítkem“ ale provádí úředníci z Ministerstva životního prostředí 

nebo krajských úřadů. 100, 101, 102 

Amenzalismus. Vztah mezi dvěma organismy, pro jednu stranu negativní, pro druhou neutrální. 

Např. vypouštění nějakých toxických metabolitů do půdy (provádí např. akát). 52 

Areál rozšíření. Geografická oblast „zabraná“ určitým druhem. V zásadě geografická interpretace 

ekologické niky. 15-17, 79 

Archeofyt. Nepůvodní druh rostliny, který se k nám dostal vlivem člověka (ať už záměrným či 

nezáměrným) v pravěku nebo středověku, tj. před zámořskými objevy. 16, 84 

Atmosféra. Veškeré ovzduší na Zemi. Sahá do výšky 11 km (troposféra – zde hlavní projevy 

počasí), další řidší a chladná vrstva do výšky 50 km (stratosféra – zde např. ozónová vrstva), 

následuje mezosféra do cca 80 km a horní velmi řídká vrstva až do 800 km (ionosféra, též 

exosféra). 9, 19, 28, 63-65, 72-75, 141, 145, 153 

Autotrofní výživa. Schopnost sám si syntetizovat organické látky – pomocí fotosyntézy. Autotrofní 

organismy jsou tak vždy producenti. Jedná se o rostliny, sinice a některé bakterie. 11, 19, 69 
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Bernská úmluva. Mezinárodní úmluva, chránící volně žijící druhy živočichů a planě rostoucí druhy 

rostlin. Platí v Evropě. Na území Evropské unie se stala podkladem pro vyhlášení sítě chráněných 

území v rámci soustavy Natura 2000. 99, 107-108 

Biocenóza. Jiný název pro společenstvo. 

Biocentrum. Jádrový prvek územního systému ekologické stability. Má tři (resp. čtyři) úrovně – 

lokální, regionální, nadregionální a případně ještě evropskou síť EECONET. Biocentra jsou 

spojována biokoridory. 97 

Biodiverzita (též diverzita nebo ekologická diverzita). Charakteristika pestrosti druhů v 

společenstvu, která kromě množství druhů udává též jejich vzájemnou početní bilanci (tedy 

společenstvo s vyrovnaným podílem jednotlivých druhů má vyšší diverzitu než ten, kde jeden druh 

výrazně převládá). Používá se i na genetické a ekosystémové úrovni. Srovnej pojmy frekvence a 

dominance. 46, 478, 53, 56, 57, 59, 70, 76, 93 

Biogeografická oblast. Je vytyčena na základě výskytu podobných organismů. Hranice jsou dány 

geografickými bariérami (moře, vysoká pohoří, pouště, velké řeky). ČR spadá pod holarktickou 

oblast, resp. její palearktickou část. Podskupinou jsou biogeografické provincie. 79-80 

Biogeografická provincie. Část biogeografické oblasti. Na území ČR zasahuje středoevropská 

(kontinentální) provincie a panonská provincie. 81 

Biogeografie. Část ekologie zabývající se výzkumem prostorového rozmístění organismů na Zemi. 

Základem biogeografického členění jsou biogeografické oblasti. 79-82 

Biogeochemický cyklus. Koloběh určité látky v přírodě, zahrnující biologickou část (prvek 

zpravidla v organické formě), geologickou část (prvek zpravidla v anorganické formě – využitelný 

jako živiny) a chemické přeměny. V ekologii nejčastěji zmiňován cyklus vody, uhlíku, dusíku, 

fosforu a síry. 72-75 

Biokoridor. Součást územního systému ekologické stability. Liniový prvek v krajině, sloužící ke 

spojení biocenter a tím umožňující migraci živočichů mezi nimi. Má podobně jako biocentrum tři 

úrovně – lokální, regionální a nadregionální. 97 

Biom. Soubor podobných ekosystémů na planetě Zemi. Jejich rozmístění je dáno především 

teplotou a srážkami. Mezi základní biomy patří tropické pralesy (deštné, mlžné, poloopadavé), 

savany, stepi (pampy, prérie), pouště a polopouště, středomořské křoviny, opadavé lesy mírného 

pásu, tajga, tundra, polární pustiny, volný oceán, korálové útesy a příbřežní porosty, mangrove. 8, 

9, 76-78, 109 

Biomasa. Aktuální rostlinná (příp. výjimečně i živočišná) sušina v daném ekosystému. Také 
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energeticky využitelná, resp. spalitelná hmota (obnovitelný zdroj energie). Srovnej primární 

produkce. 45, 70, 72, 88 

Biosféra. Vše živé na planetě Zemi. 8, 10  

Biosférická rezervace. Mezinárodně chráněné území pod patronací organizace UNESCO (program 

Man and Biosphere = Člověk a biosféra), jehož cílem ochrany je nejen vlastní ochrana území, ale 

též výzkum a osvěta pro veřejnost. 91, 109 

Biotické faktory. Faktory způsobené živými složkami prostředí, např. potrava, přirození nepřátelé, 

konkurenti. 9, 15, 42-44, 45, 50-52 

Biotop. Prostředí, tedy soubor biotických a abiotických faktorů. Spolu se společenstvem vytváří 

ekosystém. 9, 17, 18, 97, 103, 107-109 

Bonnská úmluva. Mezinárodní úmluva, chránící migrující organismy (především ptáky a 

netopýry). 110 

Brakická voda. Rozmezí mezi slanou a sladkou vodou, s mírou slanosti okolo 1 %, např. 

vnitrozemská moře, ústí velkých řek. 55 

Bylinné patro. Složka vertikální stupňovitosti ekosystémů, dřeviny o výšce do 1 m a všechny 

byliny. Značení E1. 49, 56 

CITES. Mezinárodní úmluva omezující mezinárodní obchod s ohroženými druhy organismů. Též 

nazývaná Washingtonská úmluva. Na území Evropské unie je sledován i obchod vnitrostátní, neboť 

jej od obchodu mezinárodního nelze v rámci Schengenského prostoru odlišit. 107 

Cizopasník. Viz parazit. 

Desertifikace. Rozšiřování pouští vinou nadměrného odběru vody pro různé lidské aktivity 

(zejména zemědělství) nebo vinou nadměrného spásání vegetace. 77, 147-148 

Dominance. Převládání jednoho nebo několika málo druhů v společenstvu. 45, 46 

Dusík. Většinová složka troposféry – 78 %, jako dvouatomová, velmi netečná forma. Do cyklu se 

dostává pomocí fixačních a nitrifikačních procesů. V organismech zejména jako součást bílkovin, 

nukleových kyselin a ATP. Limitující živina pro suchozemské rostliny. 14, 29, 50, 56, 57, 64, 73-74, 

153, 154 

Dýchání. Proces, při němž drtivá většina živých organismů získává energii rozkladem organických 

látek (typicky glukózy nebo jiných monosacharidů) za pomoci kyslíku. Vzniká přitom voda a oxid 

uhličitý. 11, 20, 71 
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Ekologická nika. Soubor ekologických valencí, tedy rozsah podmínek (popř. zdrojů), za nichž je 

určitý organismus schopen přežívat či v optimálním případě se i rozmnožovat. 14-16, 17, 18 

Ekologická stabilita. Schopnost ekosystému odolávat nepříznivým vlivům (narušení - disturbanci). 

57, 81, 97 

Ekologická valence. Rozsah určitého faktoru prostředí, v němž je daný organismus schopen přežít, 

či v optimálním případě se i rozmnožit. Druhy se širokou valencí (tzv. euryvalentní) jsou snáze 

přizpůsobivé než druhy s úzkou valencí (tzv. stenovalentní) a zpravidla jsou tudíž méně ohroženy. 

Grafem reakce organismu na příslušný faktor je tzv. Gaussova křivka. 14-15 

Ekologie. Nauka o vztazích mezi organismy a o vztazích organismů a jejich prostředí. 7-10 (+ dále) 

Ekosystém. Určitý funkční výsek krajiny (např. les, louka, pole, ale i louže). Probíhají v něm toky 

energie a koloběhy látek. Skládá se ze společenstva a biotopu. Rozlišujeme ekosystémy přirozené 

(bez přímého vlivu člověka a s omezeným nepřímým vlivem) a ekosystémy umělé (řízené 

člověkem či pod opakovaným přímým vlivem člověka). 8, 9, 10, 27, 28, 29, 41, 46, 47, 53-75, 79, 

81, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 124, 154  

Ekoton. Přechodná zóna mezi dvěma sousedními ekosystémy (okraj lesa, mez, stromořadí, litorál). 

Zpravidla má vyšší biodiverzitu. 53 

Emise. Produkce plynných odpadních látek člověkem (např. při spalování fosilních paliv). Měří se 

v tunách (případně tunách za určité časové období, typicky rok). 53, 65, 120, 143, 153-155 

Endemit. Organismus obývající jen velice malou oblast (s malým areálem rozšíření), např. jen 

jeden ostrov, stát, horu, pohoří. Opakem je kosmopolit. 17, 18, 80 

Energetický dodatek. Přísun energie do ekosystému z jiných než přímých zdrojů (tedy slunečního 

záření, slapových jevů a geotermální energie), zpravidla ze sousedních ekosystémů (přirozený 

dodatek – např. vítr, činnost vodních toků) nebo lidské činnosti (umělý dodatek – např. hospodářská 

činnost, spalování fosilních paliv). 55 

Environmentalismus. Obor vycházející myšlenkově z ekologie, ovšem zabývá se především 

vztahem člověka a životního prostředí, včetně jeho ochrany. Podobný význam pak mají i přídavné 

jméno „environmentální“ a příslovce „environmentálně“ – chybně se v tomto významu často užívají 

výrazy „ekologické“, resp. „ekologicky“. 7 

Eroze. Odnos půdy vlivem vody nebo větru. Rychlejší je na svazích a při nevhodném hospodaření. 

56, 57, 58, 85, 112, 147, 151 

Eutrofizace. Zvyšování úživnosti (trofie) vod vlivem splachu vysokého množství živin, zejména 

fosforu. Při nadbytku živin se často přemnožují řasy a sinice (vzniká vodní květ). Eutrofizované 
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vody jsou u nás většina rybníků a vodních nádrží. (Opakem jsou vody oligotrofní – např. potoky a 

horská jezera, mezistupeň pak mezotrofní – pískovny, méně intenzivně obhospodařované rybníky.) 

59, 73, 74, 154 

Evaporace. Výpar vody z půdy a volné vodní hladiny. Dohromady s transpirací tvoří 

evapotranspiraci. U půdy je hodnota evaporace velmi závislá na její zásobenosti vodou, u většiny 

půd dochází při absenci srážek dříve či později k výraznému snížení evaporace. 67 

Evapotranspirace. Též latentní teplo. Souhrnný název pro procesy evaporace a transpirace. Slouží 

k ochlazování zemského povrchu (každý vypařený litr vody odpovídá cca 2,45 MJ energie). 

Udržuje malý koloběh vody. 67, 71 

Evropsky významná lokalita. Vyhlašována v rámci soustavy NATURA 2000, směrnice o 

stanovištích, k ochraně významných stanovišť (biotopů), která jsou cenná v rámci celé Evropské 

unie. V ČR je v současné době vyhlášeno či se připravuje cca 900 těchto lokalit, často na území již 

stávajících zvláště chráněných území. 108, 128 

Exosféra. Nejvyšší vrstva atmosféry, která sahá až do výšky několika desítek tisíc km. V podstatě 

jsou zde částice (zejména vodík) už tak řídké, že jde téměř o volný kosmický prostor. 

Exponenciální růst. Nelimitovaný růst populace, tedy růst bez ohledu na aktuální nabídku zdrojů. 

Typický pro rychle se množící organismy v první fázi vývoje populace. Srovnej logistický růst. 35-

37 

Fosfor. V atmosféře chybí, většina zásob v zemské kůře ve formě (zpravidla nerozpustných) 

fosforečnanů nebo rozpustných hydrogen- a dihydrogenfosforečnanů. V organismech jako součást 

ATP, podstatný k metabolickým procesům (fosforylace). Limitující živina pro vodní rostliny, 

nadbytek způsobuje eutrofizaci. 29, 74 

Fosilní paliva. Vznikla v minulosti fosilizací (bez přístupu kyslíku) živých těl organismů. Uhlí, 

ropa, zemní plyn. Dnes jsou významným zdrojem oxidu uhličitého, což je nejvýznamnější 

skleníkový plyn. 72, 75, 133, 142 

Fotosyntéza. Proces, při němž autotrofní organismy přetváří sluneční energii na energii 

chemických látek (organické molekuly). Je k němu potřeba chlorofyl, oxid uhličitý a voda. 

Fotosyntézou také vzniká kyslík, potřebný pro život většiny organismů na Zemi. 11, 14, 20, 28, 65, 

69, 71 

Fotovoltaika. Obnovitelný zdroj energie pocházející přímo ze Slunce. Energie je získávána pomocí 

panelů, natočených směrem ke Slunci. Nevýhodou je malá koncentrace energie (sluneční energie je 

značně rozptýlena) a také zatím malá účinnost panelů. Celková suma energie dopadající na Zemi je 

ovšem rozhodně největší z potenciálních druhů energie pro lidstvo. 134-135 
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Frekvence. Rozdělíme-li společenstvo na několik čtverců, udává frekvence podíl čtverců, v nichž 

daný druh najdeme. 45 

Fytocenóza. Rostlinná složka společenstva (soubor všech rostlinných populací). 9, 45 

Fytogeografie. Část biogeografie zabývající se rozmístěním rostlin na Zemi. 78 

Fytoplankton. Viz plankton. 

Geneta. Geneticky totožná struktura („jedinec“ z genetického hlediska). Srovnej rameta. 8 

Geotermální energie. Pochází z hlubin Země, neboť na Zemi roste v malých hloubkách teplota s 

hloubkou cca o 30 °C na 1 km. Ve středu Země je podobná teplota jako na povrchu Slunce. 

Projevem této energie je sopečná činnost, gejzíry a horké prameny, ale i zemětřesení. 63 

Globální změny klimatu. Jsou s největší pravděpodobností způsobeny vlivem člověka, vznikají 

především v důsledku zvýšení množství skleníkových plynů v atmosféře. Jejich důsledkem může být 

nerovnováha klimatu, zvýšení četnosti extrémních jevů (sucha, povodně, tornáda, hurikány), 

celkové oteplení většiny planety, tání ledovců, vzestup hladin moří. Mohou mít dalekosáhlý vliv na 

(nejen) lidskou existenci na planetě Zemi. 15, 17, 36, 68, 72, 75, 78, 85, 141-144, 147, 151 

Harvesting. Termín užívaný v souvislosti s růstovými rovnicemi populací, zejména logistickým 

růstem. Označuje stálý odběr organismů z populace, např. pomocí lovu nebo rybolovu. 39 

Heterotrofní výživa. Nutnost přijímat organické látky z okolního prostředí. Heterotrofní organismy 

tak mohou být konzumenti, paraziti nebo rozkladači (saprofyté). 11 

Hostitel. Organismus, který je napaden parazitem. Nedochází k jeho sežrání, pouze k jeho 

využívání (na rozdíl od predace). To někdy může trvat léta, jindy jen krátce (po rozmnožení 

parazita hostitel umírá). 51 

Humus. Složka půdy tvořená organickými látkami – vzniká činností rozkladačů. Rozhoduje zásadní 

mírou o stupni úrodnosti půdy. 72 

Hydrosféra. Veškeré vodstvo na Zemi. 97,2 % vody je voda slaná a ze zbytku jsou téměř 3/4 

tvořeny ledovci. 26-27 

Chráněná krajinná oblast. Zkratka CHKO. Typ velkoplošného zvláště chráněného území, v rámci 

nějž je chráněna především lidmi dlouhodobě obhospodařovaná krajina, která ovšem má velkou 

míru biodiverzity a ekologické stability. Území je rozděleno do čtyř zón dle jejich cennosti z 

hlediska ochrany přírody. V ČR je v roce 2013 celkem 25 CHKO. 97, 100 – 101, 102, 110, 121, 

124, 126, 128 
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Imise. Množství znečišťujících látek v atmosféře v určitou dobu. Měří se v jednotkách 

koncentračních (ppm – past per milion, miliontina; ppb – past per bilion – miliardtina; mikrogramy 

nebo miligramy v m
3
). 74-75, 78 

Infračervené záření. Též IR záření. Je to dlouhovlnné záření o vlnové délce více než 750 nm. 

Zhruba do 3 000 nm je součástí vyzařování Slunce. Dlouhovlnější záření o vlnové délce okolo 

10 000 nm je vyzařováno Zemí na základě její povrchové teploty (v souladu s vyzařováním 

absolutně černého tělesa). Tato složka je pohlcována atmosférou, což způsobuje skleníkový efekt. 

19, 21, 63, 64 

Ionosféra. Velmi řídká vrstva atmosféry s vysokým podílem vodíku. Sahá do výšky cca 500 - 1 000 

km, tedy do míst, kde létají družice na nízké oběžné dráze. Většina plynů v ionosféře je 

v ionizovaném stavu. Ionosféra má schopnost odrážet radiové vlny. Někdy se ionosféra nazývá 

termosféra, protože díky delší volné dráze části zde roste teplota. 

Jaderná energie. Příklad neobnovitelného zdroje energie. Energie pochází z radioaktivního 

rozpadu atomů, zejména uranu. Jedná se o energeticky velmi bohatý zdroj (z 1 kg lze vyrobit 

obrovské množství energie), který jen minimálně přispívá ke globálním změnám klimatu, jeho 

problémem je možné nemírové využití a dlouhodobá radioaktivita odpadu vznikajícího po vyhoření 

paliva. 63, 132, 136-138 

Jádrové území. Centrální, zpravidla nejcennější část určitého území. Např. v národních parcích či 

chráněných krajinných oblastech se jedná o první zónu, v územním systému ekologické stability pak 

o biocentra. Tato území jsou nezbytná pro přežití druhů, které vyžadují přírodní, člověkem 

nenarušené prostředí. 99 

Keřové patro. Složka vertikální stupňovitosti ekosystémů, dřeviny o výšce 1 až 5 m. Značení E2. 

47 

Kjótský protokol. Protokol o omezení emisí skleníkových plynů. Je to výsledek dlouhodobé 

především politické diskuse, neboť omezení skleníkových plynů s sebou nese velké finanční 

náklady – nutno přebudovat průmysl a energetiku. Lze ovšem předpokládat dle současných 

poznatků ohledně globálních změn klimatu, že neexistence tohoto protokolu by byla v dlouhodobém 

měřítku pro lidstvo ještě nákladnější. Současné povinnosti plynoucí z protokolu jsou nicméně dost 

nízké (a netýkají se všech států světa) ve srovnání se skutečnou potřebou pro předejití globálním 

problémům. 143 

Klimax. Závěrečné stadium sukcese. V našich podmínkách zpravidla les, s druhovým složením 

odpovídajícím výškovým stupňům. V nejvyšších polohách primární bezlesí. 48, 62 

Kogenerace. Společná výroba tepla a elektrické energie v elektrárně, vede k výraznému zvýšení 

účinnosti (bez kogenerace se podle termodynamických zákonů vždy velká část energie přemění na 
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neužitečné formy) z cca 30 – 40 % na 80 – 90 %. 

Komenzalismus. Vztah mezi dvěma organismy, pro jednu stranu prospěšný, pro druhou neutrální. 

Příkladem je sup požírající mršiny, o které už původní lovec (lev) nejeví zájem. Nebo lišejník 

využívající kůru stromu jako podklad. 52 

Konkurence. Vzájemně negativní vztah mezi dvěma organismy. Může být vnitrodruhová (tedy 

mezi jedinci téhož druhu) nebo mezidruhová (mezi jedinci různých druhů). Konkurence se vede 

vždy o zdroje. 14, 16, 17, 18, 36, 43, 44, 47, 50, 51-52, 73, 84 

Konzument. Organismus heterotrofní, tedy organismus, který si sám neumí vyrobit své organické 

látky a musí požírat jiné organismy. Konzument 1. řádu požírá producenty (je to býložravec), 

konzumenti 2. a dalších řádů pak jiné konzumenty (jsou to masožravci). Všežravci mohou mít různé 

pozice mezi konzumenty (někdy 1. řád a jindy vyšší řády). 69, 70 

Korálový útes. Zvláštní biom, vytvořený v tropických oblastech schránkami mořských korálnatců 

(primitivních drobných živočichů – žahavců). Vyznačuje se vysokou biodiverzitou, zejména ryb. 

Pokud útes dosáhne až na hladinu moře, vzniká korálový ostrov – atol. 72, 76, 142 

Kořist. Viz predace. 

Kosmopolit. Organismus žijící na všech pěti kontinentech (s výjimkou Antarktidy). Opakem je 

endemit. 17 

Krajinný ráz. Soubor historických, kulturních, socioekonomických a přírodních hodnot určitého 

území. Nástroj obecné ochrany přírody (zásahy do přírody by neměly zhoršovat její krajinný ráz), 

pro ochranu krajinného rázu na větším území jsou vyhlašovány přírodní parky. 96, 134 

Krajský úřad. Zkratka KÚ. Orgán vykonávající státní správu na úrovni kraje (neplést s krajským 

zastupitelstvem, které je volené a vykonává samosprávu), mj. tedy druhý nejvyšší orgán ochrany 

přírody (po Ministerstvu životního prostředí). ČR má celkem 14 krajských úřadů, v každém kraji 

jeden. 96, 97, 102, 121 

Kyselý déšť. Déšť o nižším pH, které je způsobeno přítomností kyselinotvorných oxidů (zejména 

oxidu siřičitého a oxidů dusíku). Může mít zhoubné vlivy na organismy a způsobovat acidifikaci. 

Může vznikat přirozeně (sopečná činnost), ale většinou vzniká jako následek lidské činnosti – 

spalování fosilních paliv. 72, 74, 75, 92, 153-155 

Kyslík. Plyn, vyskytující se v atmosféře v dvouatomových molekulách, potřebný pro dýchání 

většiny živých organismů (21 % v troposféře). Tříatomová forma se nazývá ozón, je jedovatá a ve 

větších výškách nás chrání před UV zářením – viz ozónová vrstva. 11, 27, 28, 30, 58, 60, 64, 72, 73 

Litorál. Pobřeží rybníka, často zarostlé rákosem, orobincem či vysokými ostřicemi. Hnízdiště 
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velkého počtu druhů ptactva. Příklad ekotonu. 53, 59, 60 

Litosféra. Veškeré horniny na Zemi. Sahá do hloubky cca 70 km (zemská kůra a svrchní část 

zemského pláště). Je tvořena litosférickými deskami, které se pohybují, což způsobuje zemětřesení, 

sopečnou činnost apod. V dlouhodobém hledisku pak přesuny kontinentů. 

Logistický růst. Limitovaný růst populace, omezený shora maximální nabídkou zdrojů. Tu 

vyjadřuje tzv. nosná kapacita prostředí. Srovnej exponenciální růst. 36-39 

Mangrove. Zvláštní biom vyskytující se v tropických oblastech na březích moře. Je tvořen částečně 

potopenými dřevinami. Má velmi vysokou produktivitu. 76 

Mechové patro. Složka vertikální stupňovitosti ekosystémů, tvořená mechy, lišejníky, případně 

někdy též nízkými bylinami a houbami. Označení E0. 47, 56 

Mezosféra. Třetí nejnižší vrstva atmosféry ve výšce cca 50 až 80 km. Zde shoří většina meteorů 

dopadajících na Zemi. 

Migrace. Přesun živočichů z jednoho místa na druhé, zpravidla hromadný a opakovaný. Migrace se 

dějí za účelem potravním, rozmnožovacím, případně jako předcházení nepříznivým podmínkám. 

Nejznámější skupinou organismů, která pravidelně migruje, jsou tažní ptáci. 23, 31, 33, 36, 38, 44, 

62, 81, 108, 120, 134, 139 

Ministerstvo životního prostředí. Zkratka MŽP. Nejvyšší orgán ochrany přírody a životního 

prostředí vůbec. Existuje od roku 1990. 94, 102, 103, 121, 127, 131, 139 

Mixotrofní výživa. Kombinuje heterotrofní a autotrofní výživu. Příklad poloparazit (jmelí – je 

zelené, takže ovládá fotosyntézu k výrobě organických látek, ale vodu a živiny přijímá z hostitele). 

Druhý příklad: masožravá rostlina – organické látky vyrábí fotosyntézou, ale dusík doplňuje z těl 

živočichů (v ekosystémech, kde tyto rostliny rostou, je ho nedostatek). 11 

Mokřad. Přechod mezi sladkovodním a suchozemským ekosystémem. Podle mezinárodní definice 

z Ramsarské úmluvy až do hloubky 6 m. Např. rybníky, rákosiny, rašeliniště, silně zamokřené 

louky. 54-56, 57, 58, 68, 72, 73, 79, 97, 107, 113, 151 

Mutualismus. Vzájemně prospěšný vztah mezi dvěma organismy, např. lišejník tvořený houbou a 

řasou (sinicí), mykorhiza - vztah mezi houbou a kořenem rostliny, nálevníci v bachoru přežvýkavců, 

bakterie Escherichia coli v tlustém střevě člověka, mravenci a mšice apod. 50 

Mykocenóza. Houbová složka společenstva (soubor všech populací hub). 45 

Národní park. Zkratka NP. Celosvětově užívaná kategorie chráněného území pro přírodně 

nejcennější oblasti, které mohou fungovat bez lidských zásahů. U nás nejvyšší kategorie zvláště 
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chráněných území, do které patří celkem 4 oblasti (Šumava, Krkonoše, Podyjí, České Švýcarsko). 

Má vlastní správu a je rozdělen na zóny. 59, 92, 100-101, 117-120 

Národní přírodní památka. Zkratka NPP. Kategorie maloplošného zvláště chráněného území, 

jehož účelem je (většinou) ochrana vybraného přírodního jevu nebo lokality ohroženého druhu, a to 

s národním nebo nadnárodním významem. Správa oblasti je prováděna přímo Ministerstvem 

životního prostředí, většinou v pověření Agentury ochrany přírody a krajiny. 100, 103 

Národní přírodní rezervace. Zkratka NPR. Kategorie maloplošného zvláště chráněného území, 

jehož účelem je (většinou) ochrana vybraného území s vysokou mírou biodiverzity či ekologické 

stability, vesměs prakticky nenarušeného člověkem, a to s národním nebo nadnárodním významem. 

Správa oblasti je prováděna přímo Ministerstvem životního prostředí, většinou v pověření Agentury 

ochrany přírody a krajiny. 100, 102-103 

Natura 2000. Soustava dvou směrnic platných na území Evropské unie – směrnice o ptácích 

(1979), na základě které jsou vyhlašovány tzv. ptačí oblasti, a směrnice o stanovištích (1992), na 

základě které jsou vyhlašovány tzv. evropsky významné lokality. 94, 100, 109-110, 129, 140 

Nekton. Větší, samostatně plavající vodní organismy, zejména ryby a hmyz. Srovnej plankton. 59 

Neobnovitelný zdroj energie. Zdroj vyčerpatelný, především fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, 

ropa), ale též jaderná energie. Tyto zdroje se obnovují mnohem pomaleji (nebo vůbec), než jsou 

spotřebovávány člověkem, čímž dojde v brzké době k jejich vyčerpání. 75, 136-138 

Neofyt. Druh rostliny, který se k nám dostal vlivem člověka (ať už záměrně nebo nezáměrně) v 

novověku či v nedávné době (po objevení Ameriky). 16, 89 

Neutralismus. Vztah mezi dvěma organismy, které sice obývají totéž společenstvo, ale nijak se 

neovlivňují. 50 

Nosná kapacita prostředí. Maximální počet jedinců, které je schopno prostředí v dané situaci 

uživit (s ohledem na množství zdrojů, zejména prostoru a potravy). Využití v logistickém růstu. Je 

snižována harvestingem. 37-39 

Obecná ochrana přírody. Je to ochrana přírody jako celku, tedy i mimo chráněná území a 

chráněné druhy. Srovnej zvláštní ochrana přírody. 92, 96-99, 140 

Obnovitelný zdroj energie. Též zdroj nevyčerpatelný. Takový zdroj energie, který lze ze své 

podstaty využívat opakovaně, aniž by docházelo k jeho spotřebovávání. Jde o zdroje závislé na 

sluneční energii (sem patří i vítr a energie tekoucí vody), případně na slapových jevech či 

geotermální energii. Opakem je neobnovitelný zdroj. 135-139 

Ochrana dřevin rostoucích mimo les. Nástroj obecné ochrany přírody. Dřeviny s obvodem kmene 
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v prsní výšce nad 80 cm a křoviny s plochou nad 40 m
2
 nesmí být káceny bez povolení uděleného 

obecním úřadem (s určitými výjimkami). V současné době (červen 2014) jsou tyto limity 

předmětem diskuse a možných legislativních změn. 96 

Ovzduší. Viz atmosféra. 

Oxid uhličitý. V atmosféře jen 390 ppm, ale jeho obsah je zvyšován spalováním fosilních paliv 

(hodnota před průmyslovou revolucí cca 280 ppm). Nejvýznamnější skleníkový plyn. Produkován 

přirozeně pomocí dýchání, spotřebováván pomocí fotosyntézy. 28, 29, 30, 65, 72-73, 74, 76, 143, 

154 

Oxid siřičitý. Jedovatý, v atmosféře cizorodý plyn, který vzniká přirozenými cestami jako následek 

sopečné činnosti a vlivem člověka jako produkt spalování fosilních paliv s obsahem síry, tedy 

zejména hnědého uhlí a v menší míře nafty. Slučuje se v atmosféře s vodou, čímž vznikají kyselé 

deště. Největší produkce tohoto plynu v ČR byla před odsířením elektráren v 80. letech 20. století. 

28, 30, 75, 76, 154 

Oxidy dusíku. Souhrnný název pro různé oxidy dusíku (především dusný, dusnatý a dusičitý), 

produkované zejména vlivem lidské činnosti. V minulosti byl hlavním antropogenním zdrojem 

oxidu dusíku průmysl, dnes je to automobilová doprava. Díky stálému nárůstu zejména individuální 

automobilové dopravy emise v poslední době prakticky neklesají. Oxidy dusíku se v atmosféře 

slučují s vodou (s výjimkou oxidu dusného, ten je jedním ze skleníkových plynů) a přispívají tak ke 

kyselým dešťům. 30, 74-75, 154 

Ozónová vrstva. Vrstva atmosféry s vyšším obsahem ozónu, která chrání Zemi před vnikáním 

nebezpečného UV záření. Nachází se 20 – 30 km nad povrchem. Úbytek ozónu je zaviněn 

především freony. Pokud množství ozónu poklesne pod 50 % normální hodnoty, mluví se o ozónové 

díře. 19, 53, 64, 93, 146-147 

Památný strom. Strom (popř. stromořadí), který pro svou přírodní či kulturní (případně 

historickou) hodnotu požívá speciální ochranu, tj. nad běžnou ochranu dřevin rostoucích mimo les. 

Památné stromy jsou vyhlašovány a spravovány pověřenými obecními úřady. Nástroj zvláštní 

ochrany přírody. 105 

Pampa. Step v Jižní Americe. 78 

Parazitismus. Trvalé nebo dočasné využívání jednoho organismu (hostitele) druhým (parazit). Dělí 

se na vnější (endoparazititismus – klíště, komár) nebo vnitřní (ektoparazitismus – tasemnice, 

škrkavka, patogeny). 16, 47, 51 

Pařížská úmluva. Úmluva o světovém kulturním a přírodním dědictví UNESCO. V ČR je zatím 

vyhlašováno primárně dědictví kulturní (celkem 12 lokalit), z toho jedna lokalita – Lednicko-
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Valtický areál je kombinována s dědictvím přírodním. 109-110 

Patogen. Cizorodý mikroorganismus (vir, prion, bakterie, prvok), který napadl jiný organismus 

(infekce) a ve většině případů tak způsobil chorobu. Druh vnitřního parazitismu. 53 

Pedosféra. Veškerá půda na Zemi. 

Permafrost. Dlouhodobě zmrzlá půda v hloubkách 3 až 6 m. Rozmrzá vždy jen její povrchová 

vrstva – nakrátko v létě. Je typická pro kontinentální oblasti Sibiře (tajgu). 68, 73, 79, 143 

Plankton. Volně plovoucí drobné druhy vodních organismů. Rostlinný plankton (fytoplankton) je 

tvořen sinicemi a řasami, živočišný plankton (zooplankton) pak zejména prvoky, vířníky a 

drobnými korýši. Větší druhy, které plavou vlastním přičiněním, tvoří nekton. 51, 59, 155 

Pleuston. Organismy na vodní hladině, využívající povrchové napětí (vodoměrky, ale i bakterie 

povrchové blanky rozkládající např. listí). 59 

Podmínky. Takové faktory, jejichž hodnota není nijak ovlivněna (nebo jen zanedbatelně) 

přítomností organismů. Nelze je vyčerpat. Příklad je teplota, srážky, nadmořká výška, světlo (pro 

živočichy). Opakem jsou zdroje. 14-15, 17, 22, 23, 27, 29, 30, 36, 39, 47, 74 

Polární pustiny. Biom ve velmi chladných oblastech, kde je teplota po celý rok pod bodem mrazu 

či v jeho blízkosti. Často je povrch pokryt sněhem nebo ledem. 14, 81 

Polétavý prach. Velký problém ovzduší posledních let – produkován průmyslem a individuální 

automobilovou dopravou, především v oblasti velkých měst a Ostravska. Částečky pod 10 μm se 

dostávají do plic a mohou přispívat k různých chorobám dýchací soustavy, včetně astmatu a 

rakoviny plic. 64, 76, 150 

Poloparazitismus. Druh mixotrofie – poloparazit si některé látky umí vyrobit sám (např. organické 

látky pomocí fotosyntézy), jiné ale musí získávat z těla hostitele (např. anorganické látky a vodu). 

13, 25, 51 

Populace. Soubor jedinců stejného druhu v určitém místě a určitém čase. Mezi základní 

charakteristiky populace patří počet jedinců a jejich hustota, věková struktura, rozmistění jedinců 

populace v prostoru, poměr pohlaví (vše charakteristiky statické), porodnost = natalita, úmrtnost = 

mortalita, přirozený přírůstek, emigrace, imigrace, růstová rychlost, plodnost = fertilita (vše 

charakteristiky dynamické). 8, 9, 31-45, 51, 53, 85, 93, 104, 140 

Potravní pyramida. Seřazení potravního řetězce (zpravidla hlavně pastevně kořistnického) do 

tvaru trojúhelníka, základnu tvoří producenti, špičku predátoři. Klesající plocha vyšších úrovní 

značí ubývající biomasu (hmotu) těchto trofických úrovní – přeměna při požírání probíhá s 

omezenou účinností (10 až 20 %), zbylá energie je využita na jiné účely. 69-70, 155 
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Potravní řetězec. Seřazení organismů podle jejich trofických úrovní. Pastevně kořistnický řetězec 

vždy začíná producentem a pokračuje konzumenty jednotlivých řádů. Rozkladný (detritický) řetězec 

se věnuje rozkladu odumřelých částí rostlin a živočichů. Parazitický řetězec pak parazitismu. Různé 

potravní řetězce tvoří dohromady tzv. potravní síť, která je rozvětvená a zohledňuje různou míru 

potravní specializace jednotlivých druhů. 51, 69-70, 72, 73, 74, 75, 76 

Poušť. Biom tropických a subtropických oblastí, který se vyznačuje velkým nedostatkem srážek, 

prakticky bez vegetace. Přechodem k méně suchým biomům je polopoušť. 78, 148-151 

Predace. Vyřazení jedince určitého druhu z populace (tedy jeho zabití a následné sežrání, třeba jen 

částečné). Vztah mezi různými druhy – predátorem a kořistí. 37, 40-41, 45, 50-51, 69, 70, 85 

Prérie. Step v Severní Americe. 78 

Primární bezlesí. Louky nad hranicí lesa, tedy v místech, kde již nízké letní teploty nedovolují růst 

stromům. U nás na hřebenech Krkonoš a Jeseníků a na Kralickém Sněžníku. Vegetace ze odpovídá 

tundře. 54, 61, 85, 91, 94, 127-128 

Primární produkce. Množství rostlinné sušiny vyprodukované v daném ekosystému za určité 

období, zpravidla za jeden rok. Udává se v tunách na hektar nebo v gramech na metr čtvereční. 58, 

69-70, 77 

Producent. Někdy též primární producent. Organismus autotrofní, tedy organismus, který si umí 

vyrobit organické látky fotosyntézou. Rostlina, sinice nebo autotrofní bakterie. 69-70 

Provincie. Viz biogeografická provincie. 

Přírodní památka. Zkratka PP. Kategorie maloplošného zvláště chráněného území, jehož účelem je 

(většinou) ochrana vybraného přírodního jevu nebo lokality ohroženého druhu, a to s regionálním 

významem. Správa oblasti je prováděna přímo příslušným krajským úřadem, většinou v pověření 

Agentury ochrany přírody a krajiny. 100, 103-104 

Přírodní park. Zkratka PP (neplést s přírodní památkou), někdy též (pro odlišení) PřP. Nástroj 

obecné ochrany přírody (tedy nikoliv zvláště chráněné území), jehož cílem je ochrana krajinného 

rázu na větším území. 97-98 

Přírodní rezervace. Zkratka PR. Kategorie maloplošného zvláště chráněného území, jehož účelem 

je (většinou) vybraného území s vysokou mírou biodiverzity či ekologické stability, vesměs jen 

málo narušeného člověkem, a to s regionálním významem. Správa oblasti je prováděna přímo 

příslušným krajským úřadem, většinou v pověření Agentury ochrany přírody a krajiny. 100, 103, 

129 

Ptačí oblast. Zkratka PO. Oblast vyhlašována v rámci směrnice o ptácích soustavy Natura 2000. Je 
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to oblast, v níž se vyskytuje vyšší množství ptáků (ať už zde hnízdí, přezimují, nebo jen zastavují v 

rámci své migrace). V ČR je vyhlášeno v roce 2013 celkem 39 ptačích oblastí, plánováno je 41. 

107, 110 

Půda. Složka životního prostředí vznikající činností fyzikálních i biologických faktorů (zvětrávání 

hornin, tvorba humusu). 23, 25, 27, 29-30, 31, 47, 48, 55, 62, 65, 67-68, 69, 73, 75, 78, 79, 82, 86, 

93, 123, 125, 134, 143, 148, 152, 155 

Rameta. Faktická, fyzicky oddělená samostatně fungující jednotka (může být i pouhou částí 

geneticky definovaného jedince – viz geneta). Pojmy geneta a rameta se obecně rozlišují u 

modulárních organismů. 8 

Ramsarská úmluva. Mezinárodní úmluva o ochraně mokřadů, primárně majících význam jako 

místo výskytu ptactva (dnes je ochrana v rámci úmluvy rozšířena na všechny cenné mokřady). V 

ČR je v rámci úmluvy vyhlášeno celkem 12 ramsarských lokalit, jejichž ochrana musí splnit přísná 

mezinárodní měřítka. 54, 107, 110  

Rašeliniště. Typ mokřadu s vysokým podílem rašeliny, tj. rozložené hmoty mechu rašeliníku, 

případně jiných rostlin. Podle původu vody, která se v rašeliništi nachází, je dělíme na vrchoviště 

(zásobeno srážkovou vodou), slatiniště (zásobeno podzemní vodou, zpravidla z blízkého vodního 

toku) a přechodové rašeliniště (přechod mezi vrchovištěm a slatiništěm). 17, 46, 54-56, 58, 59, 61, 

62, 70, 74, 79, 82, 84, 85, 91, 97, 107, 109, 110, 113-114  

Relikt. Organismus, který přežil z dřívějšího období (např. tzv. živoucí fosilie, nebo glaciální relikt 

– přežil z období zalednění). 17 

Rozkladač. Organismus heterotrofní, který získává energii rozkladem organických látek 

pocházejících z odumřelých těl jiných organismů (též saprofyt). Bakterie, houby, chvostoskoci, 

žížaly, půdní hlístice a roztoči, někteří prvoci apod. 13, 30, 59, 60, 70, 73, 74, 75, 76, 113 

Ruderální druh. Též nitrofilní. Druh rostliny vázaný na vyšší množství živin, zejména dusíku. 

Často se vyskytuje jako synantropní. Např. kopřiva, svízel přítula nebo bez černý. 29, 92, 93 

Saprofyt. Viz rozkladač. 

Savana. Biom tropických oblastí s dominancí trav, prakticky bez dřevin. Střídá se zde výrazné 

období sucha a dešťů. 27, 65, 77, 148 

Sekundární produkce. Množství hmoty vyprodukované konzumenty v daném ekosystému za určité 

období, zpravidla za jeden rok. Je nejvýše desetinová oproti primární produkci. 69 

Síra. Jeden z biogenních prvků, v organismech přítomen především v některých bílkovinách 

(aminokyseliny methionin a cystein) a v koenzymech. Zdrojem pro rostliny jsou rozpustné sírany, 
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v zemské kůře se pak nachází ve formě minerálů – sulfidů. Anorganické formy přítomné ve 

vzduchu jsou především sulfan (sirovodík) a oxid siřičitý. 75-76, 154-156 

Skleníkový efekt. Je přirozený efekt atmosféry způsobený tzv. skleníkovými plyny – plyny, které 

propouští krátkovlnné záření od Slunce, ale nikoliv dlouhovlnné (tepelné) infračervené vyzařování 

Země zpět. Výsledkem je zvýšená teplota oproti stavu, při němž by atmosféra skleníkové plyny 

neobsahovala. Mezi skleníkové plyny patří především voda a oxid uhličitý, dále také methan a oxid 

dusný. Zvýšená produkce (emise) skleníkových plynů člověkem je pravděpodobně jedna z hlavních 

příčin globálních změn klimatu (globálního oteplování) – dochází k posilování přirozeného vlivu 

skleníkového efektu. 65, 66, 68, 73, 76, 142-144 

Slapové jevy. Jevy způsobené gravitací okolních nebeských těles. Nejvýznamnější jsou příliv a 

odliv, způsobené především gravitací Měsíce, v menší míře Slunce. 63 

Sluneční energie. Energie dopadající na Zemi ve formě záření, ultrafialového, viditelného a 

infračerveného. Je základním energetickým vstupem pro ekosystémy. Sluneční energie a její 

nepřímé projevy (vítr, energie tekoucí vody) jsou obnovitelným zdrojem energie. 63-66 

Společenstvo. Soubor jedinců různých druhů v určitém místě a určitém čase, tedy soubor různých 

populací. Skládá se z fytocenózy, zoocenózy, mykocenózy a mikrobiálních populací. 8, 9, 45-50, 70  

Step. Biom mírného a subtropického pásu, v němž se vinou nedostatku srážek (ovšem více srážek 

než na poušti) prakticky nevyskytují stromy. Podobný biom v tropech se nazývá savana. 25, 27, 65, 

78, 82, 148, 150 

Stratifikace. Zvrstvení vodní hladiny podle různých teplot v hlubokých vodách (jezera, přehradní 

nádrže). U dna je celoročně teplota blízká 4 °C, na povrchu je v zimě led či okolo nuly, v létě 20 i 

více °C. Kromě teplot jsou podobně stratifikovány i živiny. 62 

Stratosféra. Druhá nejnižší vrstva atmosféry, sahající do cca 50 km. Létají zde nadzvuková letadla 

a tvoří se některá oblaka. Její součástí je ozónosféra (ozónová vrstva), tedy vrstva s vyšším obsahem 

ozónu. 64, 146 

Stromové patro. Složka vertikální stupňovitosti ekosystémů, dřeviny o výšce nad 5 m. Značení E3. 

V některých vysokých porostech (např. tropické pralesy) je ještě dále členěna na několik 

samostatných pater. 47 

Sukcese. Přirozený vývoj ekosystému v čase (= bez zásahu člověka). Může být primární (začíná 

zcela bez rostlin, jejich semen a výtrusů – např. nově vytvořený ostrov, výsypka po těžbě uhlí, silný 

požár) nebo sekundární (nastává už z nějakého existujícího ekosystému, např. opuštěná louka či 

pole, náplava po povodních, slabší požár). Závěrečné stadium sukcese se nazývá klimax. 48-49, 53, 

92 
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Symbióza. Též soužití. Většinou víceméně synonymum pro mutualismus, někdy ale je to souhrnný 

název pro všechny mezidruhové vztahy trvalejšího charakteru (tedy s výjimkou predace), tedy i pro 

konkurenci, parazitismus, neutralismus, komenzalismus a amenzalismus. 50-51 

Synantropní druh. Druh, který je svým výskytem vázán na přítomnost či činnost člověka. Např. 

kopřiva dvoudomá nebo kos černý. 18, 57 

Světlo. Viz viditelné záření. 

Tajga. Biom jehličnatých lesů. Často se zde vyskytují rašeliniště a dlouhodobě zmrzlá půda – 

permafrost. 27, 79, 87 

Tepelná elektrárna. Elektrárna využívající přeměny tepla vzniklého spálením fosilních paliv (v 

našich podmínkách především uhlí, případně zemní plyn) na elektrickou energii. Patří mezi 

neobnovitelné zdroje energie. Účinnost je nízká (alespoň bez využití kogenerace), vlivy na životní 

prostředí zásadní (znečištění ovzduší, kyselé deště, tvorba popílku). Přesto především s ohledem na 

nízké náklady na výstavbu a provoz je tento zdroj energie v ČR nejrozšířenější. Mezi tepelné 

elektrárny jsou někdy řazeny i elektrárny jaderné, v nichž vzniká teplo jaderným rozpadem. 154 

Termosféra. Viz ionosféra. 

Teritorium. Území, které si jeden jedinec (nebo rodina) chrání proti ostatním jedincům téhož druhu 

– pomocí pachových značek, optických projevů (výrazné vystavování se, lámání větví) a zvuků 

(např. ptačí zpěv). 16, 34, 44 

Transpirace. Výpar vody z rostlinného pokryvu prostřednictvím průduchů, popřípadě přes kutikulu 

(kutikulární transpirace). Dohromady s evaporací tvoří evapotranspiraci. Je velmi důležitá pro 

udržování vodního režimu v krajině, neboť její hodnoty jsou zpravidla stabilnější než u evaporace. 

65 

Tropický prales. Biom tropických velmi vlhkých oblastí. Velmi vysoká biodiverzita a primární 

produkce. Nejznámější jsou tropické deštné pralesy, ve vyšších nadmořských výškách pak jsou 

tropické mlžné pralesy, při okrajích výskytu tropických pralesů pak poloopadavé pralesy. 15, 23, 47, 

77, 152-153 

Troposféra. Nízká vrstva atmosféry, v níž se odehrává veškerý život a většina počasí. Sahá do 

výšky 10 km nad póly a 16 km nad rovníkem (ve středních zeměpisných šířkách cca 11 – 12 km). 

Rozdílná výška je dána rotací Země. 

Tundra. Biom chladných oblastí, kde již nemohou růst stromy. Viz též primární bezlesí. 76, 77, 84, 

85 

Ultrafialové záření. Též UV záření. Je to krátkovlnné záření o vlnové délce (cca) 100 – 380 nm. Je 
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zachytáváno ozónovou vrstvou Země. Nadbytek může způsobit poškození kůže včetně rakoviny a 

poškození zraku. 19, 63-64, 146 

UNESCO. Organizace zřízená Organizací spojených národů (OSN) na ochranu přírodního a 

kulturního dědictví. Má patronát mj. nad Pařížskou úmluvou a prostřednictvím programu Člověk a 

biosféra též nad biosférickými rezervacemi. 92, 107, 110 

Územní systém ekologické stability. Zkratka ÚSES. Nástroj obecné ochrany přírody. Síť tvořená 

biocentry a biokoridory, procházejícím celým územím našeho státu včetně kulturní a urbanizované 

krajiny. Cílem sítě je vytvořit systém, v němž je možné přežívání a migrace druhů vyžadujících 

přírodní či přírodě blízké podmínky s minimálním vlivem člověka. Řada prvků ÚSES je tak zatím 

jen plánovaná na mapě, nicméně se počítá s jejich postupným vytvořením např. v rámci 

pozemkových úprav. 82, 98-99 

Větrná energie. Obnovitelný zdroj energie pocházející druhotně ze sluneční energie. Je v 

současnosti využívána pomocí větrných elektráren (dříve též např. větrné mlýny). Nevýhodou 

větrné energie je závislost na aktuálním počasí a též určitá nevzhlednost souvisejících staveb v 

krajině (vysoké stožáry). 28, 135-136 

Viditelné záření. Je to záření o vlnové délce 380 – 750 nm. Je viditelné pro člověka. Z větší části se 

shoduje se zářením vhodným pro rostlinnou fotosyntézu (fotosynteticky aktivní záření). 19-21, 47, 

48, 51 

Voda. Základní anorganická látka umožňující život na Zemi, součást všech živých organismů. Dělí 

se na sladkou, slanou a brakickou. Sladká voda tvoří jen necelá 3 % zásob vody na Zemi, většinou 

se nachází v ledovcích. Kapalná sladká voda pak je tvořena vodami povrchovými (tekoucími a 

stojatými) a vodami podpovrchovými. Relativně malé množství vody je ve formě vodní páry 

v atmosféře. 23, 25, 26-27, 28, 30, 50, 52, 55, 58, 59, 60, 65, 69, 72, 87, 132, 142, 148, 150-151 

Vodní energie. Obnovitelný zdroj energie pocházející druhotně ze sluneční energie. Je v 

současnosti využívána pomocí vodních elektráren na vodních tocích (dříve též např. vodní mlýny). 

V přímořských státech existují i elektrárny přílivové a příbojové. Zvláštním typem vodní elektrárny 

je elektrárna přečerpávací, která ve skutečnosti energii nevyrábí, ale umožňuje ji konzervovat 

pomocí přečerpání vody z dolní nádrže do horní v době malé potřeby a naopak ji využít v případě 

špičky. Nevýhodou vodní energie je nutnost zpravidla zaplavit rozsáhlá území a též omezení možné 

celkové produkce ve státech s malým spádem vodních toků. 134, 138 

Vodní květ. Přemnožení některých druhů sinic v důsledku eutrofizace, v kombinaci s vysokými 

teplotami vody. Důsledkem je snížení propustnosti vody pro světlo a tím omezení růstu rostlin. V 

noci navíc sinice mohou vyčerpat kyslík (ve vodě je jen omezeně rozpustný) a tím způsobit úhyn 

vodních organismů včetně ryb. 29, 73, 74 
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Významný krajinný prvek. Prvek v rámci obecné ochrany přírody. Jedná se o malý krajinný úsek, 

který má větší význam pro ochranu přírody než okolí, není ale chráněn jinak (např. les, rašeliniště, 

vodní tok, vlhká louka apod.). 97 

Vzduch. Viz atmosféra. 

Washingtonská úmluva. Viz CITES. 

Zdroje. Faktory, které je možné vyčerpat, je možné o ně vést konkurenční boj. Příkladem jsou 

živiny, podzemní voda, světlo (pro rostliny), potrava, ale také třeba samice nebo teritorium. 14-15, 

20, 26, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 51-52, 55, 63, 75-76, 93-94, 148, 152 

Zonace. Rozdělení velkoplošného zvláště chráněného území na tři (národní parky) či čtyři 

(chráněné krajinné oblasti) zóny dle cennosti z hlediska ochrany přírody. První zóna je jádrovým 

územím a zpravidla je zde zakázán vstup a veškeré hospodářské aktivity. 100, 101, 104, 118-120 

Zoocenóza. Živočišná složka společenstva (soubor všech živočišných populací). Obdobně i dílčí 

složky (např. ornitocenóza = soubor populací ptáků, entomocenóza = soubor populací hmyzu apod.) 

9, 45 

Zooplankton. Viz plankton. 

Zoogeografie. Část biogeografie zabývající se rozmístěním živočichů na Zemi. 80 

Zvětrávání. Rozrušování hornin (skal) větrem, mrazem (opakované mrznutí a tání vody) či 

biologickými procesy (činnost mikroorganismů, kořeny rostlin, mechy, lišejníky, řasy – tzv. 

průkopnické nebo též pionýrské organismy). Vzniká tak půda.  

Zvláště chráněná území. Zkratka ZCHÚ. Území, na nichž je aplikována zvláštní ochrana přírody. 

Patří sem tzv. velkoplošná území s vlastní správou - národní parky a chráněné krajinné oblasti. Pak 

tzv. maloplošná chráněná území – národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 

rezervace a přírodní památky. 100-104 

Zvláštní ochrana přírody. Ochrana vybraných částí krajiny (zvláště chráněná území) nebo 

vybraných druhů, které si zasluhují větší pozornost z hlediska jejich cennosti. Srovnej obecná 

ochrana přírody. 92, 96, 100-105 

Živiny. Anorganické látky v půdě a ve vodě, které potřebují jako rozpuštěné získat rostliny pro 

stavbu svých těl. Hlavním limitujícím prvkem pro suchozemské ekosystémy je dusík, pro vodní pak 

fosfor. Nadbytek živin způsobuje eutrofizaci. 14, 20, 29, 55, 56, 57, 60, 74-75, 82, 152 
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Příloha č. 2:  

Doporučení pro použití vybraných částí 

příručky při výuce v dalších předmětech 

v souladu se ŠVP 

Cizí jazyky 

Obecně, bez ohledu na ročník: 

Reálie zemí daného jazyka: Dle možností zařazovat otázky ochrany přírody (vybraná chráněná 

území – NP v USA, NP Bavorský les).  

Témata k diskusi při konverzacích: Mezinárodní politika ochrany přírody (mezinárodní úmluvy, 

spolupráce, neziskové organizace) – viz kapitola 2.3. Diskuse o globálních problémech ochrany 

přírody – viz konkrétní příklady v kapitole 2.5.  

Matematika 

2. ročník 

Funkce a její graf: možný i výběr ze str. 19 – 20, kapitola 1.3.2. (využití různých funkcí v ekologii, 

čtení grafů) 

Exponenciální a logaritmická funkce: příklad aplikací str. 35 – 39 

Goniometrické funkce: aplikace na změny populací v čase str. 40 

3. ročník 

Geometrie v prostoru: srovnání povrchu a objemu při aplikaci Bergmannova pravidla, str. 23 

4. ročník 

Pravděpodobnost: Gaussova křivka (ekologická valence) str. 16 
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Informatika 

1. ročník 

Informační zdroje: vyhledávání, ověřování a hodnocení informací. Využívat odborné termíny, např. 

z ekologického slovníčku. Práce s aktuálními tématy, např. lokální problémy uvedené v kapitole 

2.4. 

Textový editor: práce s odbornými daty, např. kapitola 2.4. nebo 2.5. 

Prezentační software: práce s odbornými daty, např. kapitola 2.4. nebo 2.5., příprava prezentace na 

vybrané téma. Ochrana autorských práv – zásady správného citování zdrojů. 

2. ročník 

Tabulkový procesor: možná práce s ekologickými daty (např. grafy růstových křivek populací 

kapitola 1.3.2., exploatace přírodních zdrojů a globální změny klimatu v návaznosti na 2.5.) 

Počítačová grafika: práce s grafikou a multimédii na ekologická témata, i ve formě samostatných 

prací 

3. ročník 

Webové stránky: práce s ekologickými tématy, zpracování webových stránek na tato témata ve 

formě samostatných prací 

Fyzika 

1. ročník 

Mezinárodní soustava jednotek SI, fyzikální veličiny a jednotky: příklady použití veličin a jednotek 

mimo fyziku, např. abiotické faktory prostředí str. 20 – 30 

Mechanická práce, výkon, energie: disipativní struktury str. 13, zdroje energie na Zemi str. 63, 

zdroje energie pro člověka ve vztahu k životnímu prostředí – kapitoly 2.4.9, 2.4.10. (větrná energie 

– přeměna mechanické energie na elektrickou) a 2.4.11. 

Mechanika tekutin: hydrostatický tlak str. 29, přizpůsobení organismů vodnímu prostředí a vodě 

jako takové str. 26 – 27 

2. ročník 

Základní poznatky z molekulové fyziky: disipativní struktury a 2. věta termodynamiky str. 13, 

přeměny různých forem energie str. 63 – 69 
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Struktura a vlastnosti plynů: atmosféra, vítr str. 28, meteorologické důsledky (světlo, teplota, srážky, 

přizpůsobení organismů) str. 19 – 29 + kapitola 1.5.6. (biomy a rozmístění organismů jako důsledek 

rozdílů v klimatických faktorech) 

Změny skupenství látek: koloběh vody str. 72, přeměny sluneční energie (výpar vody a jeho 

důsledky) str. 64 – 68, voda jako ekologický faktor str. 26 – 27 

Stejnosměrný a střídavý proud: zdroje energie a životní prostředí 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11. 

3. ročník 

Elektromagnetické vlnění, záření: spektrum záření a jeho vliv na živé organismy str. 19 – 21, úloha 

sluneční energie v ekosystémech (odraz světla, souvislost s dlouhovlnným zářením Země a zářením 

absolutně černého tělesa) str. 64 – 68, fotovoltaika jako zdroj energie 2.4.9. 

Vlnové vlastnosti světla: využití pro rostliny str. 19 – 20 

Jaderná energie, jaderný reaktor: jaderná energetika jako kontroverzní zdroj energie 2.4.11. 

Biologie 

1. ročník 

Základní projevy života: kapitola 1.2.1. 

Viry, bakterie: specifika nebuněčných ve vztahu k projevům života str. 13, mezidruhové vztahy 

(parazitismus, symbióza) str. 50 a 51, potravní řetězce a význam pro koloběh látek v přírodě 

(rozkladači – kapitoly 1.5.4.3 a 1.5.5.), Archea jako organismy přežívající extrémní podmínky (str. 

30) 

Morfologie rostlin: přizpůsobení organismů prostředí (průběžně str. 19 – 29) 

Fyziologie rostlin: světlo a fotosyntéza str. 19 – 20, minerální výživa, úloha rostlin v cyklu prvků 

str. 29 a kapitola 1.5.5. a v potravních řetězcích str. 69 – 70 

Rostliny a prostředí: faktory ovlivňující jedince str. 19 – 29, přehled výškových stupňů rostlinstva 

v ČR str. 61 – 62 

2. ročník 

Houby, lišejníky: jejich role v ekosystémech = mezidruhové vztahy str. 50 – 52, význam pro 

koloběh látek v přírodě (rozkladači - kapitoly 1.5.4.3 a 1.5.5.) 

Morfologie a anatomie živočichů: přizpůsobení organismů prostředí (průběžně str. 20 – 30) 



 

- 183 - 

 

Fyziologie živočichů: úloha živočichů v cyklu prvků kapitola 1.5.5., v potravních řetězcích str. 69 a 

70 

Živočichové a prostředí: biomy (1.5.6.) a zejména biogeografie (1.5.7.), vybrané druhy jako 

problémové z hlediska ochrany přírody např. 2.4.12. 

3. ročník 

Fylogeneze člověka: vztah k vývoji krajiny v pravěku (2.1.1.) 

Trávicí soustava, metabolismus: energetika ekosystémů, potravní řetězce str. 70 

Genetika: možná rizika GMO (invaze, expanze) str. 16 a 17 

Geologie 

1. ročník 

Hydrosféra, pedologie: složky životního prostředí str. 21 – 30, koloběh vody str. 72, související 

energetické jevy (sluneční energie jako motor koloběhu vody) str. 63 – 68 

Chemie 

1. ročník 

Radioaktivita: jaderná elektrárna a životní prostředí kapitola 2.4.11. 

Chemická termodynamika: souvislost s jevy v přírodě (energetika ekosystému str. 63 – 68, 

organismy jako disipativní struktury str. 13) 

Prvky a jejich sloučeniny (s- a p- prvky): koloběh látek v přírodě (vodík, kyslík, uhlík, dusík, fosfor, 

síra, vybrané alkalické kovy) kapitola 1.5.5., uhlík - globální změny klimatu 2.5.1., síra, dusík – 

kyselé deště 2.5.6. 

2. ročník 

Ropa, uhlí, zemní plyn: neobnovitelné zdroje, cyklus uhlíku str. 72 - 73, globální změny klimatu 

2.5.1., udržitelná energetika a její problémy 2.4.9. a 2.4.10., znečištění ovzduší v důsledku 

spalování uhlí cyklus síry str. 76, kyselé deště kapitola 2.5.6. 

Jinak spíše výběrová obecná témata, např.: 

Elektrochemie: příklad zdroje energie (články, baterie) 
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Výroba kovů: energeticky náročný proces 

Koroze: v důsledku atmosférických jevů (odkaz na str. 28) a kyselých dešťů (2.5.6.) 

3. ročník  

Přírodní látky: jejich využití v potravních řetězcích str. 69 – 70, v cyklech prvků kapitola 1.5.5. 

Fotosyntéza: faktory ovlivňující fotosyntézu a růst rostlin str. 19 – 21, 28 

Metabolismus živin: souvislost s potravními řetězci str. 69 – 70, s cykly prvků kapitola 1.5.5. 

(zejména cyklus uhlíku str. 72 - 73, u bílkovin též cyklus dusíku str. 74 - 75 a síry str. 76) 

Hnojiva, látky užívané v zemědělství: cyklus dusíku a fosforu, eutrofizace str. 74 - 75, kyselé deště 

kapitola 2.5.6. 

Zeměpis 

1. ročník 

Tvar a pohyby Země: souvislosti s příjmem slunečního záření na Zemi str. 64 

Slapové jevy: str. 63 

Hydrosféra, atmosféra, biosféra, pedosféra: neživé složky prostředí a organismy str. 19 – 30, 

koloběh vody str. 72, klimatické pásy a biomy kapitola 1.5.6. a 1.5.7.; příklady vztahu člověka a 

konkrétních složek životního prostředí: hydrosféra 2.4.1., 2.4.5., 2.5.3., 2.5.5.; atmosféra 2.5.1., 

2.5.2., 2.5.6., biosféra – v podstatě všechny příklady 

Geografická informace: práce s mapami krajinného krytu, vyhledávání biomů a klimatických pásem 

ve světovém a kontinentálním měřítku, vyhledávání vegetačních pásem v závislosti na orografii 

terénu ČR (výškové stupně rostlinstva str. 61 – 62) 

Obyvatelstvo: analogie populačních charakteristik u geografie a u ekologie populací (kapitola 

1.3.1.), analogie sídelní struktury a rozmístění populace, populační růst (kapitola 1.3.2.), analogie 

sociální struktury (vztahy mezi jedinci téže populace – kapitola 1.3.3.) 

Světové hospodářství a jeho důsledky: vybrané příklady v kapitole 2.5. (a biomy 1.5.6.), doprava (v 

ČR) např. 2.4.4., 2.4.5., biodiverzita str. 46 

Krajina, vývoj krajiny: kapitola 2.1. 

Udržitelný rozvoj: ochrana přírody v ČR (2.2.) a na mezinárodní úrovni (2.3.) 
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Globální problémy biosféry: vybrané příklady v kapitole 2.5. 

2. ročník 

Makroregiony světa – přírodní podmínky: biomy (1.5.6.), rozmístění význačných organismů 

(1.5.7.), vybrané globální problémy biosféry s příklady: Afrika 2.5.3., 2.5.5., Asie 2.5.4., Jižní 

Amerika 2.5.5., Austrálie 2.5.2., obecně (zejména Arktida) 2.5.1. 

Česká republika – přírodní podmínky a zdroje: Přehled ekosystémů kapitoly 1.5.1. a 1.5.2., výškové 

stupně rostlinstva 1.5.3. 

Charakteristika obyvatelstva a sídel: analogie s ekologií populací (kapitola 1.3.) 

Struktura hospodářství: konflikty s životním prostředím příklady v kapitole 2.4. 

3. ročník 

Evropa - přírodní podmínky: biomy (1.5.6.), rozmístění význačných organismů (1.5.7.), 

mezinárodní ochrana přírody 2.3.2. (zejména evropská soustava NATURA 2000 str.) vybrané 

globální problémy biosféry týkající se Evropy – 2.5.1. (globální změny klimatu), 2.5.6. (kyselé 

deště, emise, acidifikace) 

Fyzickogeografická sféra: neživé složky prostředí a organismy str. 19 – 30, koloběh vody str. 71; 

příklady vztahu člověka a konkrétních složek životního prostředí: hydrosféra 2.4.1., 2.4.5., 2.5.3., 

2.5.5.; atmosféra 2.5.1., 2.5.2., 2.5.6.; souvislosti složek fyzickogeografické sféry – cykly prvků 

kapitola 1.5.5., zonalita - klimatické pásy a biomy kapitola 1.5.6. a 1.5.7. 

Dějepis 

1. ročník 

Pravěk: souvislost rozvoje lidské civilizace a krajiny (kapitola 2.1.1.) 

Středověk: venkov a zemědělství, kolonizace, urbanizace kapitola 2.1.2. (archeofyty – rostliny šířící 

se v souvislosti se zemědělstvím str. 16) 

2. ročník 

Středověk: venkov a zemědělství, kolonizace, urbanizace kapitola 2.1.2. 

Počátky novověku: vývoj krajiny a důsledky zámořských objevů str. 89 (invaze druhů str. 16) 
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3. ročník 

Rozvoj výroby a vědy, proměna agrární společnosti ve společnost průmyslovou: kapitola 2.1.3., 

následné důsledky v podobě znečištění ovzduší viz cyklus síry, dusíku, uhlíku kapitola 1.5.5. a 

především 2.5.6. 

4. ročník 

Moderní doba, soudobé dějiny: ukázky z 2.5. jako důsledky globalizace současné společnosti 

Občanský základ 

1. ročník 

Sociální struktura společnosti: analogie s vnitrodruhovými vztahy (kapitola 1.3.3.) 

Životní prostředí jako sociální faktor: vybrané pasáže z kapitol 2.1.5. a 2.2. (hlavně úvod: motivace 

k ochraně přírody) a příklady v kapitolách 2.4. (např. 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8.) a 2.5. (globální změny 

klimatu jakožto dnešní široký sociální problém 2.5.1., desertifikace 2.5.3.) 

2. ročník 

Základní lidská práva – právo na zdravé životní prostředí (počátky ochrany přírody 2.1.4. a 

globálních problémů 2.1.5.), právo shromažďovací a spolčovací (neziskové organizace a jejich cíle 

2.3.1., příklady konkrétních aktivit též např. z 2.4.4., 2.4.5., 2.4.7., 2.4.11.) 

Zákony – konkrétní příklad na zákonu o ochraně přírody (2.2.), mezinárodní úmluvy (2.3.2.) 

3. ročník 

Tržní ekonomika – životní prostředí jako jeden z ekonomických statků, konflikty hospodářských 

zájmů a ochrany životního prostředí (vybrané příklady z kapitol 2.4., 2.5.) 

Mezinárodní vztahy a globální svět – mezinárodní ochrana přírody jako příklad mezinárodní vztahů 

a důsledků globalizace kapitola 2.3., příklad úspěšné mezinárodní spolupráce – ochrana ozónové 

vrstvy kapitola 2.5.2., částečně úspěšné – snižování okyselujících látek kapitola 2.5.6., zatím dosti 

neúspěšné - globální změny klimatu kapitola 2.5.1. 

4. ročník 

Praktická a sociální etika: jako jeden z příkladů aplikace etiky východiska ochrany přírody (kapitola 

2.2. - úvod) 
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