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Abstrakt: 

Článek se zabývá uplatněním Agendy 2030 v České republice na poli cíle č. 13 - tedy Akcí na ochranu 

klimatu. Akce na ochranu klimatu jsou pojaty ve Strategickém rámci ČR 2030 mimo jiné jako ochrana 

biodiverzity. Cílem článku je podívat se na skutečnou ochranu biodiverzity v praxi ochrany přírody 

v ČR a dílčím způsobem vyhodnotit, zda jsou aktivity na ochranu přírody a biodiverzity smysluplné 

tak, aby odpovídaly požadavkům na Adaptaci-přizpůsobení se změně klimatu. Autor konstatuje, že 

ochrana přírody v ČR nemá jasné cíle a podpora biodiverzity se zmenšuje na ochranu vybraných 

atraktivních druhů zejména živočichů. Naproti tomu zbytnělý seznam zvláště chráněných živočichů 

dnes již neodpovídá realitě v české přírodě, protože není adaptován na podmínky zvýšené teploty a 

snížených srážek ve střední Evropě. Závěrem autor konstatuje, že na účinná opatření by se měl 

adaptovat celý systém ochrany přírody a ne jen dílčí programy. 

 

 

Abstract: 

The article deals with the application of the 2030 Agenda in the Czech Republic concerning Goal No. 

13 – i.e. Climate Action.  The climate protection actions are presented in the 2030 Strategic Framework 

of the CR also as biodiversity protection. The article aims at taking a look at the actual protection of 

biodiversity in the environmental protection practices in the Czech Republic and at partial evaluation 

of whether the activities to protect nature and biodiversity are meaningful in a way as to match the 

requirements for the Adaptation to climate change. The author notes that the protection of nature in 

the Czech Republic does not have clear objectives and biodiversity support is becoming limited to the 

protection of selected attractive species, in particular animals. On the other hand, the enlarged list of 

specially protected fauna does not correspond to the reality of Czech wildlife any longer, because it 

has not been adapted to the conditions of increased temperatures and reduced rainfall in Central 

Europe. Finally, the author notes that the entire system for nature protection and not just minor 

programmes should be adapted for effective measures. 

 

 

  



Úvod 

 

Změna klimatu (konkrétně oblast SDG 13 – Akce pro změnu klimatu) jako výzva SDG je poněkud 

široké téma, které není momentálně zakotveno pouze v strategických koncepcích České republiky 

(Koncepce přizpůsobení se změně klimatu ČR, 2015 nebo Akční plán přizpůsobení změně klimatu 

v ČR, 2016, a navazující materiály a plány), ale stává se průřezovým tématem. Téma akcí proti změně 

klimatu lze uchopit velmi dobře na úrovni státu, kdy můžeme horovat pro zavedení šetrnějších 

technologií, šetrnější dopravy a také v průmyslu zavádět nové technologie, konvertovat výrobu a 

změnit spotřebu a výrobu energie a provést i rozsáhlé mitigace (omezení pro uvolňování CO2 do 

ovzduší). Proto také nový titulní popis tématu pro tuto oblast je: „přijmout bezodkladná opatření na 

boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů“. (Vláda ČR, Příloha 3, 2016) 

 

Výše uvedené zdaleka není tak jednoduché jako pojmenovat a rozdělit postupy vedoucí k adaptaci na 

úrovni státu, tak provést totéž na úrovni regionu (kraje) a také místní úrovni, tedy obce a města. Cílem 

článku je přispět k uchopení pojmu Klimatická akce“ v oblasti cílů ochrany biodiverzity jako cílů 

udržitelnosti v rámci UNESCO a Agendy 2030 nejen ve světě, ale zejména v České republice. Metoda 

zkoumání je zaměřena na odbornou komparaci dosud publikovaných informačních materiálů a studií 

a různých výstupů spojených s činností Úřadu Vlády ČR a také Agentury ochrany přírody a krajiny. 

(Vláda ČR, Příloha 3, 2016) 

 

 

1. Postoje ke změně klimatu 

 

Pro přizpůsobení se změněnému klimatu naše civilizace vidí zatím dvě hlavní cesty, a to jsou jednak 

uvedená cesta mitigace, tedy omezování vypoušťění CO2 a dalších skleníkových plynů (zejména 

Bruselská úřední cesta direktorátu pro ŽP a IPCC-Panelu pro klima - cesta charakterizovaná obchodem 

s povolenkami na vypouštění škodlivin do ovzduší, a také určitým obchodem se svědomím vyspělých 

zemí, které z různých důvodů zkoušejí šetřit a omezovat fosilní zdroje energie). Omezovací cesta k 

rozvoji je dnes z celosvětového hlediska v současnosti poněkud okrajová, ne nepodobná postupu 

„poručíme větru dešti“ z 50tých let 20.století (Metelka 2009). Vrcholem uvedeného evropského 

snažení je pak Pařížská deklarace (uzavřená 2015 pod vedením OSN v Paříži), která vyspělé státy ne 

vždy smysluplně zavázala k šetření fosilními zdroji tak, aby došlo poklesu průměrné teploty o 2°C od 

preindustriální éry, což lze považovat za jemně irelevantní očekávání, prakticky člověkem/civilizací 

za stávajícího stavu vývoje klimatu nedostupné nebo dosažitelné zejména statistickým trikem. 

(Pondělíček, Bízek, 2016)  

 

Jako zásadní a zatím od víry oproštěná se jeví druhá možnost reakce na projevy změny klimatu a to je 

adaptace (přizpůsobování se), nikoliv resilience (vracení zpět do původního stavu), která pokud není 

pouze parciální (tedy podle současných návrhů zaměřená na zdravotnickou, informační a školní 

infrastrukturu), přináší zejména vysoké náklady do budoucna. Otevřená a cílevědomá adaptace nejen 

staveb (zateplení, odstínění, úsporné a alternativní vytápění, atd.), ale celku společnosti jako takové 

(tedy včetně souhlasu obyvatel s adaptací a obecného vysvětlení a pochopení adaptačních postupů a 

opatření v rámci společnosti) naopak náklady do buducnosti může účinně snížit v rámci odpovídajících 

efektivních opatření a logistických postupů. (Pondělíček, Bízek, 2016) 

 

 

  



2. Adaptační opatření jako akce pro „Klima“ 

 

Efektivní adaptační opatření mohou mít základní charakter zaměřený několika směry, tedy směry, které 

odpovídají povaze a nárokům na jednotlivá opatření. 

 

Principiálně lze adaptační opatření rozčlenit na opatření typu: 

• opatření soft – tedy měkká – organizační a logistická opatření, kdy s minimem nákladů lze docílit 

vcelku velkých výstupů a zejména souladu s požadavky a potřebami veřejnosti, je zde oborový 

prostor pro spolupráci s veřejností a pro ovlivnění veřejnosti tak aby bylo dosaženo konečných 

a efektivních výstupů; 

• opatření hard – tedy tvrdá - technická opatření odpovídající technickým a často i projekčně 

náročným opatřením – např. Typu vybudování protipovodňových zábran a bariér, vybudování 

záchranných struktur, agregátů apod.; 

• opatření zelená nebo zelenomodrá – přírodě blízká opatření, která zohledňují ekosystémové 

přístupy, zajištění vody a jejího zdržení v krajině, cirkulaci vzduchu mezi částmi prostředí, 

snížení teploty, zvýšení kvality mikroklimatu, atd. (server Adaptace sídel.cz) 

 

Výše uvedená opatření jsou alespoň v Euroatlantické zóně akceptovaná a rozšířená, vznikají k nim 

různé podklady, manuály a sítě měst již na jejich základě komunikují v tomto duchu na sdílení opatření 

a údajů o jejich efektivnosti a sdílejí návody na aktivity v duchu SDG 13, tedy akcí na ochranu klimatu 

a ochranu obyvatel.  

 

Naproti tomu česká koncepce Agendy 2030 (Česká republika 2030) předjímá v jinak strukturovaných 

kapitolách zejména biodiverzitu, ekosystémové služby a ochranu a pestrost krajiny a další adaptační 

opatření. Kapitola má svou Vizi, která je následující: „Zemědělství, lesní a vodní hospodářství zajišťují 

kvalitní a spolehlivou produkci, při níž berou ohled na přírodní limity a globální změnu klimatu – 

zlepšují stav půd, zpomalují odtok vody z krajiny a napomáhají udržení biologické rozmanitosti“. 

(Vláda ČR, 2016) 

 

Oproti všem koncepcím státu však doposud nejsou posléze nositeli strategických materiálů a koncepcí 

ani regiony, ani stát, ale do budoucna jednotlivá města – sídla jako samosprávné jednotky, ke kterým 

přímo se aktivity státu zatím příliš nedostaly, snad kromě několika doporučení a předvedení prezentace 

několika členům Národní síť zdravých měst anebo Svazu měst a obcí. Realitou tedy nejsou státní 

„velké“ koncepce a jejich indikátory, ale zcela lokální a lokalizované adaptační aktivity komunální, 

postupně zaměřené na místní adaptaci na změnu klimatu, orientované na zkušenosti odjinud a na části 

měst či obcí (většinou pod nějakou hrozbou, např. lokální záplavy anebo nedostatek vody) a směřující 

ke zlepšení místní pohody, bezpečí a tím i kvality života jako takové (například snížení výskytu 

tepelných ostrovů –UHI, zlepšení místního mikroklimatu - zvlhčení, zvýšení množství a kvality zeleně, 

apod.). (Pondělíček, Bízek, 2016) 

 

Vraťme se k rozvojovým cílům SDG a jejich dikci v ČR. Co se tedy u nás podle koncepce stvořené 

týmem Úřadu vlády ČR a premiérem skrývá za cílem SDG 13 - „Přijmout bezodkladná opatření na 

boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů“. Co to tedy v praxi ČR znamená? Rozpracování na 

dílčí cíle přináší následující subkapitoly pro kapitolu SDG 13 na základě tlaku EU a také tlaku OSN, 

který kapitoly SDG vymyslel: 

• 13.1 Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem 

a přírodními pohromami. 

• 13.2 Začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování. 



• 13.3 Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně, rozšířit lidské i 

institucionální kapacity pro zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni, snižování jejích dopadů 

a včasné varování. 

• Uvedené cíle jsou jasné a čitelné a skutečně na národní úrovni mohou mít vysoký smysl (Vláda 

ČR, Příloha 3, 2016). 

 

Na výše uvedené cíle navazují další subzávazky: 

• 13.a. Uvést do praxe závazek přijatý vyspělými zeměmi v Rámcové úmluvě OSN1 o změně 

klimatu a do roku 2020 společně dát k dispozici ze všech zdrojů 100 miliard ročně na řešení 

potřeb rozvojových zemí v souvislosti se smysluplnými opatřeními na zmírňování a 

transparentností při jejich zavádění a plně zprovoznit Zelený klimatický fond v co nejkratší době. 

• 13.b. Podporovat mechanismy pro zvyšování kapacit pro efektivní plánování a řízení v oblasti 

změny klimatu v nejméně rozvinutých zemích, se zaměřením na ženy, mládež, místní a 

přehlížené komunity. (Vláda ČR, Příloha 3, 2016) 

 

Jak na Evropské a celosvětové závazky reaguje naše, poněkud jinak členěná Agenda 2030? Například 

v oblasti biodiversity se objevila zmínka o klimatu a tam je také odrazový můstek pro to, co může 

udělat ochrana přírody v oblasti ochrany klimatu a samozřejmě vlastní adaptace na změnu klimatu 

jako systému ochrany přírody (Vláda ČR, 2016 a Vláda ČR, Příloha 2, 2016). 

 

Faktická úloha ochrany přírody ve společnosti se nám v posledních letech navzdory koncepcím a 

strategiím zmenšila na petrifikaci úředních míst a pozic ve stávajících prakticky nereformovatelných 

strukturách prostřednictvím Zákona o státní službě. Současně se struktury ochrany přírody po „období 

omezených subvencí (2011-2014)“ na proinvestovávání co nejvíce peněz z kapitoly managementové 

práce (práce na podporu přírody a krajiny) bez větších prokazatelných dopadů na hospodářství země 

a kvalitu života (tak jako to nakonec dělali jejich přímí předchůdci – meliorátoři. (Sádlo, 2007) 

 

SWOT analýza z hlediska SDG 13 a akcí na ochranu klimatu učiněná Úřadem Vlády ČR poměrně 

pěkně shrnuje možnosti ochrany biodiversity (v moci státní ochrany přírody) následujícím způsobem 

v kapitole „Odolné ekosystémy“ (Vláda ČR, Příloha 2, 2016): 

Negativní zásahy do biodiversity 

- -fragmentace dopravní infrastrukturou zhoršuje prostupnost krajiny; 

- -dosud vysoký podíl orné půdy náchylné k erozi na celkové rozloze ČR; 

- -stav mnohých přírodních stanovišť je špatný a života-schopnost populací řady biologických 

druhů nízká; 

- -nízká kvalita významné části povrchových vod a jejich pokračující eutrofizace splachy hnojiv 

a fosforem z odpadních vod; 

- rychlý odtok vody ze současné krajiny; 

- zhoršování kvality zemědělské i lesní půdy vinou nevhodného hospodaření; 

- značná míra poškození lesních porostů. 

 

Výše uvedené je zcela nezasazeno do celkového rámce v oblasti ohrožení biodiverzity a není tu jistota, 

zda jde o skutečné cíle koncepce nebo spíše o poněkud šíře pojatou, či převzatou proklamaci. Výše 

uvedené „popisné“ pasáže tak vypovídají o silné nekonzistentnosti materiálu (biodiverzita v praxi má 

velmi málo přímo společného s eutrofizací vod, stejně jako silná půdní eroze nebo poškození lesních 

porostů, dnes nepříliš prokazatelné. Jde tedy zřejmě o nejasný výčet jevů vzdáleně negativně 

souvisejících s přírodním prostředím). Například aktuální problematika půd a půdní eroze je zajímavá 

                                                             
1 S vědomím, že Rámcová úmluva OSN o změně klimatu je primárním mezinárodním, mezivládním fórem pro vyjednávání 

globální reakce na změnu klimatu. 



a její příčiny pramení ve způsobu obdělávání půdy i ve změněn struktury srážek v rámci ročních 

období, z obecného hlediska patří do zásadních problémů pouze někde (např. Kraj Vysočina) a nikoliv 

v oblasti biodiverzity, ale zemědělství, podobně jako orná půda není náchylná k erozi, tak jako 

k zastavění, jak o tom svědčí pohled do zveřejněných statistik ČR (změna za 20 let mezi 1996 – 2016 

ubylo v ČR orné půdy 1,325 km2 a ve Středočeském kraji 0,132 Km2. Na druhou stranu ztráty 

zemědělské orné půdy nejsou přehnaně velké a to i v nejsuburbanizovanějším kraji – Středočeském). 

(ČSÚ) 

 

Pozitivní zásahy v oblasti biodiverzity 

- vysoký a dále rostoucí podíl lesů na celkové rozloze ČR; 

- rostoucí podíl trvalých travních porostů na celkové rozloze ČR; 

- vytvořený systém institucionální péče o životní prostředí; 

- vysoká pestrost krajinných typů daná rozmanitostí přírodních podmínek i historickými způsoby 

hospodaření. (Vláda ČR, Příloha 2, 2016) 

 

Institucionální a personální růst v oblasti ochrany přírody je při ochraně ŽP dostatečný, jak o tom 

svědčí nově vytvořené tabulky zaměstnanců státní správy (dle zákona o státní službě) a postačují jako 

dostatečná podpora biodiversity, k tomu je nutno dodat, že informovanost, vzdělání a vzdělávání 

pracovníků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí notně pokulhává, takže při odbornějších 

úkolech může docházet k nepochopení a selhávání v ochraně biodiverzity (volně na stránkách AOPK 

– www.ochranaprirody.cz). Existuje část zaměstnanců ochrany přírody a krajiny, která velmi jistě 

neumí dostatečně definovat ani vztah mezi ekologickou stabilitou a mezi biodiverzitou v daném území. 

 

K výše uvedenému výstupu ze SWOT analýzy souvisejícímu nějak s biodiverzitou přísluší z uvedené 

česky uchopené Agendy 2030 i sdělení vize o Cestě k odolným, ekosystémům do budoucna, dále 

citace textu vize: „Zemědělství, lesní a vodní hospodářství zajišťují kvalitní a spolehlivou produkci, při 

níž berou ohled na přírodní limity a globální změnu klimatu – zlepšují stav půd, zpomalují odtok vody 

z krajiny a napomáhají udržení biologické rozmanitosti.“ (Vláda ČR, 2016) 

 

Tato vize, u které nelze než konstatovat, je otevřená a jasná, nám z ní vypadlo, že ochrana přírody a 

krajiny a její struktury jsou zřízeny v ČR k tomu uvedenému účelu a jejich činnost by měla být i takto 

orientována a neměla by být dalšími orgány státu v institucionální rovině nahrazvána. Ochrana přírody 

a její služebníci by tu měli při udržitelném stavu ekosystémů hrát hlavní roli, to se příliš buď neděje, 

nebo s tím preventivně není do budoucna počítáno. 

 

Jak je to tedy s biologickou rozmanistostí podle nové koncepce pro ČR , kdy bychom měli najednou 

couvnout od biodiverzity  (Vláda ČR, 2016) : 

• Cílem České republiky pro několik následujících desetiletí je dosažení přítomnosti 

životaschopných populací původních druhů v naší krajině. K tomu je nezbytné promyšlenou 

obnovou dospět k zastoupení jednotlivých přírodních stanovišť v dostatečném rozsahu i kvalitě. 

Součástí tohoto záměru bude také ponechání části souvislých ploch s dosud zachovalou přírodou 

samovolnému vývoji.  

• V krajině existují a stále vznikají opuštěné plochy, dříve využívané pro potřeby zemědělství, 

těžby nerostných surovin, průmyslu, dopravy nebo obrany. Ve vhodných případech bude část 

opuštěných ploch ponechána samovolnému vývoji na základě přírodních procesů. Ochrana 

přírodních procesů je spolu s ochranou biotopů a druhů třetím pilířem ochrany biodiverzity. 

 

Sdělení obsažená v koncepci jsou na této úrovni alarmující pro ochranu přírody a svědčí o hlubokém 

nepochopení jejího současného antropogenně podmíněného stavu. Plochy ponechané ladem a bez 

kontextu s aktuálně změněnými podmínkami života v přírodě v našem podnebném pásu, bez začlenění 



do kontextu s dopady změny klimatu mohou ponechány ladem a „přírodním procesům“ ve jménu 

tvořivé přírody (Bárta 2008). Zde je nutno bohužel s takovým přístupem k diverzitě vyjádřit nesouhlas, 

protože přírodní procesy ve středoevropských zemích jsou mimo národní parky silně ovlivněny 

člověkem a změnou klimatu a jdou poněkud jiným směrem, než by bylo možno očekávat. Namísto 

přírodě blízkých společenstev se v přírodě objevují např. Plochy akátin, pajasanů, křovin, či ruderální 

lada, která neumožní žádné rozvinutí diverzity, a to ani sekundárně. 

 

Co vše by tedy měla příroda dnes podle předpokladů odpracovat, protože krajinného hospodaření 

ubývá a v krajině je stále méně esteticky a krajinářsky transparentně uživatelných míst již od 18 století, 

podobně jako ubývá uživatelů lesů a zemědělských hospodářů (Sádlo 2007). Z tohoto pohledu ochrany 

krajiny, lze uvažovat, zda instituce na její ochranu ještě platí stát oprávněně? 

 

Co očekává urbánní struktury v budoucnosti z hlediska adaptace na změnu klimatu? 

(opět v rámci uvedené koncepce) : 

• Letní i zimní teploty budou vyšší než v minulých desetiletích. Přibude také letních období 

vysokého horka a extrémního sucha, jež občas vystřídají velmi silné srážky. Sucho bude nejvíce 

ohrožovat jižní Moravu (oblast přibližně na jih od Brna), Vysočinu a nižší polohy ve zhruba 

severní polovině Čech (od Berounska přes Lounsko až k povodí dolní Ohře). Proto je potřeba 

počítat s nedostatky vody i častějšími povodněmi. Kvalita vody bude kolísat. Ve velkých městech 

posílí vliv tzv. tepelných ostrovů: poroste teplotní rozdíl mezi městy a okolní krajinou.  

• Česká města a obce se zatím na dopady změny klimatu téměř nepřipravovala. Adaptace a 

mitigace na místní a regionální úrovni vyžaduje odpovědné plánování využití území pro 

zemědělské hospodaření, promyšlenou tvorbu krajinných struktur, jež mají pozitivní vliv na 

vodní režim krajiny, půdu, biodiverzitu a zlepšení funkčního propojení přírodních a urbánních 

struktur (Odolné ekosystémy). Musí se vylepšovat propojení přírodních a urbánních struktur. 

(Pondělíček, Bízek, 2016) 

 

Stát jako takový a jako nositel programů rozvoje přírody a diverzity i organizátor institucí k ochraně 

přírody a krajiny je samozřejmě oprávněn podpořit rozvoji sídel, ale primárně by bylo v rámci adaptace 

institucí na změny klimatu zásadně slevit z „českých specifik“ zavedených v ochraně přírody a krajiny 

někdy i po velmi dlouhou dobu (minimálně po dobu platnosti zákona č.114/1992 Sb., tedy 25 let), 

která jsou reprezentována zejména: 

• Seznamem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (součást vyhl. MŽP č.395/92 Sb., který 

se dále a neustále rozrůstá i na druhy dnes již běžné) (server MŽP). 

• Záchranné programy na významné druhy živočichů a rostlin (orientované dle neznámé potřeby 

a mimo společenský požadavek) (server AOPK). 

• Záchranné programy z hlediska biotopů (selhávající na součinnosti více resortů při práci) (server 

AOPK). 

• Péče o soustavu Natura 2000 (selhává zde rozumná spolupráce a sdílení informací nejen ve 

střední Evropě, ale i v západní části) (Server AOPK). 

• Program péče o krajinu (čerpání peněz je omezeno myšlenkově i funkčně na „osvědčené“ zásahy 

a managementová opatření v krajině, která původně dělali vlastní hospodáři a uživatelé). 

• Dotační programy EHK na podporu biodiverzity (např. Program CZ 02 – tento program podpořil 

někdy významné sdílení zkušeností, ale nad jeho využití lze vyjádřit z hlediska faktické podpory 

diverzity zejména smutek) (Zmeškalová, 2017 – server EEA). 

 

K předchozímu lze dodat příklady nade vše, jen z vybraných uvedených kapitol, či oblastí které má 

v ruce z hlediska biodiverzity stát a mohl by ulevit řešení rozvojových problémů i zvýšení biodiverzity 

v krajině i ve městech a jejich okrajích (část populací zvláště chráněných živočichů se sem postupně 



přesunula), aniž by se bylo nutno odvolávat na konzervativní i konzervační kouzlo: „samovolný 

přírodní vývoj území“, které používali naši předchůdci při nedostatku prostředků (Bárta 2008). 

 

Jak tedy dále s biodiverzitou u zvláště chráněných a vzácných druhů v ČR za změny klimatu? 

Podklady jsou: 

• Národní strategie OP a biodiverzity: Státní program péče o ŽP a další, 

• zák. č. 114/1992 Sb. a směrnice 92/43/EHS o stanovištích a 2009/147/ES o ptácích, 

• z toho je odvozeno celkem 846 zákonem chráněných taxonů v naší přírodě, 

• existuje dosud jen 10 koncepčních dokumentů, Vládou ČR finančně limitovaných, navrhujících 

řešení pro vybraných 10 chráněných a ohrožených druhů pro celou ČR. (Zmeškalová, 2017 – 

server EEA) 

 

V rámci biodiverzity tedy uvnitř státního systému s prioritami v ochraně přírody z hlediska 

zachraňovaných druhů nejspíše nikdo neujasnil způsoby výběru k záchranným programům (jsou to 

zajímavé druhy a skutečně klíčové, nebo jen, které mají popularitu – z níže seznamů uvedených lze 

usoudit, že ochranné programy jsou nekoncepční a postup v ochraně diverzity nevědecký a 

neefektivní, protože jsou preferovány druhy, o něž je zájem, či jejichž ochranný program nějak převážil 

nad řadou ostatních - přehled programů): 

Aktivní přijaté programy  

 Hnědásek osikový, Perlorodka říční, Sysel obecný a Užovka stromová 

Aktivní programy péče 

 Bobr evropský, Vydra říční 

Připravované záchranné programy 

 Drop velký, Krasec dubový, Raroh velký, Ropucha krátkonohá 

Připravované programy péče 

 Velké šelmy – vlk, medvěd a rys. 

 

Klíčové Norské fondy – tedy podpora EEA fondů (často přes AOPK – agenturu ochrany přírody a 

krajiny) měly například financovat v uplynulých letech realizace několika nekoncepčních záchranných 

programů a programů péče: 

 

Realizace ZP a PP 

• celkem 44 358 790 Kč při kompletním dočerpání – tj. 30 projektů, 10 druhů 

• 9 perlorodka, 8 sysel, 4 užovka, hnědásek 

 

  



Obrázek 1 Finanční rozčlenění dotací z Norských fondů 

 

 
Zdroj: Zmeškalová, 2017 – server EEA 

 

Na perlorodku říční (jeden z našich nejdéle působících programů péče a únikových projektů již od 

90. let 20. století) bylo vyčerpáno prakticky 2/5 všech dotací, protože to je vděčný objekt a tyto 

projekty s malými úspěchy běží nejméně od roku 1992 a hřbitovem pro finance odkudkoliv. 

(Zmeškalová, 2017 – server EEA). Další druhy samozřejmě dostávají podporu tzv. podle potřeby, ale 

záchranné programy nemají jasnou koncepci priorit a dnes navíc nejsou nekompatibilní s poznatky o 

obecném působení změny klimatu.  

 

Druhy spojené přímo se změnou klimatu (jsou jí primárně nebo sekundárně podpořeny v růstu 

populací a šíření). Ke zvláště chráněným druhům a jejich speciálnímu seznamu z vyhlášky MŽP 

č.395/1992 Sb.: 

• Neustále se rozšiřuje a druhů zařazených do něj se bez korekce zvětšuje 

• Převažují názory jednostrané a tak jsou chráněny druhy časté, často šířící se s podporou změny 

klimatu do biotopů ve městech, případně jde o druhy plošně se rozšiřující! 

• Chrání se jakýkoliv biotop nebo místo výskytu bez ohledu na okolnosti a populace výskytu. 

 

Z vybraných zvláště chráněných druhů jde v první řadě o následující: 

• KO – kriticky ohrožené: Kudlanka nábožná, Cikáda viničná, listonoh letní, potápník, mihule 

potoční, ropucha krátkonohá, skokan skřehotavý, ještěrka zelená, Užovka stromová, želva 

bahenní, Jeřáb popelavý, Luňák červený, Orel mořský, Strnad zahradní, Medvěd, Netopýr 

velký, Sysel a vlk. 

• SO – silně ohrožené: rosnička zelená, skokan štíhlý, skokan zelený, ještěrka obecná, Slepýš 

křehký, ještěrka živorodá, užovka hladká, Chřástal polní, Kavka obecná, Konipas luční, 

křepelka polní, krahujec obecný, Slavík modráček, rybák obecný, Vlha pestrá, Volavka 

stříbřitá, Žluva hajní, křeček polní, Los, netopýři, plch, rys, vydra.  



• O – ohrožené: Prskavec, čmelák, Mravenec lesní, zlatohlávek, ropucha obecná, užovka 

obojková, čírka obecná, Jestřáb lesní, kopřivka obecná, Kormorán velký, koroptev polní, 

Potápka roháč, rorýs obecný, slavík obecný, Ťuhýk obecný, vlaštovka. 

 

U tučně uvedených zvláště chráněných druhů „české přírody“ je v současné době areál rozšíření 

výrazně větší (stejně tak i densita - hojně se vyskytují i mimo českou kotlinu a nově na sever od Prahy) 

a druhy pravděpodobně v různém rozsahu využívají změněných životních podmínek (Sádlo 2007) 

v teplejším a sušším klimatu pro svou sukcesi a progres při obsazování nových prostor směrem na 

sever. V praxi se původně řada z těchto živočichů objevovala nejprve na okraji měst, kde bylo tepleji 

(pozn. aut.), ale nyní využívá oteplení i mimo města, protože to teplotní a současně srážkové průměry 

umožňují (Machar 2017). V řadě případů při šíření živočichů hrají prim nové teplotní průměry 

v měsíčních maximech, zejména v Zimě a svou roli také hraje období bez mrazu (Nováčková, 2017). 

 

 

Závěr 

Změna klimatu s sebou kromě praktických projevů (oteplení, změna srážkových průměrů, sucho, 

klimatické extrémy, aj.) přináší i posuny v chápání prostředí a klimatu, a měla by s sebou nést i 

institucionálně jiné nastavení některých služeb a jejich parametrů. Například uchopení problémů a 

programů ochrany přírody by mělo zejména z hlediska priorit být chápáno do nejbližší budoucnosti 

jinak než doposud. Pochopení by v sobě mělo ukrývat i vyšší pochopení dynamiky změny klimatu 

(Nováčková 2017). 

 

Současná koncepce udržitelného rozvoje v ČR je navazujícím materiálem na Agendu 2030 OSN (OSN 

2015). Strategický rámec „Česká republika 2030“ (Vláda ČR, 2016) dotvořený ve vybraných 

diskuzích v prosinci 2016 nabízí zatím z pohledu vztahu mezi diverzitou a přírodním prostředím 

s přihlédnutím k vlivům změny klimatu nedostatečně vybroušený pohled na otázky spojené 

s biodiverzitou a rozvojem pestrosti přírody v České republice. Náhled současné koncepce zjevně 

nenavazuje přímo na Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010 (Databáze koncepcí ČR), 

která byla přijata a měla reálný základ za Vlády ČR v roce 2010, od této doby podobný materál 

nevznikl i přes různé sekundární materiály, podpůrné koncepce a grantové i jiné úlohy cílené na 

udržitelný rozvoj. Naproti tomu Vláda ČR přijala v roce 2016 Strategickou koncepci UR (Vláda ČR 

2016), která ovšem jde jinam než námi sledovaná Agenda 2030. (Vláda ČR Příloha 3, 2016) 

 

Z výše uvedených faktů bylo možno přistoupit k záchranným programům na ochranu živočichů a 

ke zvláště chráněným druhům s poukázáním na nezadaptování se institucionálního systému ochrany 

přírody v ČR na podmínky změny klimatu. Postup v ochraně biodiverzity, na kterém jsou klimatické 

akce pod bodem jako SDG cíl 13 (Agenda 2030, OSN, 2015) postaveny stejně jako na ekosystémovém 

přístupu v tuto chvíli, se jeví v ČR jako odborně nepodložený koncept, vycházející z nejistoty a 

nedostatku znalosti problému. Autor vnímá neexistenci racionální a transparentní vědecké rady 

ochrany přírody v ČR a jejích cílů v oblasti biodiverzity jako významný handicap pro podporu 

udržitelného rozvoje a cílů Agendy 2030 na našem území. 

 

Na okraj celého článku lze uvést návrh opatření, která by pravděpodobně uvolnila regionální rozvoj a 

umožnila cílenou ochranu biodiverzity v České republice z pohledu praxe rozvoje (investiční aktivity 

apod.) a zároveň nepoškodila v prostředí to podstatné: 

• Seznam zvláště chráněných druhů z vyhlášky MŽP č.395/1192 Sb. V akt. znění je zastaralý a je 

nutno jej naředit, protože ohrožení jednotlivých vybraných druhů již dlouho není zásadní a to 

zvláště v kontextu EU (není nutné chránit plně všechny druhy ohrožené nějak u nás, které jsou 

v sousedních zemích hojné a šíří se, případně se šíří i u nás) – to platí zejména pro řadu druhů 



nově se šířících plošně v ČR – kudlanka nábožná, užovka hladká, žluva hajní, orel mořský, 

krkavec obecný, kavka obecná, atd. 

• Protože se posunuje se areál výskytu živočichů i geografická pásma (Machar 2017) a hranice 

chladné oblasti mírného klimatu se silně posunuje k severu – to znamená, že mezní teplomilné 

druhy postupují do Krkonoš, Beskyd, Jeseníků či na Ostravsko, chladnomilné druhy naproti 

tomu u nás nebudeme schopni udržet jinde než v extrémních polohách (reliktní biotopy 

severského charakteru, či vybrané stepní druhy). Je proto nutné překlasifikovat zvláště chráněná 

území a lokality NATURA 2000 ve smyslu tohoto pohledu (omezit péči na reliktních biotopech 

jako neudržitelnou). Vlivem nezměněných priorit v ochraně zvláště chráněných druhů vznikají 

silné problémy s blokací investic a výjimkami k realizaci záměrů, které nejsou plně 

opodstatněné. 

• Záchranné programy a ochrana druhů se prodražují bezdůvodně při záchraně druhů, které ve 

změněných podmínkách vyšších teplot nebude možno udržet, a navíc přicházejí nové druhy, 

které nejsou mimo naše území výjimečné, jen že jsou doposud teplomilné. Péče o nově se 

vyskytující a dříve vzácné teplomilné druhy může zbytečně odčerpávat prostředky důležité pro 

druhy adaptibilní a místní a hodné ochrany. 

• Je nutno v celé šíři akceptovat nové druhy přírody České přírody (pod vlivem nejen oteplení) a 

to ovšem v kontextu středoevropské přírody s posunujícími se geografickými pásy.  

• Ve středoevropském kontextu ochrany přírody (kam jednoznačně patříme, jako bývalá země 

Rakousko - Uherska nelze jako dříve (v dobách císařství) uvažovat všechny nové druhy jako 

výjimečné (Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Slovensko a další země mají také velkou a větší 

biodiverzitu) a věcně tomu přizpůsobit druhovou ochranu (zvyšuje se přítomnost vlhy pestré, 

užovky hladké, žluvy hajní, břehule říční, ledňáčka říčního, orla mořského a čápa bílého u nás a 

to ruku v ruce s teplotním nárůstem v jinak mírném pásmu střední Evropy.  

• Řada neofytů a nevhodných druhů Evropské přírody se šíří zcela stejným způsobem (norek 

americký, ondatra pížmová, želva nádherná, škeblice čínská a další). 

• Celkově je nutná adaptace české ochrany přírody v kontextu Evropy na změnu klimatu a její 

projevy a je nutno učinit s tím spojené odpovídající legislativní kroky – tedy změnit zcela zákon 

i Vyhlášku a její přílohy. 

• Myšlenkově je pro skutečnou akci na ochranu klimatu biodiverzity v duchu SDG 13 nutností 

opustit prostor omezený hranicemi ČR a vstoupit do prostoru vymezeného pro myšlenkově 

uvolněnou otevřenou komparativní ochranu přírody a krajiny. 
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