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Úvodní poznámky a zpÛsob hodnocení

Aktivní podpora ohroÏen˘ch druhÛ zaujímá v souãasné praxi ochrany pfiírody
velmi v˘znamné místo. V celosvûtovém mûfiítku se jedná o obor, kter˘ se pfies
poãáteãní nesmûlé krÛãky postupnû stal nedílnou souãástí souãasné ochranáfiské
praxe. V̆ znam aktivní ochrany ohroÏen˘ch druhÛ zdÛrazÀují i klíãové meziná-
rodní legislativní pfiedpisy na ochranu pfiírody, zejména mezinárodní Úmluva na
ochranu biodiverzity, Bernská úmluva a Smûrnice o stanovi‰tích. V‰echny obsa-
hují ustanovení, která zavazují dotãené státy podporovat záchranné programy
tam, kde je to úãelné a vûdecky zdÛvodnûné. 

V âeské republice má praktická ochrana ÏivoãichÛ bohatou tradici. Prudk˘ roz-
voj na tomto poli je logickou odezvou na bezprecedentní úbytek druhové boha-
tosti a zvlá‰tû na sníÏení poãetních stavÛ velkého mnoÏství Ïivoãi‰n˘ch druhÛ,
které pozorujeme zejména od poloviny dvacátého století.

Snahou tohoto sborníku je pokusit se shrnout dosavadní zku‰enosti s aktivní
podporou nûkter˘ch ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ a vyuÏít je pro dal‰í rozvoj a zefektiv-
nûní projektÛ tohoto typu. Tento ambiciózní zámûr v‰ak nemohl b˘t naplnûn
v ideální podobû. PfiestoÏe realizovan˘ch projektÛ bylo velké mnoÏství, fiada
z nich po sobû nezanechala Ïádnou publikaãní ani jinou stopu, dal‰í jsou zdoku-
mentovány pouze nedostateãnû a nelze je nijak hodnotit. Do sborníku se tak
dostaly zejména projekty hrazené z vefiejn˘ch rozpoãtÛ, u kter˘ch je stanovena
povinnost podání zprávy o realizaci projektu. Je tûÏké odhadnout, jaké procento
údajÛ se podafiilo shromáÏdit, a kolik projektÛ zÛstalo skryto. Krátk˘ ãas posuzo-
vání vymezen˘ lhÛtami projektu, v rámci kterého bylo toto hodnocení provádûno,
rovnûÏ ve vût‰inû pfiípadÛ neumoÏnil terénní ovûfiení úãinnosti realizovan˘ch
opatfiení. Pfies tyto problémy a omezení se v‰ak domníváme, Ïe hodnocen˘ vzo-
rek je dostateãn˘ pro úãely, jeÏ jsme si stanovili – shromáÏdit informace o základ-
ních typech opatfiení a prioritách v této oblasti, o zpÛsobech pfiípravy a doku-
mentování, a kde to bylo moÏné i o praktickém pfiínosu tûchto aktivit.

Opatfiení na podporu Ïivoãi‰n˘ch druhÛ nab˘vají nejrÛznûj‰í podoby. Od jed-
noduch˘ch projektÛ, jak˘m je napfiíklad vyvû‰ování ptaãích budek, po komplexní
záchranné programy s celostátní pÛsobností. Z tûchto dÛvodÛ byly pfiipraveny
dvû rÛzné osnovy, podle kter˘ch hodnocení probíhalo. První osnova byla urãena
pro oficiálnû schválené záchranné programy a pokud moÏno pro v‰echny pro-
jekty, pfii kter˘ch docházelo k manipulacím s jedinci dotãeného druhu. Cílem
hodnocení bylo zjistit, do jaké míry jsou projekty zaloÏeny na odborn˘ch zákla-
dech, a posoudit jejich komplexnost a efektivnost.

Druhé hodnocení se t˘ká druhÛ, u nichÏ byla ochranná opatfiení realizována na
lokální úrovni. Hlavním smyslem bylo shromáÏdit maximální mnoÏství údajÛ, jeÏ
by umoÏnilo vyhodnotit, které druhy a jaká opatfiení jsou vefiejností a ochranou
pfiírody preferovány a posoudit jejich v˘znamnost a úãinnost pro zachování
daného druhu i odhalit moÏné slabiny tûchto aktivit.

Hodnoceny byly projekty, ke kter˘m se podafiilo shromáÏdit alespoÀ ãást údajÛ.
Vût‰inou se jednalo o aktivity realizované po roce 1990, pouze v pfiípadû, Ïe byl
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urãit˘ projekt v˘znamn˘ z metodologického hlediska nebo má pfiímé vazby na
souãasnost, byly zahrnuty i projekty star‰í. V následujícím textu jsou popsané
podrobné osnovy obou typÛ hodnocení. BohuÏel je nutné upozornit, Ïe v fiadû pfií-
padÛ nemohly b˘t pro neúplnost získan˘ch údajÛ zcela dodrÏeny.

1. Hodnocení celostátnû koordinovan˘ch projektÛ a dále v‰ech, u kter˘ch
do‰lo k jak˘mkoliv reintrodukcím

Podle této osnovy byly hodnoceny jednak projekty, jejichÏ aktivity byly celo-
státnû koordinovány, a dále v‰echny, kde do‰lo k reintrodukci jedincÛ daného
druhu do pfiírody. Projekty se t˘kaly ÏivoãichÛ patfiících ke kriticky ohroÏen˘m
druhÛm (ve smyslu rizika extinkce, nikoliv vyhlá‰ky ã.395/1992). Takové pro-
jekty by mûly b˘t komplexní, zaloÏené na pfiísnû vûdeck˘ch základech a mûly by
splÀovat nezbytné formální náleÏitosti, jejichÏ standard formulovala Species Sur-
vival Commission (IUCN 1995). 
Projekty byly hodnoceny slovnû formou podrobnû komentovan˘ch odpovûdí na
níÏe uvedené otázky. Hodnotitel souãasnû u kaÏdého projektu popsal souvisl˘m
textem prÛbûh jeho realizace a v˘sledky. Souãástí v˘stupu bylo shrnutí pozitiv
a nedostatkÛ projektu (napfi. zásadní pozitivum je skuteãnost, Ïe projekt byl koor-
dinován poradním sborem, zásadní negativum, Ïe nebyl vypracován Ïádn˘ mate-
riál, kter˘ by plánoval ochranná opatfiení atd.) a stanovení priorit jednotliv˘ch
opatfiení.

Otázky k hodnocení celostátnû koordinovan˘ch projektÛ:
• na základû jak˘ch skuteãností do‰lo k plánování a realizaci projektu pro

dan˘ druh? 
• byl vypracován komplexní materiál detailnû plánující aktivity na del‰í

ãasové období?
• byly stanoveny jasné krátkodobé a dlouhodobé cíle projektu a kritéria

pro posouzení zda jich bylo dosaÏeno?
• byly pfied zahájením projektu identifikovány a eliminovány pfiíãiny

poklesu poãetnosti pfiípadnû vymizení pÛvodní populace?
• byla pfii plánování projektu posouzena vhodnost biotopu druhu vzhle-

dem k jeho kvalitû i kvantitû?
• byla pfied zahájením projektu dobfie známa biologie druhu (urãení kri-

tick˘ch potfieb; preference biotopÛ, intraspecifická variace, adaptace na
lokální ekologické podmínky, sociální chování, rozmnoÏovací chování,
velikost teritorií, poÏadavky potravní a na úkryty, potravní chování, pre-
dátofii, choroby)?

• byla provedena anal˘za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti (Popu-
lation and Habitat Viability Analysis)?

• V pfiípadû reintrodukcí:
- byl zváÏen efekt reintrodukce druhu na ekosystém. (napfi. v pfií-

padû niky obsazené jin˘m druhem)?
- jak˘ byl pÛvod vypou‰tûn˘ch jedincÛ? 
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- byl pfii sestavení plánu reintrodukce za pouÏití statistick˘ch
metod stanoven optimální poãet vypou‰tûn˘ch jedincÛ)?

- byl pfied vlastní reintrodukcí zhodnocen taxonomick˘ statut
reintrodukovan˘ch individuí (stejn˘ poddruh, rasa)?

- bylo provedeno genetické zhodnocení vypou‰tûn˘ch jedincÛ? 
- byla provedena zdravotní a genetická kontrola vypou‰tûn˘ch

individuí, posouzení vhodnosti lokalit z hlediska imunologické
odolnosti, pfiípadná karanténní opatfiení?

• byla zváÏena rizika a zisky vzhledem k místnímu obyvatelstvu, popfií-
padû jeho postoje k provádûnému projektu?

• byly prÛbûh a v˘sledky projektu monitorovány?
• jaké bylo organizaãní zaji‰tûní projektu vãetnû vhodné ãasové posloup-

nosti?
• byl sestaven víceãlenn˘ t˘m specializující se na v‰echny fáze programu?
• jaké bylo finanãní zaji‰tûní a celkové náklady projektu?
• pro‰el plán projektu oponentním fiízením a schvalovacím procesem?
• byly v˘sledky projektu dÛkladnû oponovány? 
• byly v˘sledky projektu publikovány ve vûdecké a populární literatufie?

2. Ostatní projekty (opatfiení aktivní druhové ochrany probíhající na
lokální úrovni, managementová opatfiení urãená konkrétnímu druhu
(druhÛm) bez celostátní koordinace apod.

Smyslem hodnocení bylo zejména vytvofiení pokud moÏno úplné re‰er‰e projektÛ
k jednotliv˘m druhÛm po taxonomick˘ch skupinách, ze které je patrné, jaké
druhy a jaká opatfiení jsou v centru zájmu a pfiípadnû jak˘ objem finanãních pro-
stfiedkÛ je na tato opatfiení vynakládán. Na re‰er‰i navazuje slovní vyhodnocení
smyslu a úspû‰nosti tûchto opatfiení podle pfiiloÏené osnovy, kde hodnotitelé rov-
nûÏ popsali v˘znam opatfiení pro ochranu druhu. Hodnocení mûlo dále upozornit
na slabiny daného opatfiení (napfi. moÏnost nevhodn˘ch tÛní pro obojÏivelníky,
které se mohou stát pastí, nezaji‰tûn˘ch budek pro ptáky, nedostateãného moni-
toringu proveden˘ch opatfiení, moÏného konfliktu daného opatfiení pro konkrétní
druh s poÏadavky jin˘ch v˘znamn˘ch druhÛ na lokalitû apod.). Na základû v˘‰e
uvedeného slovního zhodnocení pozitiv a slabin konkrétního opatfiení navrhovali
autofii doporuãení ke kaÏdému opatfiení a stanovili jeho prioritu. Hodnocení jed-
notliv˘ch opatfiení podle osnovy byla doplnûna úvodem a shrnujícím závûrem pro
v‰echna opatfiení v rámci dané taxonomické skupiny.

O S N O V A
Druh: platné jméno
OhroÏení: (struãn˘ souhrn, pfiíãiny)
Vlastní záchrann˘ projekt:

Obecn˘ popis projektu: (vãetnû pfiedpokládan˘ch dÛvodÛ), v této ãásti
hodnocení je nutné mimo jiné odpovûdût na následující otázky:

- byla pfiedem provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení
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- vycházelo plánování opatfiení z dostateãn˘ch znalostí biologie
druhu

- vycházela opatfiení z dostateãné anal˘zy moÏn˘ch rizik? (vznik
„ekologick˘ch pastí“, napfi, budek, na které se specializují
kuny, ‰patnû umístûné budky na skorce, tÛnû pro Ïáby u silnice
atd.)

Autofii, provozovatelé, osoby a obsazení:
Lokalizace projektu:
Doba provádûní projektu:
PrÛbûh projektu: 
V̆ sledky projektu: v této ãásti hodnocení je nutné odpovûdût 
na následující otázky:

- bylo provedeno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení
(monitoring)?

- byly v˘sledky publikovány v odborném tisku?
- jak˘ je souãasn˘ stav realizovaného opatfiení (pokud je znám˘)

Finanãní náklady:
Zdroj financování:
V̆ znam a priorita opatfiení:

V Praze 20.11.2005                                                                            
editofii

Hodnocení projektÛ bylo podpofieno grantem Ministerstva Ïivotního prostfiedí
âR VaV/620/1/03: „V̆ zkum, ekologie a roz‰ífiení, návrh managementu populací
a záchrann˘ch programÛ zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ".

8



RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH AKTIVNÍCH

OPAT¤ENÍ NA OCHRANU VODNÍCH MùKK¯·Ò V âESKÉ REPUBLICE

Lubo‰ Beran

Kfiivenice 58, 277 03 Horní Poãaply 
e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

ÚVOD

Vodní mûkk˘‰i jsou skupinou, jejíÏ ochrana snad s v˘jimkou perlorodky nebyla
v minulosti fie‰ena. Pfiesto se jedná o skupinu, které se dotkly civilizaãní vlivy stejnû
jako jin˘ch skupin organismÛ. U fiady druhÛ uÏ nevystaãíme s pouhou ochranou bio-
topÛ a je nutné ãi vhodné pouÏít i jiná opatfiení. V následujících statích jsou popsána
dosavadní specifická opatfiení pro záchranu ãi zlep‰ení podmínek populací vybran˘ch
druhÛ vodních mûkk˘‰Û.

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) – perlorodka fiíãní

Statut: 
Perlorodka fiíãní (Margaritifera margaritifera) je v âerveném seznamu vodních
mûkk˘‰Û âR (Beran 2002) fiazena mezi kriticky ohroÏené druhy (CR). Ve Smûr-
nici Evropské rady o stanovi‰tích (92/43/EHS) je uvedena v pfiíloze V. Podle Red
Data listu (IUCN) patfií do kategorie VU – Vulnerable (IUCN 1994).

Vlastní projekt
Hlavním impulsem pro zapoãetí projektu byla existence nejpoãetnûj‰í stfiedoev-
ropské populace perlorodky fiíãní v toku Blanice v Po‰umaví a její ohroÏení. Tato
populace, stejnû jako vût‰ina ostatních stfiedoevropsk˘ch populací, vykazovala
Ïádnou ãi velmi nízkou reprodukci po dobu nûkolika posledních desítek let.
Docházelo tak ke stárnutí a postupnému vymírání v‰ech populací vãetnû bla-
nické. Na základû tûchto skuteãností byl jiÏ v roce 1982 pfiedloÏen projekt aktivní
ochrany perlorodky fiíãní. Byl vytvofien pomûrnû ‰irok˘ fie‰itelsk˘ t˘m z odbor-
níkÛ z mnoha oborÛ. Hlavní osobou, iniciátorem a hlavním realizátorem projektu
se stal Jaroslav Hru‰ka. 
Realizátor: Jaroslav Hru‰ka (Natura Management s. r. o.)
Lokalizace projektu: âR
Doba provádûní projektu: 1983 – doposud probíhá
PrÛbûh projektu: V letech 1983 aÏ 1990 byly zkou‰eny rÛzné metody aktivní
ochrany a zároveÀ probíhal i intenzívní prÛzkum lokalit perlorodek. Nejvût‰í
pozornost byla vûnována právû Blanici. BohuÏel do té doby provádûná a podpo-
rovaná opatfiení (i v zahraniãí, zejména v Nûmecku) se ukázala jako nedostateãná
a nevedla k poÏadovan˘m v˘sledkÛm. AÏ pozdûji se podrobn˘m studiem biolo-
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gie juvenilních stadií perlorodek podafiilo zjistit, Ïe pro úspû‰nou realizaci pro-
jektu jsou nutné zmûny v ‰ir‰ím povodí. Tyto poznatky zásadním zpÛsobem
ovlivnily dal‰í postup projektu a zároveÀ v˘znamnû pfiispûly k roz‰ífiení znalostí
biologie perlorodky fiíãní. Zásadní faktory ovlivÀující pfiirozenou reprodukci per-
lorodek jsou teplota vody, sloÏení dna koryta, zásobení vápníkem a potravní
nabídka. Na základû tûchto zji‰tûní bylo pokraãováno v polopfiirozeném chovu
a zároveÀ v revitalizaãních opatfieních na souãasn˘ch lokalitách. 
V˘sledky projektu: Realizace projektu spoãívala ve dvou základních a navzájem
provázan˘ch bodech: polopfiirozen˘ odchov perlorodek v umûle zaloÏen˘ch ãi
upraven˘ch odchovn˘ch prvcích a dále kompletní revitalizace povodí zahrnující
i návrat k historickému obhospodafiování niv. Napfi. v modelovém území Národní
pfiírodní památky (NPP) Blanice se do konce roku 1999 podafiilo dosáhnout
stavu, kdy nová mladá populace (1–10 let) pfiedstavovala témûfi stejné mnoÏství
jako zbytková populace, tj. cca 50 000 jedincÛ, (Hru‰ka a Volf 2003). Na jin˘ch
lokalitách (kromû Teplé Vltavy) je v‰ak situace sloÏitûj‰í právû vzhledem k naru-
‰en˘m povodím a nutností je provedení nápravn˘ch opatfiení v co nej‰ir‰ím okolí
vlastních lokalit aÏ celém povodí. Komplexní revitalizaãní opatfiení v povodích
fiady lokalit v‰ak prozatím ãasto zaostávají.
Finanãní náklady a zdroje financování: Z dostupn˘ch podkladÛ (kompletní
údaje nebyly poskytnuty) lze usuzovat, Ïe náklady na záchrann˘ program,
poskytnut˘ Ministerstvem Ïivotního prostfiedí (MÎP) Státním fondem Ïivotního
prostfiedí (SFÎP), byly velmi vysoké, ale jsou úmûrné proveden˘m opatfiením
a v˘sledkÛm. PfiestoÏe by finanãní prostfiedky vyuÏité na tento program staãily
pokr˘t náklady na záchranné programy minimálnû v‰ech vybran˘ch druhÛ vod-
ních mûkk˘‰Û a zfiejmû i fiady jin˘ch druhÛ bezobratl˘ch ÏivoãichÛ, povaÏuji je
za úãelnû vyuÏité (na rozdíl od fiady jin˘ch napfi. z Programu revitalizace fiíãních
systémÛ). Je tfieba zdÛraznit, Ïe z ãásti byly prostfiedky vynaloÏeny na opatfiení
v cel˘ch povodích, ze kter˘ch nebude profitovat pouze jedin˘ druh, v tomto pfií-
padû perlorodka.
V˘znam a priorita opatfiení: Více neÏ dvacetileté úsilí ‰irokého fie‰itelského
t˘mu v ãele s J. Hru‰kou lze zhodnotit jako velmi v˘znamn˘ krok v záchranû
populací perlorodky fiíãní nejenom v âeské republice. Podafiilo se získat nové
a zásadní poznatky ze Ïivota juvenilních perlorodek, které byly vyuÏity pfii reali-
zaci polopfiirozeného odchovu i pro revitalizaãní opatfiení v povodích. Na základû
dosaÏen˘ch v˘sledkÛ a zároveÀ s ohledem na skuteãnost, Ïe na vût‰inû lokalit je
nutné v opatfieních nadále pokraãovat je správné, Ïe byl záchrann˘ program
schválen a je v nûm nadále pokraãováno. 
Hodnocení: Projekt byl plánován a realizován poté, co bylo zji‰tûno postupné
vymírání pfiestárl˘ch populací perlorodek v souvislosti s rozsáhl˘mi antropogen-
ními zmûnami obvykle v celém povodí. Sledovaná populace byla zároveÀ vyhod-
nocena jako nejvût‰í populace perlorodek ve stfiední Evropû. 
Na základû tûchto zji‰tûní, byl vypracován komplexní materiál, kter˘ je prÛbûÏnû
aktualizován, a aktivity byly detailnû rozplánovány. Byly stanoveny krátkodobé
i dlouhodobé cíle projektu. Kritéria pro posouzení, zda jich bylo dosaÏeno, v‰ak
nebyla v nûkter˘ch pfiípadech pfiesnû definovaná. 
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Pfiíãiny poklesu populace perlorodky byly identifikovány a byla navrÏena opat-
fiení k jejich eliminaci, která byla ãi jsou souãástí záchranného programu. Vhod-
nost jednotliv˘ch lokalit s v˘skytem perlorodek byla prÛbûÏnû vyhodnocována
a navrÏená a provádûná opatfiení byla zamûfiena na zlep‰ování podmínek biotopÛ,
coÏ bylo jedním z hlavních cílÛ záchranného programu. 
Biologie byla podrobnûji poznána pfii realizaci jednotliv˘ch fází projektu a tyto nové
poznatky zásadnû ovlivnily náhled na záchranná opatfiení nejenom v âR (napfi.
Hru‰ka 1992a, 1992b, 2003). Anal˘za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti
(Population and Habitat Viability Analysis) pravdûpodobnû provedena nebyla.
Klasické reintrodukce prozatím neprobûhly, doposud se jednalo o chov, odchov
a zpûtné vysazení na pÛvodní lokalitu. Pfii ve‰ker˘ch transferech byla respekto-
vána ochrana genofondu místních populací (napfi. byl dodrÏen oddûlen˘ odchov
jednotliv˘ch populací). 
Socio-ekonomická studie provedena nebyla. V pfiípadû perlorodky lze pfiedpo-
kládat, Ïe postoje vût‰iny místních obyvatel k projektu jsou pozitivní ãi mini-
málnû neutrální. PrÛbûh a v˘sledky jsou i nadále prÛbûÏnû monitorovány. Na
základû monitoringu jsou opatfiení modifikována.
Organizaãní zaji‰tûní bylo vhodné. V ãasové posloupnosti se vyskytly problémy
s realizací nûkter˘ch opatfiení, která na sebe mûla navazovat ãi b˘t provedena sou-
ãasnû (napfi. vybudování odchovn˘ch prvkÛ na LuÏním potoce bez provedení
revitalizace, která mûla b˘t provedena souãasnû). Víceãlenn˘ t˘m specializující
se na v‰echny fáze programu byl sestaven. Plán projektu pro‰el oponentním fiíze-
ním a schvalovacím procesem. V̆ sledky byly fiádnû oponovány, a to i za úãasti
zahraniãních oponentÛ, ktefií patfií k pfiedním odborníkÛm v dané oblasti.
V̆ sledky projektu byly publikovány a to jak v ãeské, tak i zahraniãní literatufie
odborné i populární (napfi. Hru‰ka 1992a, 1992b, 2003, Hru‰ka a Volf 2003).

Anisus vorticulus (Troschel, 1834) – svinutec tenk˘

Status: 
V âerveném seznamu vodních mûkk˘‰Û âR (Beran 2002) je svinutec tenk˘ (Ani-
sus vorticulus) uveden jako kriticky ohroÏen˘ druh (CR). Druh je uveden v pfií-
lohách II a IV smûrnice Rady ã. 92/43/EHS o ochranû pfiírodních stanovi‰È, volnû
Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin.
V tomto pfiípadû nebyl zpracován Ïádn˘ projekt. Projektem je tedy my‰leno vlastní
provedené opatfiení, a tím je introdukce druhu. 
DÛvodem introdukce bylo postupné vymírání druhu v âR (zejména v âechách),
jehoÏ pfiíãinou bylo postupné stárnutí lokalit. V âechách existovala poslední loka-
lita, která postupnû pfiestávala b˘t vhodná pro tento druh.
Vzhledem k tomu, Ïe bylo potfieba rychle reagovat, nebyl vypracován komplexní
materiál detailnû plánující aktivity na del‰í ãasové období. Krátkodob˘m cílem byla
záchrana populace introdukcí na novou lokalitu poté, co byly identifikovány pfií-
ãiny poklesu poãetnosti a byla známa opatfiení k jejich eliminaci. Vhodnost lokality
vybrané pro introdukci byla posouzena. Biologie druhu byla pfied zahájením pro-
jektu víceménû známa.
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Anal˘za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti provedena nebyla, ale byl zvá-
Ïen efekt reintrodukce druhu na ekosystém. Vypou‰tûní jedinci pocházeli z loka-
lity vzdálené cca 10 km, jednalo se o stejnou oblast a povodí. Poãet vypou‰tûn˘ch
jedincÛ nebyl stanoven za pouÏití statistick˘ch metod, byl v‰ak odhadnut na
základû úspû‰n˘ch introdukcí ménû ohroÏeného druhu (Planorbis carinatus).
Taxonomick˘ statut reintrodukovan˘ch individuí byl pfied vlastní reintrodukcí
zváÏen, ale genetické zhodnocení neprobûhlo. Nebyla provedena zdravotní
a genetická kontrola vypou‰tûn˘ch individuí ani posouzení vhodnosti lokalit
z hlediska imunologické odolnosti, pfiípadná karanténní opatfiení. Socio-ekono-
mická studie vypracována nebyla. PrÛbûh projektu i v˘sledky byly monitorovány
a jsou prÛbûÏnû sledovány i nadále. 
Organizaãní zaji‰tûní bylo nevhodné – jednalo se pouze o jednu osobu, i kdyÏ
odbornû zpÛsobilou. RovnûÏ nebyl sestaven víceãlenn˘ t˘m specializující se na
v‰echny fáze programu. Projekt nebyl nikterak finanãnû zaji‰tûn. V̆ sledky byly
publikovány (Beran 2002).
Struãn˘ popis projektu a jeho v˘sledkÛ
Realizátor: RNDr. Lubo‰ Beran, Ph.D.
Lokalizace projektu: vodní plocha po tûÏbû ra‰eliny v parku Na Podolí
v Mûlníce (evropsky v˘znamná lokalita). 
Doba provádûní projektu: 1997–2003 (vãetnû monitoringu, introdukce 1997, 2001)
Jednalo se o introdukci do lokality Na Podolí u Mûlníka (vodní plocha po tûÏbû
ra‰eliny). DÛvodem bylo neustálé zhor‰ování podmínek pro uveden˘ druh v jediné
známé lokalitû v âechách (pískovna v Kelsk˘ch Vûtru‰icích). K tomuto opatfiení
bylo pfiistoupeno, neboÈ se jednalo o nejjednodu‰‰í a nejlevnûj‰í opatfiení, které by
mohlo zajistit dal‰í existenci populace v âechách (populace na Moravû a ve Slez-
sku patfií do jin˘ch povodí i úmofií). Pfied tím byl proveden nûkolikalet˘ prÛzkum
roz‰ífiení druhu v âR. Introdukce dopadla úspû‰nû a jednalo se o první zámûrnou
a úspû‰nou introdukci tohoto druhu minimálnû v âR. V̆ sledky byly publikovány
(Beran 2002). BlíÏe také viz nepublikovaná práce vûnovaná záchrann˘m opatfiením
(Beran 2004). Na základû zhodnocení se odbornû provedené a monitorované intro-
dukce jeví jako vhodná a nutná opatfiení k záchranû populace tohoto druhu
v âechách. Závûrem je nutné poznamenat, Ïe koncem roku 2005 byla zniãena
jediná lokalita v âechách (pískovna v Kelsk˘ch Vûtru‰icích) a to i pfies pfiedbûÏnou
ochranu této evropsky v˘znamné lokality. V̆ ‰e zmínûná introdukce tím nabyla na
v˘znamu, protoÏe pokud nedojde k obnovû populace v Kelsk˘ch Vûtru‰icích, tak
tato introdukovaná populace bude jedinou známou v âechách.   

Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774 – terãovník k˘lnat˘

Status: 
V âerveném seznamu vodních mûkk˘‰Û âR (Beran 2002) je terãovník k˘lnat˘
(Planorbis carinatus) uveden jako ohroÏen˘ druh (EN).
V tomto pfiípadû nebyl zpracován Ïádn˘ projekt. Projektem je tedy my‰leno
vlastní provedené opatfiení, a tím je introdukce druhu. 
DÛvodem introdukcí do pískoven v Polabí bylo postupné stárnutí pÛvodních
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lokalit (odstavená ramena a tÛnû) spojené s mizením tohoto druhu a naopak
v˘skyt tohoto druhu v nûkter˘ch pískovnách v Polabí v blízkosti pÛvodních loka-
lit. Komplexní materiál detailnû plánující aktivity na del‰í ãasové období vypra-
cován nebyl. Cílem bylo posílení populace introdukcí na nové lokality. Pfied
zahájením projektu byly identifikovány pfiíãiny poklesu a byla známa opatfiení
k jejich eliminaci. Vhodnost lokalit pro introdukci byla posouzena a biologie
druhu byla víceménû známa.
Anal˘za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti provedena nebyla, ale byl zvá-
Ïen efekt reintrodukce druhu na ekosystém. Vypou‰tûní jedinci pocházeli ze stej-
ného povodí, které je v areálu pÛvodního v˘skytu druhu. Poãet vypou‰tûn˘ch
jedincÛ nebyl stanoven za pouÏití statistick˘ch metod, byl pouze odhadnut. 
Taxonomick˘ statut reintrodukovan˘ch individuí byl pfied vlastní reintrodukcí zvá-
Ïen, genetické zhodnocení v‰ak neprobûhlo. Nebyla provedena zdravotní a gene-
tická kontrola vypou‰tûn˘ch individuí ani posouzení vhodnosti lokalit z hlediska
imunologické odolnosti. Socio-ekonomická studie vypracována nebyla. PrÛbûh
projektu i v˘sledky byly monitorovány a jsou prÛbûÏnû sledovány i nadále.
Organizaãní zaji‰tûní bylo nevhodné – jednalo se pouze o jednu osobu, i kdyÏ
odbornû zpÛsobilou. RovnûÏ nebyl sestaven víceãlenn˘ t˘m specializující se na
v‰echny fáze programu. Projekt nebyl nikterak finanãnû zaji‰tûn. V̆ sledky byly
publikovány (Beran 2002).
Struãn˘ popis projektu a jeho v˘sledkÛ
Realizátor: RNDr. Lubo‰ Beran, Ph.D.
Lokalizace projektu: rÛzné pískovny v Polabí (viz Beran 2002)
Doba provádûní projektu: 1994–2003
Pfied vlastní introdukcí byl proveden nûkolikalet˘ prÛzkum roz‰ífiení druhu v âR.
V˘sledky introdukce dopadly rÛznû – od osídlení celé pískovny, pfies v˘skyt
slab‰í populace aÏ po vyhynutí v˘sadku (Beran 2002). Na základû v˘sledkÛ by
mûlo b˘t v tûchto opatfieních pokraãováno, neboÈ se jedná o nejlevnûj‰í a nejjed-
nodu‰‰í opatfiení, kter˘m lze zajistit zlep‰ení podmínek existence pro tento druh.

Unio tumidus Philipsson, 1788 – velevrub nadmut˘

Status: 
V âerveném seznamu vodních mûkk˘‰Û âR je velevrub nadmut˘ (Unio tumidus)
uveden jako zraniteln˘ druh (VU) (Beran 2002).
V tomto pfiípadû nebyl zpracován Ïádn˘ projekt. Projektem je tedy my‰leno vlastní
provedené opatfiení a to introdukce. 
DÛvodem introdukcí do pískoven v Polabí bylo postupné stárnutí pÛvodních loka-
lit (odstavená ramena a tÛnû) spojené s mizením tohoto druhu a naopak v˘skyt
tohoto druhu v nûkter˘ch pískovnách v Polabí v blízkosti pÛvodních lokalit. 
Komplexní materiál detailnû plánující aktivity na del‰í ãasové období vypracován
nebyl. Cílem bylo posílení populace introdukcí na nové lokality. Pfied zahájením
projektu byly identifikovány pfiíãiny poklesu a byla známa opatfiení k jejich elimi-
naci. Vhodnost lokalit pro introdukci posouzena byla a biologie druhu byla více-
ménû známa.
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Anal˘za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti provedena nebyla, ale byl zvá-
Ïen efekt reintrodukce druhu na ekosystém. Vypou‰tûní jedinci pocházeli ze stej-
ného povodí, které je v areálu pÛvodního v˘skytu druhu. Poãet vypou‰tûn˘ch
jedincÛ nebyl stanoven za pouÏití statistick˘ch metod, byl pouze odhadnut. 
Taxonomick˘ statut reintrodukovan˘ch individuí byl pfied vlastní reintrodukcí
zváÏen, ale genetické zhodnocení neprobûhlo. Neprobûhla zdravotní ani gene-
tická kontrola vypou‰tûn˘ch individuí. Vhodnost lokalit z hlediska imunologické
odolnosti posouzena nebyla. Socio-ekonomická studie vypracována nebyla. PrÛ-
bûh projektu i v˘sledky byly monitorovány a jsou prÛbûÏnû sledovány i nadále. 
Organizaãní zaji‰tûní bylo nevhodné – jednalo se pouze o jednu osobu, i kdyÏ
odbornû zpÛsobilou. RovnûÏ nebyl sestaven víceãlenn˘ t˘m specializující se na
v‰echny fáze programu. Projekt nebyl nikterak finanãnû zaji‰tûn. V̆ sledky byly
publikovány (Beran 2002).
Struãn˘ popis projektu a jeho v˘sledkÛ
Realizátor: RNDr. Lubo‰ Beran, Ph.D.
Lokalizace projektu: pískovny v Polabí (viz Beran 2002)
Doba provádûní projektu: 1993–2003
Pfied vlastní introdukcí byl proveden nûkolikalet˘ prÛzkum roz‰ífiení druhu v âR.
V̆ sledky introdukce dopadly víceménû pfiíznivû, i kdyÏ na závûreãné hodnocení
je s ohledem na relativní dlouhovûkost (ve srovnání s plÏi) velmi brzy. PfiedbûÏné
v˘sledky byly publikovány (Beran 2002). Na základû v˘sledkÛ by mûlo b˘t
v tûchto opatfieních pokraãováno, neboÈ se jedná o nejlevnûj‰í a nejjednodu‰‰í
opatfiení, kter˘m lze zajistit zlep‰ení podmínek existence pro tento druh.     

Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) – bahenka uherská, 
Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) – kamolep fiíãní

Status: 
V âerveném seznamu vodních mûkk˘‰Û âR jsou oba druhy uvedeny jako kri-
ticky ohroÏené (CR) (Beran 2002). Podle Red Data listu (IUCN) patfií bahenka
uherská (Viviparus acerosus) do kategorie VU – Vulnerable (IUCN 1994).
V tomto pfiípadû nebyl zpracován Ïádn˘ projekt. Projektem je tedy my‰leno
vlastní provedené opatfiení, a tím je introdukce druhu.
DÛvodem introdukcí do vybran˘ch lokalit (vodní toky vãetnû kanálÛ) na jiÏní
Moravû byla snaha o zlep‰ení stavu populace tûchto druhÛ v âR. 
Komplexní materiál detailnû plánující aktivity na del‰í ãasové období vypraco-
ván nebyl. Cílem bylo posílení populace introdukcí na nové lokality v oblasti
pÛvodního areálu v˘skytu. Pfiíãiny poklesu byly identifikovány a byla známa
opatfiení k jejich eliminaci. Vhodnost biotopu byla ãásteãnû posouzena a biologie
druhu byla víceménû známa.
Anal˘za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti provedena nebyla, ale byl zvá-
Ïen efekt reintrodukce druhu na ekosystém. Vypou‰tûní jedinci pocházeli ze stej-
ného povodí, které je v areálu pÛvodního v˘skytu druhu. Poãet vypou‰tûn˘ch
jedincÛ nebyl stanoven za pouÏití statistick˘ch metod, byl pouze odhadnut. 
Taxonomick˘ statut reintrodukovan˘ch individuí byl pfied vlastní reintrodukcí
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vyhodnocen, ale genetické zhodnocení neprobûhlo. Nebyla provedena zdravotní
a genetická kontrola vypou‰tûn˘ch individuí ani posouzení vhodnosti lokalit
z hlediska imunologické odolnosti. Socio-ekonomická studie vypracována
nebyla. Z ãasov˘ch dÛvodÛ byly prÛbûh projektu a v˘sledky monitorovány pouze
velmi omezenû ãi spí‰e nikoli. 
Organizaãní zaji‰tûní bylo nevhodné – jednalo se pouze o jednu osobu, i kdyÏ
odbornû zpÛsobilou. RovnûÏ nebyl sestaven víceãlenn˘ t˘m specializující se na
v‰echny fáze programu. Projekt nebyl nikterak finanãnû zaji‰tûn. V˘sledky
známy nejsou, a proto nebyly publikovány.
Struãn˘ popis projektu a jeho v˘sledkÛ
Realizátor: RNDr. Lubo‰ Beran, Ph.D. 
Lokalizace projektu: vybrané lokality na jiÏní Moravû (prostor vymezen˘
zhruba mûsty Mikulov, Bfieclav, Hodonín, soutokem Dyje s Moravou a hra-
nicemi se Slovenskem a Rakouskem)
Doba provádûní projektu: 1996–1999
Jak jiÏ bylo v˘‰e uvedeno, hodnocení bylo zpracováno pouze pro provedené int-
rodukce. Jednalo se o introdukce do rÛzn˘ch vodních tokÛ v oblasti jiÏní Moravy
v areálu pÛvodního v˘skytu druhÛ. DÛvodem byl znaãn˘ ústup v minulosti a nao-
pak témûfi masov˘ v˘skyt na nûkter˘ch lokalitách, kdy nehrozilo oslabení stáva-
jících populací. K tûmto opatfiením bylo pfiistoupeno, neboÈ se jednalo o nejjed-
nodu‰‰í a nejlevnûj‰í opatfiení, jeÏ by mohla zajistit zlep‰ení podmínek pro tyto
druhy. Pfiedtím byl proveden nûkolikalet˘ prÛzkum roz‰ífiení druhÛ. BohuÏel
zvlá‰tû z ãasov˘ch dÛvodÛ nebyly v˘sledky podrobnû monitorovány a nejsou
tedy známy. V budoucnu je nutné v˘sledky tûchto opatfiení provûfiit.

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) – ‰keble fiíãní

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) – ‰keble rybniãná 
V tomto pfiípadû se jedná o hodnocení tzv. záchrann˘ch transferÛ provádûn˘ch rÛz-
n˘mi subjekty a to ãasto nevládními organizacemi (napfi. âSOP). K hodnocení nebyly
poskytnuty Ïádné podklady, ale je pravdûpodobné, Ïe tyto transfery jsou témûfi nej-
ãastûji a nej‰ífieji provádûn˘m záchrann˘m opatfiením v rámci vodních mûkk˘‰Û. To
lze usuzovat z rÛzn˘ch tiskov˘ch zpráv, v˘roãních zpráv rÛzn˘ch nevládních organi-
zací a dal‰ích podobn˘ch zdrojÛ. Hodnocení, které nebylo z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ
zpracováno podle osnovy, by mûlo slouÏit i jako návod ãi metodika pro dal‰í transfery
a zároveÀ by mûlo upozornit na nûkteré pfiedchozí chyby. 
Ve vût‰inû pfiípadÛ do‰lo k záchrann˘m transferÛm pravdûpodobnû na základû ohro-
Ïení populace na stávající lokalitû – vypu‰tûní vodní nádrÏe ãi pfiirozenû zpÛsoben˘
pokles vody, odbahÀování ãi jiné práce, likvidace atd. Cílem je vût‰inou uvádûna
záchrana populace. Pfied zahájením projektu nebyly identifikovány a eliminovány pfií-
ãiny poklesu poãetnosti pfiípadnû vymizení pÛvodní populace. 
Je problematické zhodnotit, zda byla pfii plánování projektu posouzena vhodnost bio-
topu druhu. Autor se domnívá, Ïe v fiadû pfiípadÛ asi nebylo zhodnocení dostateãnû
odbornû provedené a transfer probûhl na nevhodnou lokalitu. Obecnû lze konstatovat,
Ïe biologie druhu byla známa, ale ne vÏdy ji znal ten, kdo záchrann˘ transfer provádûl. 
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Obvykle zfiejmû nebyl pfied vlastní reintrodukcí zhodnocen taxonomick˘ statut
vypou‰tûn˘ch individuí. V mnoha pfiípadech pravdûpodobnû nebyl pfiesnû znám
ani druh, neboÈ odli‰ení je obtíÏné. 
TûÏko lze posoudit organizaãní zaji‰tûní, ale bylo zfiejmû rÛzné. BohuÏel ãasto chy-
bûl odborník – malakolog. Není známo, zda byl sestaven víceãlenn˘ t˘m speciali-
zující se na v‰echny fáze programu ani finanãní zaji‰tûní. Plán projektu ani v˘sledky
nepro‰ly oponentním fiízením. V̆ sledky projektu, pokud byly publikovány, tak
obvykle spí‰e v rÛzn˘ch v˘roãních zprávách.
I pfies tyto pfiedpokládané nedostatky je provádûní opatfiení nadále Ïádoucí. Je
v‰ak nutné nechat odbornû posoudit pfiedev‰ím to, jak bude naloÏeno se získa-
n˘mi jedinci, coÏ by mûlo b˘t o‰etfieno jiÏ v opatfieních orgánÛ ochrany pfiírody.
Pfii tom by mûla b˘t dodrÏována alespoÀ zhruba tato pravidla:
• za pfiedpokladu, Ïe se jedná pouze o pokles hladiny (napfi. pfiehradní vodní

nádrÏe, velké sucho) je nezbytné provést transfer pouze na zavodnûná místa
(v˘‰ka vodního sloupce alespoÀ 30 cm) lokality, 

• náhradní lokalita by mûla b˘t co nejblíÏe (kilometry) a ve stejném dílãím povodí,
• náhradní lokalita by mûla mít podobn˘ charakter (z rybníka do rybníka, z fieky do

fieky),
• za pfiedpokladu moÏnosti zpûtného vysazení do obnovené lokality by toto

mûlo b˘t preferováno (tzn. deponace na vhodné náhradní lokalitû, pozdûji
vrácení do obnoveného biotopu – pokud bude i po obnovû vhodn˘),

• opatfiení by mûlo b˘t minimálnû konzultováno (nejlépe by mûlo b˘t prove-
deno pod dohledem) s odborníkem – malakologem,

• opatfiení by mûlo b˘t po nûkolika letech zhodnoceno. 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PROVEDEN¯CH OPAT¤ENÍ

Dosavadní specifická opatfiení vûnovaná vodním mûkk˘‰Ûm lze rozdûlit do nûko-
lika kategorií. Ponûkud v˘jimeãn˘ je záchrann˘ program pro perlorodku fiíãní
(Margaritifera margaritifera), kter˘ sv˘m rozsahem a propracovaností vyãnívá
z ostatních opatfiení. Jedná se také prozatím o jeden z mála schválen˘ch záchran-
n˘ch programÛ a prozatím jedin˘ schválen˘ záchrann˘ program pro bezobratlé
Ïivoãichy. Záchrann˘ program je pojat komplexnû od ochrany a managementu
vhodn˘ch stanovi‰È a jejich okolí aÏ po odchov juvenilních perlorodek a jejich
vysazení na pÛvodní lokalitu. Jeho pokraãování je velmi Ïádoucí a zároveÀ také
stále nezbytné pro záchranu tohoto druhu. 
Specifická opatfiení spoãívající ve vysazování jedincÛ odebran˘ch z volné pfiírody
byla pouÏita v fiadû dal‰ích pfiípadÛ a to bez vazby na záchranné programy, které
nebyly doposud zpracovány. Pozitivnû lze hodnotit zejména vysazování svinutce
tenkého a terãovníka k˘lnatého. V tûchto pfiípadech pfiedcházel vysazování dlouho-
dobûj‰í prÛzkum, vysazování bylo fiádnû zdokumentováno a následnû monitoro-
váno. V˘sledky byly publikovány. Zejména u tûchto 2 druhÛ se prokázalo, Ïe
odbornû provedené a zdokumentované vysazování by mûlo b˘t v nûkter˘ch pfiípa-
dech nedílnou sloÏkou uvaÏovan˘ch záchrann˘ch programÛ. Prozatím v‰ak pouze
u druhÛ, jejichÏ biologie a ekologické nároky jsou dostateãnû známy, jejich matefi-
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ské populace jsou dostateãnû velké, takÏe odbûrem nûkolika desítek ãi stovek
jedincÛ nedojde k v˘raznûj‰ímu vlivu. ZároveÀ se jedná o finanãnû velmi levné opat-
fiení, které ve srovnání s fiadou managementov˘ch opatfiení pouze nahrazuje pfiiro-
zené procesy probíhající v pfiírodû (dálkové v˘sadky vodních mûkk˘‰Û, pfienos
pomocí povodní atd.). V pfiípadû velevruba nadmutého je s ohledem na dlouhovû-
kost je‰tû brzy na koneãné hodnocení. Zhodnocení vysazování zbyl˘ch 2 druhÛ
(kamolep fiíãní, bahenka uherská) by mûlo b˘t v˘raznû kritiãtûj‰í (v tomto pfiípadû
sebekritiãtûj‰í). Tyto druhy byly vysazovány, aniÏ by následnû byl provádûn monito-
ring vysazen˘ch populací (pfiedev‰ím z ãasov˘ch dÛvodÛ) a nelze tak fiádnû zhodno-
tit jejich realizaci. S ohledem na témûfi masov˘ v˘skyt obou druhÛ na matefisk˘ch
lokalitách v‰ak minimálnû nedo‰lo k Ïádn˘m ‰kodám, zároveÀ nebyly ãerpány Ïádné
finanãní prostfiedky a vysazování probíhalo pouze do oblastí pÛvodního v˘skytu. 
Posledním hodnocen˘m opatfiením byly tzv. záchranné transfery vodních mûkk˘‰Û
respektive nejãastûji zfiejmû ‰keblí. Pfies dobfie mínûné snahy do‰lo pravdûpodobnû
v fiadû pfiípadÛ k vysazení „zachránûn˘ch“ jedincÛ na lokality, kde následnû mohlo
dojít i k úhynu. V mnoha pfiípadech také zfiejmû do‰lo k pfiesazení na velké vzdále-
nosti (i jiná povodí?), ãímÏ mohly b˘t geneticky ovlivnûny místní populace. Pro eli-
minaci dal‰ích chyb byly stanoveny základní zásady pro provádûní dal‰ích tzv.
záchrann˘ch transferÛ v budoucnosti. 

V¯HLED DO BUDOUCNA

Doposud byl záchrann˘ program zpracován pouze pro perlorodku fiíãní a jeho rea-
lizace nadále probíhá. Je v‰ak fiada dal‰ích druhÛ, které se jiÏ neobejdou bez
záchrann˘ch programÛ obsahujících i tak specifická opatfiení jako jsou introdukce
a reintrodukce. Celkem bylo z poãtu cca 76 druhÛ vodních mûkk˘‰Û zafiazeno do
rÛzn˘ch skupin záchrann˘ch programÛ 12 druhÛ (Beran 2004). Vût‰inou se jedná
o druhy kriticky ohroÏené, z men‰í ãásti i o druhy ohroÏené. Zatímco u nûkter˘ch
druhÛ jsou znalosti pro realizaci záchrann˘ch programÛ relativnû uspokojivé, témûfi
ideální situace pro realizaci záchranného programu je u dal‰ího evropsky v˘znam-
ného druhu svinutce tenkého, tak bohuÏel u fiady druhÛ, jako napfi. toãenka veleústá
(Valvata macrostoma), je stále k dispozici velmi málo údajÛ o souãasném stavu
jejich populací, nemluvû jiÏ o znalostech a zku‰enostech s jejich ochranou a moÏ-
nostech specifick˘ch opatfiení. Prvním krokem by tedy mûl b˘t u vût‰iny druhÛ
podrobn˘ prÛzkum jejich roz‰ífiení s dÛslednou ochranou znám˘ch lokalit.     
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RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTÒ

AKTIVNÍ OCHRANY RAKA ¤ÍâNÍHO (ASTACUS ASTACUS) V âESKÉ

REPUBLICE

Tereza Kumstátová

Katedra ekologie PfiF UK, Praha 
kumstatova@post.cz

STATUS

Rak fiíãní (Astacus astacus) je vyhlá‰kou ã. 395/1992 Sb. fiazen mezi kriticky
ohroÏené druhy. Ve Smûrnici Evropské rady o stanovi‰tích (92/43/EHS) je uve-
den v pfiíloze V. Podle celosvûtového ãerveného seznamu ohroÏen˘ch druhÛ
(IUCN) patfií do kategorie VU – Vulnerable (IUCN 1994). V âerveném seznamu
âR je uveden jako ohroÏen˘ – EN (Farkaã et al. in press).

OHROÎENÍ

Mapování v˘skytu rakÛ v rámci celého území na‰í republiky, které probûhlo
pod zá‰titou Agentury ochrany pfiírody âR (AOPK âR) v letech 2003 – 2005,
odhalilo fiadu nov˘ch lokalit s v˘skytem raka fiíãního. Vzhledem k tomu, Ïe se
v‰ak jednalo o první ucelené mapování v takovémto rozsahu, je tûÏké urãit, zda
poãetnost raka fiíãního na na‰em území v posledních letech vzrÛstá ãi nikoli.
Lokální existence vût‰ího poãtu lokalit ob˘van˘ch rakem fiíãním mÛÏe b˘t
i dÛsledkem opakovaného vysazování umûle odchovan˘ch mlad˘ch jedincÛ
a zv˘‰ené péãe o tyto lokality. Stávající populace raka fiíãního (stejnû jako raka
kamenáãe Austropotamobius torrentium) jsou v‰ak nadále ohroÏeny jednak
ne‰etrn˘mi úpravami tokÛ a zároveÀ zánikem pÛvodních lokalit, kter˘mi jsou
zejména potoky a rybníky. Hrozbou zÛstává také raãí mor, smrtelná choroba
pro pÛvodní evropské druhy rakÛ. Na na‰em území vyhubil mor velkou ãást
raãích populací na pfielomu 19. a 20. století, poté byl jeho v˘skyt detekován
spí‰e sporadicky. Od konce 90. let 20. století se v‰ak znovu objevilo nûkolik
pomûrnû dobfie zdokumentovan˘ch pfiípadÛ této choroby. Pfiena‰eãi raãího
moru jsou nepÛvodní americké druhy rakÛ, jeÏ jsou ãasto infikováni patoge-
nem, aniÏ se u nich objeví akutní fáze choroby. Na na‰em území se vyskytuji
dva americké druhy: rak pruhovan˘ (Orconectes limosus) a rak signální (Paci-
fastacus leniusculus). Zejména rak pruhovan˘, sná‰ející i hor‰í kvalitu vody, se
vyskytuje jiÏ na mnoha lokalitách âR.

VLASTNÍ ZÁCHRANN¯ PROJEKT

Pokusy o záchranu raka fiíãního se v âeské republice jiÏ dlouhou dobu zab˘vá
âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody (âSOP). Následujících 25 projektÛ zahrnut˘ch do
této re‰er‰e bylo realizováno nûkolika poboãkami této organizace. Od roku 1999
probíhá záchrana raka fiíãního jako souãást programu âSOP „Ochrana biodiver-
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zity“ pod názvem „RAK“. Tento projekt navazuje na v˘sledky „Akce rak“, kte-
rou âSOP zapoãala v roce 1985 a pfii níÏ byly získány základní údaje o roz‰ífiení
rakÛ u nás. Hlavním koordinátorem „Akce rak“ i souãasného projektu „RAK“ je
základní organizace âSOP Astacus v Olomouci, jenÏ se fiadu let zab˘vá umûl˘m
odchovem rakÛ fiíãních a jejich vysazováním na pÛvodní i nové lokality a v sou-
ãasné dobû je fieditelem olomoucké raãí líhnû. Vlastní záchrann˘ projekt se kromû
dvou v˘‰e uveden˘ch aktivit zab˘vá navíc vytipováváním vhodn˘ch lokalit pro
pfiípadné vysazení rakÛ fiíãních, sledováním stávajících znám˘ch populací,
záchrann˘mi transfery z ohroÏen˘ch lokalit a snaÏí se zmapovat v˘skyt v‰ech
druhÛ rakÛ, pÛvodních i nepÛvodních. 
Velk˘ dÛraz je kladen rovnûÏ na popularizaci problému ochrany rakÛ. Odborné
a dostateãnû erudované prezentování v˘sledkÛ projektÛ a problematiky záchrany
rakÛ na vefiejnosti je velmi dÛleÏité, neboÈ i v souãasné dobû ‰ir‰í vefiejnost netu‰í
nic o existenci nepÛvodních druhÛ rakÛ a v dobrém úmyslu je pfiená‰í i na místa,
kde se dosud nevyskytují („dobr˘m“ pfiíkladem jsou nûkteré oblíbené potápûãské
lokality). 
Projekty jednotliv˘ch poboãek mûly rÛznou úroveÀ kvality fie‰ení, jsou proto
hodnoceny vÏdy zvlá‰È pro jednotlivé základní organizace a celkové zhodnocení
je uvedeno v závûru re‰er‰e. 

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

1. PROJEKTY FINANCOVANÉ MÎP:

Následující ãtyfii projekty byly z velké ãásti financovány z prostfiedkÛ pfiidûle-
n˘ch MÎP. Projekty byly realizovány 9. ZO âSOP Astacus v Olomouci a vychá-
zely z v˘sledkÛ „Akce rak“ s níÏ byly propojeny.
JiÏ od roku 1991 navrací 9. poboãka âSOP roãnû okolo 3 000 kusÛ mal˘ch ráãkÛ
na vytipované lokality, které prÛbûÏnû sleduje. Na tûchto i novû vyhledan˘ch
lokalitách je rovnûÏ kaÏdoroãnû provádûn hydrobiologick˘ prÛzkum a mûfieny
chemické a fyzikální parametry vody.

1) ASTACUS

Z v˘sledkÛ „Akce rak“ byly získány základní údaje o roz‰ífiení a ekologii rakÛ
u nás, které dle fie‰itele naznaãovaly, Ïe je nutné posílit stávající populace umû-
l˘m odchovem. Konkrétní údaje, na jejichÏ základû do‰el realizátor k tomuto
závûru, Ïádost neuvádí. V dobû podávání Ïádosti mûl jiÏ realizátor k dispozici
vlastní odchovná zafiízení na dvou místech (Domá‰ov nad Bystfiicí – star‰í stadia;
Olomouc – odchov nejmlad‰ích stadií po vykulení ráãkÛ), kde probíhal nejen
odchov, ale i jednoduché pokusy s pfiedehfiívanou vodou, krmením rakÛ apod. 
Jednolet˘ projekt „Astacus“ byl dal‰ím krokem „Akce rak“ a pfiedpokládal dlou-
hodobou návaznost v pfií‰tích letech. Roãní plán byl podrobnû rozepsán a vychá-
zel ze znalostí získan˘ch v pfiedchozích letech. 

20



Realizátor: 9. ZO âSOP Olomouc
Lokalizace projektu: stfiední a severní Morava
Doba provádûní projektu: 1993 
PrÛbûh projektu: Poãátkem roku bylo nakoupeno a instalováno kvalitní filtraãní
zafiízení v olomoucké odchovnû, které navíc umoÏÀovalo i ohfiev vody, a tím
pádem rychlej‰í v˘voj mal˘ch ráãkÛ. Na jafie bylo doplnûno mateãné stádo, pro-
bûhlo rozmnoÏování a byl zaji‰tûn v˘voj vykulen˘ch ráãkÛ. Zdravotní stav a cho-
vání jedincÛ v umûlém prostfiedí byly sledovány. SoubûÏnû probíhal po cel˘ rok
hydrobiologick˘ prÛzkum lokalit pro introdukci a reintrodukci raka fiíãního. Bylo
odchováno okolo tisíce kusÛ. Mladí ráãci byli ãásteãnû vypu‰tûni na vhodné loka-
lity a ãásteãnû umístûni na odchovnu v Domá‰ovû. 
V˘sledky projektu: Zlep‰ení podmínek umûlého odchovu nejmen‰ích stadií
rakÛ, které vedlo ke zv˘‰ení poãtu jedincÛ, jeÏ mohli b˘t vysazováni zpût do pfii-
rozeného prostfiedí. Získání dal‰ích dat o lokalitách vhodn˘ch pro pfiípadnou
introdukci ãi reintrodukci. 
Finanãní náklady: Celkem 35 400,- Kã
Zdroj financí: MÎP (25 400,- Kã), ÚVR âSOP (10 000,- Kã)
Hodnocení: PÛvodní plán projektu, sestaven˘ na základû poznatkÛ získan˘ch
v prÛbûhu pfiedchozích osmi let, byl dodrÏen. V závûreãné zprávû v‰ak chybí kon-
krétní údaje o poãtech rakÛ, jeÏ byli umûle odchováni, vyuÏiti v chovech ãi zpûtnû
vypu‰tûni do pfiírody. Nejsou uvedené ani lokality, kam byli odchovaní jedinci
vypu‰tûni. Stejnû tak schází údaje o pÛvodu rakÛ, kter˘mi je doplÀováno mateãné
stádo. Nedostateãn˘ je rovnûÏ popis vhodné lokality, neboÈ není uveden jedin˘ kon-
krétní údaj, jak má takováto lokalita vypadat. Zmínûn je pouze hydrobiologick˘
prÛzkum, kter˘ v‰ak sám o sobû nestaãí. Neménû dÛleÏité jsou napfi. informace o
morfologii koryt, sloÏení a poãetnosti rybí obsádky (potencionálních predátorÛ), atd.

2) ASTACUS – REINTRODUKCE RAKA ¤ÍâNÍHO NA VYBRANÉ LOKALITY

V roce 1996 se podafiilo odchovat jiÏ 3 000 mal˘ch ráãkÛ a vysadit je na vhod-
n˘ch lokalitách. Umûl˘ odchov byl plnû fungující, samice v mateãném stádû byly
pravidelnû doplÀovány a obmûÀovány.
Hlavním dÛvodem podání Ïádosti bylo zabezpeãení aktivní podpory populace
raka fiíãního na Moravû v roce 1997. Jednalo se o zaji‰tûní pokraãování umûlého
odchovu mal˘ch ráãkÛ a prÛzkum dal‰ích vhodn˘ch lokalit pro vysazení rakÛ.
SoubûÏnû s monitorováním asi dvaceti lokalit, kde byli raci vysazováni v pfied-
chozích letech, mûly b˘t prozkoumávány i lokality nové. Na nich mûl b˘t rovnûÏ
provádûn hydrobiologick˘ prÛzkum a mûfieny chemické a fyzikální parametry.
Realizátor: 9. ZO âSOP Olomouc 
Lokalizace projektu: stfiední a severní Morava
Doba provádûní projektu: 1997 
PrÛbûh projektu: Do mateãného stáda bylo po karanténû zafiazeno 20 samic z místních
odchovÛ a 16 z odchytu v Otaslavicích. O chovy bylo standardnû peãováno aÏ do doby
povodní, které odchovnou stanici vyplavily. Následovaly pfieváÏnû záchranné práce. 
V˘sledky projektu: Povodnû v˘raznû pozmûnily sledované lokality, proto jim
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byla vûnována velká pozornost ihned po opadnutí vody. Plánované podzimní
reintrodukce byly provedeny ov‰em ne z vlastních zdrojÛ a rovnûÏ ne na nov˘ch
lokalitách – byly oÏivovány lokality zdevastované povodní. Také „probûhly
záchranné transfery z míst, kde raãí populace zniãila povodeÀ“. Jednalo se o loka-
lity na fiece Moravû a v Beskydech.
Finanãní náklady: Celkem 39 750,- Kã
Zdroj financí: MÎP, ÚVR âSOP
Hodnocení: PfiestoÏe pÛvodní plán projektu nemohl b˘t kvÛli povodním dodr-
Ïen, podafiilo se zrealizovat jeho znaãnou ãást. V závûreãné zprávû v‰ak opût
chybí konkrétní údaje o poãtech rakÛ vypu‰tûn˘ch do pfiírody a blíÏe není speci-
fikován ani jejich pÛvod. Je pouze zmínûno, Ïe pocházeli z jin˘ch odchovÛ
(vlastní odchovna v Domá‰ovû byla vyplavena povodní). Dle realizátora se tyto
informace jiÏ zpûtnû dohledat nepodafií, protoÏe byly nenávratnû ztraceny mate-
riály z pfiedchozích let (prakticky cel˘ archiv a dal‰í majetek ZO byl zniãen
povodní), podafiilo se v‰ak zachránit ãást vybavení odchovného zafiízení.
V závûreãné zprávû se objevuje ponûkud rozporuplná vûta o „záchrann˘ch tran-
sferech z nádrÏí, ve kter˘ch byly populace rakÛ zniãeny“. I kdyÏ pfiipustíme, Ïe
pravdûpodobnû mohlo dojít k urãitému sníÏení poãetností, tûÏko si lze pfiedstavit,
Ïe by populace byly zniãeny úplnû. (Navíc pokud byl odtamtud proveden
záchrann˘ transfer, tak tam nûjací raci pfieÏít museli.) 
Pfii povodních v roce 2002, které byly pfiinejmen‰ím srovnatelné, nebyl vliv na
poãetnost raãích populací vÛbec zaznamenán (Fischer in verb). Pokud v‰ak ke
sníÏení stavÛ opravdu do‰lo, ohrozit populace oslabené povodní dal‰ím odebírá-
ním pfieÏiv‰ích rakÛ je nejen nelogické, ale i ‰kodlivé.

3) ASTACUS – OÎIVENÍ LOKALIT PO·KOZEN¯CH POVODNÍ

Hlavním dÛvodem podání Ïádosti o finanãní podporu bylo obnovení odchoven
zniãen˘ch povodní v roce 1997 a zaji‰tûní prÛzkumu lokalit postiÏen˘ch povodní.
Jednalo se zvlá‰tû o zji‰Èování pfiítomnosti ãi nepfiítomnosti rakÛ na po‰kozen˘ch
lokalitách, pfiípadnû stavu tamních raãích populací. Po vyhodnocení v‰ech
v˘sledkÛ bylo plánované oÏivení ãi posílení raãích populací tam, kde do‰lo
k poklesu. Vysazovaní raci mûli pocházet z vlastních odchovÛ.
Realizátor: 9. ZO âSOP Olomouc
Lokalizace projektu: stfiední a severní Morava 
Doba provádûní projektu: 1998 
PrÛbûh projektu: Od poãátku roku byly sledovány po‰kozené lokality. Pro-
zkoumán byl nejen biotop, ale i kvalita protékající vody a sloÏení spoleãenstva
ÏivoãichÛ. V˘sledky ukázaly, Ïe k váÏnému po‰kození rakÛ ani tokÛ nedo‰lo.
¤e‰itel v‰ak pfiesto uvádí, Ïe nûkteré populace bylo nutné posílit.
V̆ sledky projektu: Podafiilo se obnovit a zprovoznit odchovná zafiízení. Bylo doplnûno
mateãné stádo a odchováno 3 300 mal˘ch ráãkÛ, jeÏ byli vypu‰tûni na lokality zasaÏené
v pfiedchozím roce povodní. Raci byli znova vysazeni na Bystfiiãce, Moravû, Libavé, Beãvû. 
Finanãní náklady: Celkem 72 200,- Kã
Zdroj financí: MÎP, ÚVR âSOP
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Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. BlíÏe není v‰ak opût specifikován pÛvod
samic dodan˘ch do mateãného stáda. V závûreãné zprávû dále chybí konkrétní
údaje o poãtech rakÛ vypu‰tûn˘ch na jednotlivé lokality, navíc není vysvûtleno,
proã bylo nutné k posilování populací pfiistoupit. Nikde není uvedena metoda,
kterou je urãována poãetnost populace a za jak˘ch podmínek se pfiistupuje k posi-
lování. Oproti závûreãné zprávû z roku 1997, kde je konstatováno „zniãení nûkte-
r˘ch populací povodnûmi“, je v této o rok star‰í zprávû uvedeno, Ïe „k váÏnému
po‰kození rakÛ ani tokÛ nedo‰lo“. Neustále vysazování rakÛ se za tûchto okol-
ností jeví jako ponûkud samoúãelné a rozhodnû ne jako nezbytné.

4) ZNOVUOÎIVENÍ P¤ÍRODNÍCH LOKALIT POPULACÍ RAKÒ ¤ÍâNÍCH PO POVODNI

Îádost o podporu byla zdÛvodnûna nutností znovu obnovit populace rakÛ fiíãních
na lokalitách postiÏen˘ch povodnûmi v roce 1997. Rozsah poniãení byl sledován
po cel˘ rok 1998 a na základû v˘sledkÛ tohoto prÛzkumu byly zji‰tûny lokality, kde
bylo potfieba vysadit raky z umûlého odchovu. Vedle této hlavní aktivity mûly
pokraãovat i prÛzkumné práce na lokalitách potencionálnû vhodn˘ch pro vysazení
rakÛ. Na tûchto i „star˘ch“ lokalitách mûly b˘t zji‰Èovány chemické a fyzikální
parametry vody, potravní základna a moÏnosti úkrytÛ pro raky, riziko zneãi‰tûní
apod. RovnûÏ se mûlo pokraãovat v jiÏ zavedeném umûlém odchovu rakÛ fiíãních.
Novû byl do plánu zafiazen úkol zmapovat roz‰ífiení raka signálního, na jehoÏ
v˘sledcích by bylo moÏné sestavit plán na následné zamezení jeho dal‰ího ‰ífiení.
Realizátor: 9. ZO âSOP Olomouc
Lokalizace projektu: stfiední a severní Morava
Doba provádûní projektu: 1999
PrÛbûh projektu: Po cel˘ rok se pokraãovalo v terénních pracích a byl dokonãen
pfiehled o lokalitách na severní Moravû. Podrobnû byly sledovány po cel˘ rok loka-
lity podezfielé z po‰kození povodnûmi (Morava, Beãva, jejich pfiítoky, dal‰í toky na
severní Moravû i vody stojaté) a bylo zji‰tûno, Ïe podmínky vût‰iny z nich se vrací
k normálu, a jsou proto vhodné pro oÏivení. Odchováno bylo opût okolo 3 000 kusÛ
ráãkÛ. Probûhlo nûkolik záchrann˘ch transferÛ, nejdÛleÏitûj‰í byla záchrana tisíce
rakÛ z pfiehrady na Horní Beãvû a záchrana rakÛ u Spáleného Pofiíãí.
V˘sledky projektu: ¤e‰itel projektu uvádí, Ïe se „podafiilo znovu oÏivit raãí
populace na lokalitách postiÏen˘ch povodní“, kam byli vysazeni raci nejen
z odchovÛ, ale i ze záchrann˘ch transferÛ. To umoÏnilo doplnit lokality o raky
rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií a zajistit tak oÏivení populací rakÛ s velmi pfiiroze-
n˘m vûkov˘m sloÏením. Dále bylo provûfieno nové odchovné zafiízení a zahájeny
kroky k mapování v˘skytu nepÛvodních druhÛ rakÛ.
Finanãní náklady: Celkem 94 500,- Kã
Zdroj financí: MÎP (66 000,- Kã), CHKO Litovelské Pomoraví (25 000,- Kã),
jiné zdroje (3 500,- Kã)
Hodnocení: ¤e‰itel projektu uvádí, Ïe se „podafiilo se znovu oÏivit raãí populace
na lokalitách postiÏen˘ch povodní“. Vzhledem k tomu, Ïe se v závûreãné zprávû
z pfiedchozího roku 1998 uvádí, Ïe k po‰kození populací povodnûmi v podstatû
nedo‰lo, je tento údaj ponûkud podivn˘. V závûreãné zprávû opût chybí konkrétní
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údaje o poãtech rakÛ vypu‰tûn˘ch na jednotlivé lokality i pfiesné údaje o lokali-
tách. RovnûÏ nejsou zmínûny poboãky, které se na projektu podílely, pfiestoÏe
napfiíklad právû záchrann˘ transfer z pfiehrady Horní Beãva organizovalo rovnûÏ
Severomoravské regionální stfiedisko âSOP Vala‰ské Mezifiíãí, která mûla na tuto
akci vypsan˘ projekt (ã. 030799) v rámci programu âSOP „Ochrana Biodiverzity“
financovan˘ z prostfiedkÛ pfiidûlen˘ch ÚVR âSOP (10.000,- Kã). Velmi sporn˘ je
i zásah u Spáleného Pofiíãí. Na drtivé vût‰inû tamních lokalit se vyskytuje pouze
rak kamenáã a v pfiípadû spoleãného v˘skytu v˘raznû pfievládá – cca 9:1 (Fischer
in verb). Je s podivem, Ïe to v závûreãné zprávû není uvedeno. Takto nelze vylou-
ãit, Ïe ãást rakÛ byla ‰patnû urãena a bylo s ní naloÏeno jako s raky fiíãními. Pfií-
padné ‰kodlivé následky takovéto „záchranné akce“ není tfieba rozebírat. 
Dále schází i jakákoliv zmínka o plánovaném zmapování v˘skytu raka signál-
ního. Tento úkol je v‰ak pozoruhodn˘ sám o sobû, vzhledem k tomu, Ïe rak sig-
nální se v dobû prÛbûhu projektu vyskytoval, na rozdíl od raka pruhovaného, jen
sporadicky, stejnû jako je tomu v souãasnosti. 
V˘znam a priorita opatfiení v˘‰e uveden˘ch projektÛ: Pfiínosem projektÛ je
rozhodnû sledování stávajících lokalit, kde se rak fiíãní vyskytuje, a prÛzkum
nov˘ch. DÛleÏité byly i kontroly lokalit postiÏen˘ch povodní. Otázkou v‰ak
zÛstává, zda je pokraãující vysazování mal˘ch ráãkÛ dostateãnû odÛvodnûné.
Závûreãné zprávy v˘‰e uveden˘ch projektÛ v tomto smûru rozhodnû pfiesvûdãivé
nejsou. V˘znamná je i popularizace projektu, díky spolupráci s fiadou novin
a ãasopisÛ, televizí i rozhlasem se raci dostávají do povûdomí vefiejnosti. Neza-
nedbatelné jsou i exkurze na odchovné zafiízení, semináfie. Vzhledem k faktÛm
uveden˘ch v hodnocení posledního projektu je v‰ak otázkou odborná úroveÀ
tûchto akcí. Vût‰í smysl, neÏ opakovaná prezentace vypou‰tûní rakÛ na rÛzn˘ch
lokalitách, které je navíc sporné, by mûla ekologická v˘chova smûfiovat spí‰e
k pfiedstavení moÏností obnovy pfiirozené funkce vodních tokÛ, jejich revitaliza-
cím, vysvûtlit neuváÏenost a nesmyslnost nûkter˘ch typÛ úprav, apod. 

2. PROJEKTY âSOP – OTEV¤EN¯ PROGRAM „OCHRANA BIODI-
VERZITY“:

Projekty realizované 9. ZO âSOP Olomouc:

Následujících pût projektÛ z let 1999 – 2003 bylo také realizováno 9. ZO âSOP
Astacus v Olomouci a vycházelo rovnûÏ z v˘sledkÛ projektu „Akce rak, se kte-
rou byly tyto projekty propojeny. Navazovaly i na projekty financované MÎP
v pfiedchozích letech. Odbornou ãást projektÛ za‰tiÈoval opût vedoucí projektÛ
RNDr. Milo‰ Holzer, kter˘ je doposud koordinátorem projektu „Rak“ probíhají-
cího v rámci otevfieného programu âSOP „Ochrana biodiverzity“. Na projektech
se podíleli také nûktefií pracovníci z PedF UP v Olomouci, fiada dal‰ích odborníkÛ
dlouhodobû se zab˘vajících raãí tématikou a samozfiejmû i mnoho ãlenÛ 9.
poboãky âSOP – Astacus a dal‰í dobrovolníci.
Realizátor: 9. ZO âSOP Olomouc
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1) ODCHOV RAKÒ V UMùL¯CH PODMÍNKÁCH PRO REINTRODUKCI NA VHODNÉ

LOKALITY

Hlavním dÛvodem podání Ïádosti o podporu bylo zaji‰tûní udrÏení populací rakÛ
na sledovan˘ch lokalitách a eventuální opûtovné vysazení na vybrané lokality. 
Lokalizace projektu: stfiední a severní Morava
Doba provádûní projektu: 1999 (1999 – 2003)
PrÛbûh projektu: Po cel˘ rok se pokraãovalo v terénní práci a byl dokonãen pfie-
hled o lokalitách na severní Moravû. Pokraãoval i úspû‰n˘ odchov mal˘ch ráãkÛ.
Odchováno bylo opût okolo 3 000 kusÛ ráãkÛ. V‰ichni slouÏili k oÏivení vybra-
n˘ch lokalit regionu. 
V˘sledky projektu: Zájmové území, kde jsou sledovány lokality vytipované pro
vysazení rakÛ, bylo roz‰ífieno o nové lokality na Libavé, v okolí ·umperka a na
nûkolika dal‰ích místech severní Moravy (Odry, Bílovec, aj.). Probûhlo nûkolik
záchrann˘ch transferÛ, nejdÛleÏitûj‰í byla záchrana tisíce rakÛ z pfiehrady na
Horní Beãvû a záchrana rakÛ z rekonstruovaného potoka u Spáleného Pofiíãí
a v potoce Kyjovka. Dále bylo provûfieno nové odchovné zafiízení a zahájeny
kroky k mapování v˘skytu nepÛvodních druhÛ rakÛ.
Finanãní náklady: Celkem 31 750,- Kã
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. Závûreãná zpráva se v‰ak velmi podobá
závûreãné zprávû projektu financovaného MÎP – 440/1999: „ZnovuoÏivení pfií-
rodních lokalit populací rakÛ fiíãních po povodni“. Opût nejsou uvedené kon-
krétní údaje o racích, s nimiÏ bylo manipulováno. Ze závûreãné zprávy v‰ak
vypl˘vá, Ïe tato problematika byla vyhodnocena v samostatné zprávû o celkovém
prÛbûhu akcí v zájmové oblasti RAK programu âSOP „Ochrana biodiverzity“.
Ani v této zprávû v‰ak není zmínûn rak kamenáã z lokalit u Spáleného Pofiíãí.

2) MAPOVÁNÍ ROZ·Í¤ENÍ RAKÒ V âR A UMùL¯ ODCHOV RAKA ¤ÍâNÍHO

Projekt si kladl za hlavní cíl pokraãovat v podpofie rakÛ fiíãních. Proto bylo nutné
zajistit umûl˘ odchov rakÛ fiíãních, pfii kterém bylo plánováno vyzkou‰et i nové
odchovné zafiízení. Souãástí záchranného programu byly rovnûÏ introdukce,
reintrodukce, a také zaji‰tûní pfiípadn˘ch transferÛ z ohroÏen˘ch lokalit. Dal‰ím
úkolem bylo novû zmapovat roz‰ífiení rakÛ v âR vãetnû nepÛvodních druhÛ.
Poslední mapování probûhlo pfied deseti lety a náhodné prÛbûÏné mapování
v˘skytu se ukázalo nedostateãné.
Lokalizace projektu: stfiední a severní Morava
Doba provádûní projektu: 2000 (1999 – 2003)
PrÛbûh projektu: Projekt pokraãoval podle dlouhodobého plánu – byl zaji‰tûn
umûl˘ odchov mal˘ch ráãkÛ, jejich vysazení na vhodné lokality a nadále se
pokraãovalo v monitoringu vhodn˘ch lokalit. Probûhlo rovnûÏ nûkolik men‰ích
záchrann˘ch transferÛ z ohroÏen˘ch lokalit. Byl uãinûn pokus o zahájení mapo-
vání v˘skytu v‰ech rakÛ.
V˘sledky projektu: Podafiilo se odchovat jiÏ 4 500 kusÛ mal˘ch ráãkÛ. Experi-
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mentálnû bylo odzkou‰eno nové odchovné zafiízení. Byly posíleny populace rakÛ
na lokalitách, kde se raci jiÏ znovu uchytili: fieka Morava nad Olomoucí, toky
v okolí ·umperka a v Beskydech. Novû pfiibyla napfi. lokalita Bystfiiãka. Bylo
provedeno nûkolik drobnûj‰ích záchrann˘ch akcí, nejv˘znamnûj‰í byl zpûtn˘
transfer rakÛ fiíãních do pfiehrady Horní Beãva. RovnûÏ byly zahájeny pfiípravy na
transfery v roce 2001 (napfi. Razová).
Finanãní náklady: Celkem 40 000,- Kã 
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl dodrÏen pouze ãásteãnû. Mapování, které mûlo b˘t
podstatnou souãástí projektu, témûfi neprobûhlo. V̆ sledky byly náhodné a nedo-
stateãné zejména proto, Ïe byly zaloÏeny pouze na hlá‰eních ãlenÛ ZO âSOP.
Opût nejsou uvedené konkrétní údaje o racích, s nimiÏ bylo manipulováno a není
nijak zdÛvodnûno, proã bylo nutné posilovat populace rakÛ, které se uchytily.

3) PROJEKT ZÁCHRANY RAKÒ V âR

Prioritním úkolem bylo podchytit roz‰ífiení rakÛ vãetnû nepÛvodních druhÛ v âR.
V̆ stupem mûla b˘t mapa jejich v˘skytu. Vedle toho mûl samozfiejmû pokraãovat
záchrann˘ program zaveden˘m zpÛsobem (umûlé odchovy, introdukce a reintro-
dukce raka fiíãního, záchranné transfery z ohroÏen˘ch lokalit, monitoring star˘ch
i nov˘ch lokalit).
Lokalizace projektu: Morava
Doba provádûní projektu: 2001 (1999 – 2003)
PrÛbûh projektu: Projekt pokraãoval podle dlouhodobého plánu – byl zaji‰tûn
umûl˘ odchov mal˘ch ráãkÛ, jejich vysazení na vhodné lokality a nadále se
pokraãovalo v monitoringu vhodn˘ch lokalit. Probûhlo rovnûÏ nûkolik men‰ích
záchrann˘ch transferÛ z ohroÏen˘ch lokalit. Pokraãovalo se, ãi spí‰e bylo znovu
zahájeno, mapování v˘skytu v‰ech rakÛ v âR.
V˘sledky projektu: Podafiilo se odchovat 4 350 kusÛ mal˘ch ráãkÛ. Návrat rakÛ
fiíãních byl provádûn v rámci celé Moravy. Pfiedev‰ím v‰ak byly posíleny popu-
lace na fiekách Moravû, Bystfiiãce nad Olomoucí a potoky na ·umpersku a v Bes-
kydech. Novû byla zafiazena napfiíklad lokalita Uherské Hradi‰tû. Bylo provedeno
nûkolik drobnûj‰ích záchrann˘ch akcí, pokraãoval i zpûtn˘ transfer rakÛ fiíãních
do pfiehrady Horní Beãva. 
Finanãní náklady: Celkem 80 000,- Kã. 
Zdroj financí: ÚVR âSOP (40 000,- Kã), 9. ZO âSOP (40 000,- Kã)
Hodnocení: Podafiilo se zabezpeãit pokraãování aktivní podpory raka fiíãního.
Nejsou v‰ak zmínûny Ïádné údaje o v˘skytu nepÛvodních rakÛ, pfiestoÏe jeho
zmapování bylo uvádûno jako jeden z hlavních cílÛ. I nadále chybûjí konkrétnûj‰í
údaje o poãtech vysazovan˘ch rakÛ a lokalitách, metodice vyhodnocování vhod-
n˘ch a nevhodn˘ch lokalit a zdÛvodnûní dal‰ího vysazování rakÛ. Mapování
v˘skytu v‰ech rakÛ v âR bylo o nûco úspû‰nûj‰í neÏ pfiedchozí rok, pouze v‰ak
proto, Ïe se na nûm podílelo více poboãek âSOP, jeÏ mûly na dan˘ rok schválené
projekty, na které jim byly ÚVR âSOP pfiidûleny finanãní prostfiedky. Mimo tyto
projekty nebyly hlá‰eny prakticky Ïádné nálezy. 
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4) AKCE RAK – ZÁCHRANA RAKÒ V âR

Projekt mûl b˘t dal‰ím pokraãováním jiÏ rozbûhnut˘ch aktivit, a to jak star˘ch dlou-
hodobû probíhajících (odchovy, introdukce a reintrodukce, záchranné transfery), tak
i tûch, jeÏ byly zapoãaty okolo roku 2000. Opût se jednalo zejména o mapování
v˘skytu v‰ech druhÛ rakÛ v âR se zvlá‰tním dÛrazem na nepÛvodní druhy. Pláno-
váno bylo i setkání poboãek âSOP zab˘vajících se ochranou rakÛ, kde mûlo dojít
k v˘mûnû zku‰eností a zkoordinování aktivit, které jednotlivé poboãky vykonávají.
DÛleÏit˘m bodem této plánované schÛzky mûla b˘t rovnûÏ dohoda o tom, jak naloÏit
s nepÛvodními raky. Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích v˘stupÛ mûly b˘t podklady pro pláno-
vanou mapu v˘skytu, která by posléze byla dostupná v‰em institucím, jeÏ o ni pro-
jeví zájem. Dále by v‰echny získané informace mûly b˘t vyuÏity v pfiipravované
knize o racích. Podstatná ãást dotace mûla b˘t vûnována na rekonstrukci odchovny.
Lokalizace projektu: Morava
Doba provádûní projektu: 2002 (1999 – 2003)
PrÛbûh projektu: Projekt pokraãoval podle dlouhodobého plánu – byl zaji‰tûn
umûl˘ odchov mal˘ch ráãkÛ, jejich vysazení na vhodné lokality a nadále se
pokraãovalo v monitoringu vhodn˘ch lokalit. Probûhlo rovnûÏ nûkolik men‰ích
záchrann˘ch transferÛ z ohroÏen˘ch lokalit. Nadále probíhalo i mapování
v˘skytu v‰ech rakÛ Ïijících v âR. Byla úspû‰nû zrekonstruována odchovna.
V˘sledky projektu: Pfii rekonstrukci odchovny byl mimo jiné zaveden pfiívod vody
z nového zdroje, kter˘ je kvalitnûj‰í, a v˘voj mal˘ch ráãkÛ probíhá ve zlep‰en˘ch
podmínkách. Bylo odchováno celkem 4 500 kusÛ mal˘ch ráãkÛ, jeÏ byli vysazeni
pfiedev‰ím na fiece Moravû, Ml˘nském potoce nad Olomoucí, Bystfiiãce nad Olo-
moucí, lokalitû Hráza u KromûfiíÏe a nûkolika lokalitách v Beskydech. Novû byla
pfiifiazena napfi. lokalita u obce Kostelany (okres Uherské Hradi‰tû). Dále bylo pro-
vedeno nûkolik men‰ích záchrann˘ch akcí na Moravû a pravidelné transfery pfii
vypou‰tûní rybníkÛ. Nejvût‰ím transferem byla záchrana rakÛ u Svitav.
Finanãní náklady: Celkem 78 000,- Kã 
Zdroj financí: ÚVR âSOP (40 000,- Kã), 9. ZO âSOP (38 000,- Kã)
Hodnocení: Bylo zabezpeãeno pokraãování projektu aktivní podpory raka
fiíãního. Odchov byl vylep‰en zavedením nového zdroje kvalitnûj‰í vody.
Nadále v‰ak nebyly zmínûny Ïádné údaje o v˘skytu nepÛvodních rakÛ, jehoÏ
zmapování bylo uvádûno jako jeden z hlavních cílÛ. I celkové mapování
pokraãovalo v˘raznû pomaleji, neÏ bylo pfiedpokládáno a opût se na nûm
podílely víceménû jen poboãky, které mûly vlastní dotované projekty schvá-
lené právû za tímto úãelem. Konkrétní údaje o zmapovan˘ch lokalitách závû-
reãná zpráva neobsahuje a stále schází i podrobnûj‰í informace o poãtech
vysazovan˘ch i pfiená‰en˘ch rakÛ a lokalitách. ZdÛvodnûní potfieby vysazo-
vání neobsahuje ani tento projekt. Závûreãná zpráva se rovnûÏ nijak nezmi-
Àuje o pÛvodnû plánovaném setkání poboãek, kde mûlo dojít k v˘mûnû zku-
‰eností a poznatkÛ a zároveÀ zkoordinování dal‰ího spoleãného postupu pfii
záchranû rakÛ, ani o knize, která mûla vzniknout.

27



5) ZÁCHRANA RAKÒ V âR
Projekt mûl b˘t dal‰ím pokraãováním jiÏ rozbûhnut˘ch aktivit, a to jak star˘ch dlou-
hodobû probíhajících (odchovy, introdukce a reintrodukce, záchranné transfery), tak
i tûch, jeÏ byly zapoãaty okolo roku 2000. Opût se jednalo zejména o mapování
v˘skytu v‰ech rakÛ v âR, opût se zvlá‰tním dÛrazem na nepÛvodní druhy. 
Lokalizace projektu: Morava
Doba provádûní projektu: 2003 (1999 – 2003)
PrÛbûh projektu: Projekt pokraãoval podle dlouhodobého plánu – byl zaji‰tûn
umûl˘ odchov mal˘ch ráãkÛ a jejich vysazení na vhodné lokality. Probûhla fiada
záchrann˘ch transferÛ z ohroÏen˘ch lokalit, které bûhem neobvykle horkého léta
vysychaly, i pravidelné transfery z vypu‰tûn˘ch rybníkÛ.
V˘sledky projektu: Podafiilo se odchovat 5 000 kusÛ mal˘ch ráãkÛ. Novû byli
vysazeni napfiíklad v podhÛfií JeseníkÛ, Orlick˘ch horách a do fieky Moravy
pfiímo v Olomouci. Dvû poslednû jmenované aktivity probûhly za silného zájmu
médií i vefiejnosti. V mapování v˘skytu rakÛ se pfiíli‰ nepokroãilo.
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: „Podafiilo se zabezpeãit pokraãování záchranného projektu raka fiíã-
ního a odchovat vût‰í mnoÏství mal˘ch ráãkÛ“. Pfii stále scházejícím konkrétním
zdÛvodnûní potfieby kaÏdoroãního vysazovaní rakÛ, je toto konstatování ponûkud
rozporuplné. Nadále nejsou v‰ak zmínûny Ïádné údaje o v˘skytu nepÛvodních
rakÛ. Konkrétní údaje o zmapovan˘ch lokalitách závûreãná zpráva neobsahuje
a stále schází i podrobnûj‰í informace o poãtech vysazovan˘ch rakÛ a lokalitách. 
V˘znam a priorita projektÛ realizovan˘ch 9. ZO âSOP Olomouc:
Projekty realizované 9. ZO âSOP Astacus v Olomouci posilovaly populace raka
fiíãního na Moravû. Tato organizace se umûlému odchovu a zpûtnému vypou‰tûní
rakÛ fiíãních dlouhodobû vûnuje. Pfiístup k realizaci opatfiení zejména v plánovací
fázi a jejich dokumentaci v‰ak není zaji‰Èován zpÛsobem, kter˘ by mûl b˘t u tak
vysoce odbornû nároãn˘ch aktivit samozfiejmostí. Závûreãné zprávy jsou psány
velmi obecnû. V Ïádné nejsou uvedeny poãty vysazen˘ch rakÛ a podrobnûj‰í
údaje o lokalitách chybí rovnûÏ, pfiestoÏe podrobná evidence je vedena. Hlavní
fie‰itel projektÛ na poÏádání zaslal zprávu s tûmito údaji. Ta je v‰ak zasílána na
ÚVR âSOP samostatnû, pfiitom by bylo logické, aby tyto informace obsahovaly
i dílãí závûreãné zprávy jednotliv˘ch projektÛ. Zcela jasné není také financování,
neboÈ je zjevné, Ïe na nûkter˘ch aktivitách se podílely i dal‰í poboãky âSOP. Pfií-
kladem jsou akce jmenované v projektech z roku 1999: „ZnovuoÏivení pfiírodních
lokalit populací rakÛ fiíãních po povodni“ (MÎP) a „Odchov rakÛ v umûl˘ch pod-
mínkách pro reintrodukci na vhodné lokality“ (ÚVR âSOP), které jsou rovnûÏ
uvedeny napfi. v závûreãn˘ch zprávách z roku 1999 poboãek 2. ZO âSOP 27/05
Spálené Pofiíãí a SmRS âSOP Vala‰ské Mezifiíãí, jeÏ uvádí shodné v˘sledky
sv˘ch projektÛ, financovan˘ch rovnûÏ penûzi pfiidûlen˘mi v rámci programu
„Ochrana biodiverzity“. Zvlá‰tní je i to, Ïe z takto dlouhotrvajícího projektu
nevznikl Ïádn˘ odborn˘ v˘stup, nejsou uvedeny ani konkrétní odborné publikace
ani bakaláfiské ãi diplomové práce. Pouze v závûreãné zprávû z roku 1997 je zmí-
nûno „vedení dipl. prací s problematikou rakÛ“. Dále v‰ak diplomové práce ve
v˘stupech projektÛ nikde uvedeny nejsou.
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Lze konstatovat, Ïe v‰echny projekty splnily hlavní cíl, jeÏ si vytyãily – podpofiit stá-
vající populace raka fiíãního na Moravû. Otázkou zÛstává, zda je kaÏdoroãní vypou-
‰tûní tisícÛ odchovan˘ch ráãkÛ na staré i novû vytipované lokality nutné. Pochybnosti
vyvstanou uÏ pfii prostém zváÏení faktu, Ïe na vût‰inû „vhodn˘ch lokalit“ je neustále
nutné posilovat populace – jsou tedy tyto lokality pro raky fiíãní opravdu „vhodné“?
Podstatnû dÛleÏitûj‰í by mûla b˘t záchrana lokalit, kde by mohlo dojít ke zdevasto-
vání raãích populací a zejména dlouhodob˘ monitoring v‰ech tûchto oblastí. 
V̆ znamn˘m pfiínosem by mohla b˘t popularizace projektu, probíhající ve spolu-
práci s fiadou novin a ãasopisÛ, televizí i rozhlasem. Nezanedbatelné jsou
i exkurze na odchovné zafiízení, semináfie a besedy, jeÏ hrají dÛleÏitou roli v eko-
logické v˘chovû vefiejnosti. Jsou-li v‰ak na tûchto akcích prezentovány zkreslené
ãi nesprávné údaje, pfiínos, kter˘m by mohly b˘t pro popularizaci raãí tématiky
pro ‰ir‰í vefiejnost, se zcela vytrácí.

PROJEKTY REALIZOVANÉ 02/09 ZO âSOP VLA·IM:

Následující tfii projekty z let 2001 – 2003 byly realizovány 02/09 ZO âSOP Vla-
‰im. Vycházely z v˘sledkÛ pfiedchozích let, kdy byl na potocích a fiekách Podbla-
nicka zmapován v˘skyt rakÛ. Pfii v˘lovech rybníkÛ byl provádûn prÛzkum dna
a pfii del‰ím plánovaném vypu‰tûní transfer rakÛ. Na nûkter˘ch populacích byla
sledována migrace rakÛ a ‰kody na racích zpÛsobené predátory. Po v‰echny tfii
roky byly hlavní cíle projektu:
• zmapovat lokalit v˘skytu rakÛ na Podblanicku a v blízkém okolí
• zjistit na sledovaném území druhové zastoupení rakÛ
• provádût transfery pfii v˘lovech a odbahÀování rybníkÛ
• stanovit faktory ohroÏení rakÛ na sledovaném území
• stanovit faktory ohroÏující místní populace rakÛ na Podblanicku
• propagovat program a ochranu Ïivotního prostfiedí
Realizátor: 02/09 ZO âSOP Vla‰im
Lokalizace projektu: Podblanicko

1) MAPOVÁNÍ RAKÒ NA PODBLANICKU

Doba provádûní projektu: 2001 (2001 – 2003)
PrÛbûh projektu: Projekt probíhal v rámci dlouhodobého plánu. Byly podrobnû
sledovány místní lokality a zji‰Èován v˘skyt rakÛ. Byl zaji‰Èován dozor a pfií-
padn˘ transfer rakÛ pfii ohlá‰en˘ch v˘lovech rybníkÛ. Nalezené populace raka
fiíãního byly sledovány po cel˘ rok, v˘sledky tûchto pozorování vedly mimo jiné
i k urãení pfiíãin ohroÏení v˘skytu rakÛ.
V˘sledky projektu: Na sledovaném území se podafiilo zjistit populace raka fiíã-
ního na nûkolika lokalitách, které byly podrobnû prozkoumány, a v˘skyt byl peã-
livû zaznamenán do pfiiloÏené mapy. Na dvou lokalitách byl rovnûÏ nalezen rak
bahenní. Záchranné transfery byly koordinovány s ãinností Stanice pro handica-
pované Ïivoãichy ZO âSOP Vla‰im a v roce 2001 do‰lo pouze k pfiesunu ‰esti
jedincÛ z obnaÏeného dna nádrÏe na Vorlinském potoce. Podafiilo se rovnûÏ sta-
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novit fiadu pfiíãin, jeÏ mohou ohroÏovat v˘skyt rakÛ. Tyto poznatky byly pfiedlo-
Ïeny na Povodí Vltavy, kde byly následnû vyuÏity pfii úpravách koryta ·tûpánov-
ského potoka. Propagace projektu probíhala v rámci ekologické v˘chovy v Pod-
blanickém ekocentru, v˘uky na Vla‰imském gymnáziu a pfii exkurzích.
Finanãní náklady: Celkem 7 150,- Kã 
Zdroj financí: ÚVR âSOP (7 000,- Kã), 02/09 ZO âSOP Vla‰im (150,- Kã)
Hodnocení: V závûreãné zprávû jsou pfiesnû uvedené lokality v˘skytu a je pfiilo-
Ïena i mapa, kde jsou lokality zakreslené. Je uveden pfiesn˘ poãet jedincÛ pfie-
mísÈovan˘ch pfii záchranném transferu, ze zprávy v‰ak není jasné, kam byli pfie-
sunuti. Tuto informaci ale vedoucí projektu na poÏádání obratem poskytl. Velk˘
v˘znam má i popularizace projektu a vyuÏití v˘sledkÛ, které nepfiímo souvisí
s raãí problematikou (âech a âech 2001).

2) MAPOVÁNÍ A OCHRANA RAKÒ NA PODBLANICKU

Doba provádûní projektu: 2002 (2001 – 2003)
PrÛbûh projektu: Projekt pokraãoval v rozbûhnut˘ch aktivitách. Lokality, na
kter˘ch byl jiÏ dfiíve prokázán v˘skyt rakÛ fiíãních, byly nadále sledovány. Moni-
toring byl provádûn i na nûkolika dal‰ích lokalitách a na tfiech z nich byli raci
fiíãní nalezeni. SoubûÏnû byl provûfiován i v˘skyt ostatních druhÛ rakÛ. Sledované
byly rovnûÏ dvû lokality s populacemi raka bahenního. Garant projektu se
v rámci zoologick˘ch prÛzkumÛ pozemkÛ, na kter˘ch mûlo dojít k v˘stavbû ryb-
níkÛ, vûnoval pro‰etfiování tûchto lokalit z hlediska v˘skytu rakÛ fiíãních. Ve spo-
lupráci se Stanicí pro handicapované Ïivoãichy ZO âSOP Vla‰im byl zaji‰Èován
dozor a pfiípadn˘ transfer rakÛ pfii ohlá‰en˘ch v˘lovech rybníkÛ. 
V˘sledky projektu: Byly monitorovány populace raka fiíãního na lokalitách zná-
m˘ch z pfiedchozích let a v rámci dal‰ích prÛzkumÛ byly nalezeny tfii nové loka-
lity, které byly peãlivû zaznamenány do pfiiloÏené mapy. V̆ skyt dal‰ích druhÛ
rakÛ nebyl na sledovaném území zaznamenán, garant v‰ak nalezl pfii akci mimo
sledované území (vodní nádrÏ Kofiensko) raka pruhovaného. Záchranné transfery
probûhly v roce 2002 pouze dvakrát, a to opût z obnaÏeného dna nádrÏe na Vor-
linském potoce. Na lokalitách, kde mûlo dojít k v˘stavbû rybníkÛ a zároveÀ zde
byl potvrzen v˘skyt rakÛ, navrhl garant postup fie‰ení tak, aby v˘skyt rakÛ nebyl
ohroÏen. Byla vydána informaãní broÏura o ãinnosti ZO âSOP Vla‰im o proble-
matice ochrany biodiverzity zahrnující i problematiku rakÛ fiíãních.
Finanãní náklady: Celkem poÏadováno 9 000,- Kã
Zdroj financí: ÚVR âSOP (9 000,- Kã)
Hodnocení: Projekt je veden velmi zodpovûdnû. V závûreãné zprávû jsou pfiesnû
uvedené lokality v˘skytu a je pfiiloÏena i mapa, kde jsou lokality zakreslené.
Podrobné informace o záchrann˘ch transferech byly opût na poÏádání obratem
dodány.

3) MAPOVÁNÍ A OCHRANA RAKÒ NA PODBLANICKU

Doba provádûní projektu: 2003 (2001 – 2003)
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PrÛbûh projektu: Projekt navázal na aktivity z pfiedchozích let. Nadále byly
sledovány lokality, kde byl v pfiede‰l˘ch letech prokázán v˘skyt rakÛ fiíãních.
Pokraãovalo se i v prÛzkumu nûkolika dal‰ích lokalit, na ãtyfiech z nich byli
raci fiíãní nalezeni. Na dvou lokalitách probûhl záchrann˘ transfer, jednalo se
ale pouze o pfiesunutí rakÛ z vysychajícího koryta na horní zavodnûné partie
tokÛ. SoubûÏnû byl provûfiován i v˘skyt ostatních druhÛ rakÛ. Sledovány byly
nadále i dvû lokality s populacemi raka bahenního. PrÛbûÏnû probíhala propa-
gace záchranného projektu.
V˘sledky projektu: Byly monitorovány populace raka fiíãního na lokalitách zná-
m˘ch z pfiedchozích let a v rámci dal‰ích prÛzkumÛ byly nalezeny ãtyfii nové
lokality, které byly peãlivû zaznamenány do pfiiloÏené mapy. Pfii prÛzkumu vodní
nádrÏe Orlík byl nalezen rak pruhovan˘. Lokalita bude sledována, neboÈ pravo-
strann˘mi pfiítoky komunikuje Vltava s krajinou Podblanicka a hrozí roz‰ífiení
tohoto nepÛvodního druhu i na lokality s v˘skytem raka fiíãního. Podafiilo se
zachránit raky fiíãní ze dvou vysychajících potokÛ, kde jim hrozilo udu‰ení.
Nejednalo se o pfiesun na jiné místo, pouze do zavodnûn˘ch ãástí tokÛ nebo
umûle vytvofien˘ch nádrÏek. Opût byla vydána informaãní broÏura.
Finanãní náklady: Celkem 5 000,- Kã 
Zdroj financí: ÚVR âSOP (5 000,- Kã)
Hodnocení: Projekt byl splnûn podle plánu. V závûreãné zprávû jsou pfiesnû uve-
dené lokality v˘skytu, ale bohuÏel není pfiiloÏena mapa, kde by lokality byly
zakreslené. 
V˘znam a priorita projektÛ realizovan˘ch 02/09 ZO âSOP Vla‰im:
Projekty byly vedeny velmi zodpovûdnû a závûreãné zprávy jsou vypracovány
velmi peãlivû a podrobnû. PfiestoÏe pfiidûlené (ani poÏadované) finanãní pro-
stfiedky nebyly vysoké, dosáhli realizátofii v˘born˘ch v˘sledkÛ. Ty byly prezen-
továny na celostátní konferenci „Máme spoleãn˘ svût“ (14. – 15. 5. 2003, Praha),
ve V̆ zkumném ústavu rybáfiství JU ve VodÀanech a na tamní Stfiední rybáfiské
‰kole. Byly vydány informaãní broÏury o problematice ochrany rakÛ a projekt byl
prezentován i pfii hodinách ekologické v˘chovy v Podblanickém ekocentru a pfii
v˘uce biologie na Vla‰imském gymnáziu.
Projekt v˘znamnû pfiispûl k celostátní akci mapování v˘skytu rakÛ v âeské
republice. Jedním z velk˘ch pfiínosÛ je také stanovení pfiíãin ohroÏení v˘skytu
rakÛ. DÛleÏitá je spolupráce s organizacemi upravujícími toky a nádrÏe na sle-
dovaném území. Do plánovan˘ch úprav tak mohou b˘t zahrnuty i postupy,
které fie‰í zachování raãích populací na upravovan˘ch lokalitách. Byla navá-
zána napfiíklad spolupráce s Povodím Vltavy, kde bude pfii dal‰ích úpravách
tokÛ pfiihlíÏeno i k zachování podmínek nezbytn˘ch pro v˘skyt rakÛ. DÛleÏité
je i sledování v˘skytu nepÛvodních rakÛ i na území mimo Podblanicko, odkud
by se mohli roz‰ífiit a ohrozit místní populace raka fiíãního. Nezanedbatelná je
rovnûÏ popularizace projektu.

PROJEKTY REALIZOVANÉ SMRS âSOP VALA·SKÉ MEZI¤ÍâÍ:

Následující ãtyfii projekty z let 1999 aÏ 2001 byly realizovány 76/09 ZO âSOP
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(souãasn˘ název) Vala‰ské Mezifiíãí. Tato poboãka fiadu let spolupracuje s koor-
dinátorem programu RAK. Projekty vycházely z v˘sledkÛ získan˘ch v pfiedcho-
zích letech.
Realizátor: 76/09 ZO âSOP Vala‰ské Mezifiíãí
Lokalizace projektu: Vsetínsko

1) OCHRANA A REINTRODUKCE RAKA V OKRESE VSETÍN

Projekt mûl b˘t dal‰ím pokraãováním aktivit, které poboãka dlouhodobû provádí
na záchranu raka fiíãního. Jednalo se zejména o kaÏdoroãní vysazování mal˘ch
ráãkÛ na vytipované lokality v okrese Vsetín, které jsou prÛbûÏnû kontrolovány,
a hledání nov˘ch vhodn˘ch lokalit. Plánované bylo i pfiikrmování rakÛ v zatope-
ném lomu v Jasenici a kaÏdoroãní transfer rakÛ z v˘vafii‰tû vodní nádrÏe u Fren-
‰tátu, jeÏ b˘vá pravidelnû ãi‰tûno. 
Doba provádûní projektu: 1999 (1999 – 2001)
PrÛbûh projektu: Kromû dlouhodobû probíhajících pravideln˘ch aktivit (moni-
torování star˘ch a prÛzkum nov˘ch lokalit, pfiikrmování rakÛ, pravidelné tran-
sfery) byl nejdÛleÏitûj‰í akcí záchrann˘ transfer z pfiehrady na horním toku RoÏ-
Àavské Beãvy, která mûla b˘t v zimû 1999/2000 vypu‰tûna z dÛvodÛ oprav hráze
a ãi‰tûní dna. Tato akce byla pozornû sledována a ‰iroce prezentována ve státních
i regionálních médiích.
V˘sledky projektu: Bylo zaji‰tûno pokraãování záchranného projektu a prove-
deny pravidelné aktivity, navíc se podafiilo zachránit 1 775 rakÛ fiíãních z vypou-
‰tûné nádrÏe Horní Beãva a pfievézt je ãásteãnû na vhodné lokality (zpravidla do
toku Beãvy a jejích pfiítokÛ nad pfiehradou odkud se budou moci po napu‰tûní
pfiehrady stáhnout zpût). âást rakÛ byla pfievezena do odchoven, aby posílila
umûlé chovy. Kromû rakÛ bylo z pfiehrady zachránûno i 19 200 ‰keblí fiíãních
a rybniãních, jeÏ byly rovnûÏ rozvezeny na vhodné lokality.
Finanãní náklady: Celkem 11 450,- Kã. 
Zdroj financí: ÚVR âSOP (10 000,- Kã), SmRS âSOP Vala‰ské Mezifiíãí
(1 450,- Kã)
Hodnocení: Projekt byl veden efektivnû. Pfiíkladná byla i koordinace pfii velkém
záchranném transferu, kdy vedle ãlenÛ a pracovníkÛ âSOP byli do práce zapo-
jeni i potápûãi. Odborn˘ dohled zajistili garant programu „RAK“ âSOP a zoolog
CHKO Beskydy. V závûreãné zprávû jsou uvedeny údaje o lokalitách, kam byli
raci a ‰keble pfievezeni, i o pfiesn˘ch poãtech vypou‰tûn˘ch jedincÛ. 

2) OCHRANA A REINTRODUKCE RAKA ¤ÍâNÍHO V OKRESE VSETÍN

Hlavním cílem projektu byl zpûtn˘ transfer rakÛ fiíãních do opravené pfiehrady
Horní Beãva a jejích pfiítokÛ. Vysazovaní raci mûli pocházet z umûl˘ch odchovÛ
a ZO âSOP Olomouc, kam byla ãást rakÛ z opravované pfiehrady pfievezena
v roce 1999. âást poskytnut˘ch prostfiedkÛ mûla b˘t vyuÏita na pfiikrmování rakÛ
na lokalitû PP Jasenick˘ lom. O tamní populaci je tímto zpÛsobem peãováno
dlouhodobû, neboÈ voda nádrÏe není dostateãnû úÏivná.
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Doba provádûní projektu: 2000 (1999 – 2001)
PrÛbûh projektu: Se zpûtn˘m transferem se mohlo zapoãít aÏ poãátkem listo-
padu, kdy dosáhla voda v pfiehradû Horní Beãva dostateãné v˘‰e. V dobû odesí-
lání závûreãné zprávy bylo 53 rakÛ odloveno z lomu v Jesenici, (kam byli raci
z Horní Beãvy rovnûÏ v roce 1999 vypu‰tûni, ale tato akce probûhla mimo rámec
projektÛ schválen˘ch ÚVR âSOP) a vypu‰tûno zpût do pfiehrady, akce v‰ak
pokraãovala i po uzávûrce zprávy. SoubûÏnû probíhal i návrat 320 ‰keblí fiíãních
a rybniãních. RovnûÏ byl proveden prÛzkum dal‰í lokality – Solaneckého potoka,
kde byl v˘skyt rakÛ fiíãních potvrzen. 
V̆ sledky projektu: Podafiilo se zapoãít obnovování raãí populace na pfiehradû Horní
Beãva. NádrÏ byla znovu oÏivena také pÛvodními fiíãními a rybniãními ‰keblemi.
Tato akce byla pozornû sledována a ‰iroce prezentována ve státních i regionálních
médiích. Byl potvrzen v˘skyt rakÛ fiíãních na dal‰í lokalitû na Vsetínsku.
Finanãní náklady: Celkem 7 500,- Kã
Zdroj financí: ÚVR âSOP (7 000,- Kã), SmRS âSOP Vala‰ské Mezifiíãí (500,- Kã)
Hodnocení: Projekt splnil cíl zahájit obnovu oÏivení pfiehrady Horní Beãva.

3) OCHRANA RAKÒ NA VSETÍNSKU

Projekt na aktivity z let 1999 a 2000. Finanãní prostfiedky mûly b˘t vyuÏity na pfii-
krmování populace rakÛ fiíãních v lomu Jasenice a celkové zabezpeãení této loka-
lity. Dále byl plánovan˘ transfer nejménû 200 ks rakÛ z této lokality do jednotliv˘ch
pfiítokÛ Beãvy, které jsou prÛbûÏnû vytipovávány. Populace rakÛ fiíãních v lomu
v Jasenici mûla b˘t doplnûna raky pocházejícími z vypou‰tûn˘ch rybníkÛ v regionu.
Plánovan˘ byl rovnûÏ hydrobiologick˘ prÛzkum jezírka na b˘valém vojenském
cviãi‰ti ve Vala‰ském Mezifiíãí, kter˘ mûl ovûfiit v˘skyt rakÛ. V‰echny ãinnosti mûl
odbornû a metodicky zabezpeãovat koordinátor programu RAK. 
Doba provádûní projektu: 2001 (1999–2001)
PrÛbûh projektu: Po cel˘ rok byl sledovan˘ lom v Jasenici, kde probíhalo dokr-
mování rakÛ a celkové zabezpeãení lokality (oprava oplocení apod.). Na vytipo-
vané lokality byli vysazeni raci fiíãní. Probûhl prÛzkum vodní nádrÏe v b˘valém
vojenském cviãi‰ti a byl zde prokázán v˘skyt rakÛ fiíãních i nûkter˘ch dal‰ích
ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ. 
V˘sledky projektu: Celkem bylo na nové lokality na RoÏÀavsku vysazeno 285
kusÛ rakÛ fiíãních. Z toho 110 pocházelo z lomu v Jasenici, 70 z raãí líhnû v Olo-
mouci a 105 z vypu‰tûné nádrÏe, která není v závûreãné zprávû blíÏe specifikována.
Byl potvrzen v˘skyt rakÛ fiíãních na dal‰í lokalitû.
Finanãní náklady: Celkem 9 000,- Kã
Zdroj financí: ÚVR âSOP (9 000,- Kã)
Hodnocení: Cíle projektu byly splnûny. Závûreãná zpráva je v‰ak neúplná –
chybí seznam lokalit, na které byli raci vysazeni i údaje o poãtech rakÛ vypou-
‰tûn˘ch na jednotlivé lokality. Nebyla pfiiloÏena ani mapka, pfiestoÏe je ve zprávû
zmiÀována.
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4) ZAJI·TùNÍ ZPùTNÉHO TRANSFERU RAKÒ DO P¤EHRADY HORNÍ BEâVA

Projekt byl realizován 76/09 ZO âSOP, která se podílela na záchranném transferu
rakÛ fiíãních z vypou‰tûné pfiehrady Horní Beãva v roce 1999. Cílem bylo navrá-
tit raky fiíãní zpût do pfiehrady z lokalit, kam byli pfii záchranném transferu pfie-
vezeni. Odborn˘ dohled zaji‰Èoval koordinátor programu „RAK“ âSOP.
Doba provádûní projektu: 2001 (1999 – 2001)
PrÛbûh projektu: Ze zatopeného lomu v Jasenici a ve vodní nádrÏi Pod Pindu-
lou bylo ve spolupráci s potápûãi odloveno 260 kusÛ rakÛ fiíãních, ktefií byli
navráceni zpût do pfiehrady Horní Beãva.
V˘sledky projektu: Z vodní nádrÏe Pod Pindulou bylo vyloveno 96 kusÛ rakÛ
fiíãních, coÏ zhruba odpovídá poãtu raku vypu‰tûn˘ch pfii záchranném transferu
(110 ks). Z lomu v Jasenici se podafiilo odlovit 164 rakÛ fiíãních z 300 kusÛ vypu‰-
tûn˘ch bûhem záchranného transferu. Celá akce byla prezentována sdûlovacími
prostfiedky vãetnû âT a TV Nova.
Finanãní náklady: Celkem 8 000,- Kã
Zdroj financí: ÚVR âSOP (8 000,- Kã)
Hodnocení: Cíle projektu byly splnûny. Men‰í poãty rakÛ navrácen˘ch do pfiehrady
oproti rakÛm sloven˘m pfii transferu pravdûpodobnû nehrají zásadní roli, neboÈ pfii
záchranné akci v roce 1999 byla znaãná ãást rakÛ vyloven˘ch z vypou‰tûné pfiehrady
pfienesena do tokÛ pfiivádûjících do Horní Beãvy vodu a pfiedpokládá jejich staÏení
zpût do nádrÏe. Pfiehrada bude bûhem následujících let sledována.

V˘znam a priorita projektÛ realizovan˘ch 76 OV âSOP ve Vala‰ském Mezifiíãí:
Projekty splnily cíle, které si kladly. Nejv˘znamnûj‰í akcí byl rozhodnû záchrann˘
transfer rakÛ fiíãních z pfiehrady Horní Beãva, kter˘ probûhl v roce 1999, a byla
o nûm podána podrobná závûreãná zpráva. BohuÏel zprávy z ostatních let jsou
obecnûj‰ího charakteru. V roce 2001 dostala poboãka dva projekty, v jejichÏ závû-
reãn˘ch zprávách je zpûtn˘ transfer do nádrÏe Horní Beãva uvádûn jako dílãí
v˘sledek (projekt ã. 171 201) a jako hlavní cíl (projekt ã. 171 101). Vzhledem
k podobnému charakteru prací je pfiirozené a správné, Ïe do‰lo ke spolupráci. Ta
v‰ak v závûreãn˘ch zprávách zmínûna není, coÏ místy vede k nejasnostem.
Projekt zabezpeãuje kontinuitu aktivní podpory rakÛ fiíãních na Vsetínsku.
Sporné je ale kaÏdoroãní posilování populací na nûkter˘ch lokalitách. Nabízí se
tak neodbytná otázka, jak moc jsou lokality, kde raci nejsou schopni udrÏet se
samostatnû, vhodné pro vysazování. Více neÏ pozoruhodné je potom dokrmování
na jedné z nich. Není-li lokalita dostateãnû úÏivná, je urãitû rozumnûj‰í i pod-
statnû levnûj‰í nechat populaci klesnout na pfiirozen˘ stav, odpovídající úÏivnosti
lokality NejdÛleÏitûj‰í pfiínosem byla záchrana 1 175 kriticky ohroÏen˘ch rakÛ
fiíãních a 19 200 ohroÏen˘ch ‰keblí fiíãních a rybniãních z nádrÏe Horní Beãva
a jejich následn˘ návrat, kter˘m bylo zapoãato znovuoÏivení pfiehrady. 

MAPOVÁNÍ RAKÒ VE VYBRAN¯CH TOCÍCH P¤ÍRODNÍHO PARKU CH¤IBY

Projekt byl realizován ZO âSOP 57/10 Zelené údolí ve spolupráci s koordinátorem
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programu RAK. Cílem bylo zmapovat v˘skyt rakÛ a souãasnû prozkoumat hyd-
robiologick˘ profil v˘znamn˘ch tokÛ v rámci pfiírodního parku Chfiiby. Získané
informace mûly b˘t zpracovány na úrovni jednoduchého biologického hodnocení
jednotliv˘ch tokÛ vãetnû mapové a fotografické dokumentace.
Realizátor: ZO âSOP 57/10 Zelené údolí
Lokalizace projektu: Pfiírodní park Chfiiby
Doba provádûní projektu: 2001 
PrÛbûh projektu: Bûhem dubna aÏ ãervna 2001 probûhl na osmi tocích PP
Chfiiby hydrobiologick˘ prÛzkum. Získané v˘sledky byly zpracovány a posou-
zeny z hlediska moÏnosti pro reintrodukci raka fiíãního.
V˘sledky projektu: Z v˘sledkÛ projektu byla sestavena podrobná zpráva „Hyd-
robiologické inventarizaãní posouzení vybran˘ch tokÛ v okrese Uherské Hradi‰tû
za úãelem v˘bûru vhodn˘ch lokalit pro reintrodukci raka fiíãního (Astacus asta-
cus).“ Na dvou tocích (Dlouhá fieka a Zlechovsk˘ potok) bylo pfii hydrobiologic-
kém prÛzkumu náhodnû odchyceno po dvou kusech raka fiíãního.
Finanãní náklady: Celkem 18 250,- Kã. 
Zdroj financí: ÚVR âSOP (18 000,- Kã), ZO âSOP 57/10 (250,- Kã)
Hodnocení: Cíle projektu byly splnûny. Zpráva „Hydrobiologické inventarizaãní
posouzení vybran˘ch tokÛ v okrese Uherské Hradi‰tû za úãelem v˘bûru vhod-
n˘ch lokalit pro reintrodukci raka fiíãního (Astacus astacus)“, na kterou byla
ov‰em vynaloÏena víc jak polovina z pfiidûlen˘ch financí, byla vypracována peã-
livû. Pro kaÏd˘ z osmi prozkouman˘ch tokÛ jsou sepsána podrobná zhodnocení
z hlediska vhodnosti lokality pro raka fiíãního a doporuãení, co je tfieba udûlat,
aby mohlo dojít k jeho pfiípadné introdukci. Naprosto je v‰ak zanedbán rozbor
sloÏení rybí obsádky, která mÛÏe hrát velmi v˘znamnou roli z hlediska predace
potencionálnû vysazovan˘ch rakÛ.
V˘znam a priorita opatfiení: Bylo vytipováno nûkolik lokalit, kam je, po vût‰ích
ãi men‰ích úpravách, údajnû moÏné vysadit raka fiíãního. Tyto poznatky mají b˘t
uplatnûny zejména pfii hledání náhradních lokalit pro raky ze záchrann˘ch tran-
sferÛ a pfii vysazování mal˘ch ráãkÛ z umûlé líhnû. Vzhledem k v˘‰e uveden˘m
skuteãnostem v‰ak nelze tento pfiístup ohodnotit kladnû.

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO 60/03 âSOP PLANORBIS KROMù¤ÍÎ

Následující dva projekty byly realizovány ZO âSOP 60/03 Planorbis. Navazo-
valy na ãinnost poboãky, která se od roku 1997 ve spolupráci s odborem ÎP MûÚ
KromûfiíÏ zab˘vala vytvofiením mokfiadní sloÏky biocentra, vybudovaného na
b˘valé pískovnû „·tûrkovi‰tû Hráza“. Naplánována byla v˘stavba nûkolika tÛní,
jeÏ mûly b˘t postupnû oÏiveny a slouÏit jako jednoduchá metodická fiada, podle
níÏ by bylo moÏné vytvofiit modelov˘ zpÛsob oÏivování tûÏebních oblastí. Finální
práce v‰ak byly pfieru‰eny povodní v roce 1997 a obnova mokfiadu zapoãala
v roce 1998. Cel˘ prÛbûh projektu byl podrobnû naplánován. Personálnû jej mûli
zabezpeãit jednak ãlenové poboãky a dále pfiizvaní odborníci z oblastí, které se
projekt snaÏil fie‰it.
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Realizátor: ZO 60/03 âSOP Planorbis
Lokalizace projektu: KromûfiíÏ

1) BIOCENTRUM HRÁZA (1999)

Základní cíle projektu:
• prÛzkum tokÛ v oblasti (Chfiiby, Host˘nské vrchy) a monitoring v˘skytu raka
• introdukce raka fiíãního do biocentra
• tvorba informaãních panelÛ pfiírodovûdného zamûfiení
• textová broÏura doplÀující panely a dal‰í propagaãní materiály
• terénní práce v areálu, technické zabezpeãení periodick˘ch tÛní
• hydrobiologick˘ prÛzkum – v˘stupní zpráva
• zpracování v˘sledkÛ a jejich prezentace v materiálech rÛzn˘ch ekologick˘ch

iniciativ
Doba provádûní projektu: 1999 (do souãasnosti)
PrÛbûh projektu: Projekt probíhal podle plánovaného harmonogramu. S ohle-
dem na pfiidûlení ménû neÏ poloviny finanãních prostfiedkÛ z pÛvodnû poÏado-
vané ãástky, musely v‰ak b˘t z projektu vypu‰tûny nûkteré plánované aktivity
(instalace informaãních tabulí, vydání broÏury a hydrobiologické prÛzkumy).
V˘sledky projektu: V dobû odevzdání zprávy byly nalezeny populace raka fiíã-
ního na dvou lokalitách. Ve spolupráci s koordinátorem programu „RAK“ âSOP
byli nûktefií jedinci z tûchto populací na podzim odloveni a po karanténû vysazeni
do tÛní biocentra Hráza. V prÛbûhu roku probíhalo celkové zabezpeãení lokality
– ãi‰tûní od náletov˘ch dfievin, seãení, pfienos rostlin do biocentra apod. V záfií aÏ
prosinci se uskuteãnily terénní exkurze, pfii nichÏ byl projekt prezentován.
Finanãní náklady: Celkem 30 350,- Kã
Zdroj financí: ÚVR âSOP (30 000,- Kã), ZO 60/03 âSOP Planorbis (350,- Kã)
Hodnocení: Cíle projektu byly splnûny dle moÏností, které poskytovaly omezené
finanãní prostfiedky. I pfiesto, Ïe pfiidûlen˘ch financí bylo podstatnû ménû, poda-
fiilo se alespoÀ ãásteãnû uskuteãnit vût‰inu z plánovan˘ch akcí. Realizátofii se sna-
Ïili sehnat peníze i z jin˘ch zdrojÛ a zapojit do celé akce ‰ir‰í vefiejnost. V závû-
reãné zprávû v‰ak zcela schází popis tÛní – hloubka, plocha, charakter dna
a bfiehÛ, zda jsou prÛtoãné, periodické atd., a nelze tedy posoudit jejich vhodnost
pro vysazování rakÛ za úãelem vytvofiení samostatnû existující populace. 

2) BIOCENTRUM HRÁZA (2000)

Základní cíle projektu:
• prÛzkum tokÛ v oblasti (Chfiiby, Host˘nské vrchy) a monitoring v˘skytu raka
• introdukce raka fiíãního do biocentra
• textová broÏura doplÀující panely a dal‰í propagaãní materiály
• terénní práce v areálu, technické zabezpeãení periodick˘ch tÛní
• prezentace projektu mezi Ïáky ‰kol v regionu a pofiádání exkurzí pfiímo

v terénu
Doba provádûní projektu: 2000 (do souãasnosti)
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PrÛbûh projektu: Nedo‰lo pouze k introdukci dal‰ích rakÛ fiíãních do biocentra,
protoÏe nebyl dostatek vhodn˘ch jedincÛ ze záchrann˘ch transferÛ. Ostatní akce
probíhaly podle plánovaného harmonogramu a hlavní cíle projektu byly splnûny.
V̆ sledky projektu: Podafiilo se ovûfiit a prokázat v˘skyt raka fiíãního na lokalitách
v oblasti Chfiiby a Host˘nské vrchy. Byla vydána informaãní broÏura o nauãné stezce
Hráza. Probûhly terénní práce zabezpeãující chod biocentra. V̆ sledky projektu
i ostatní ãinnosti poboãky byly prezentovány na v˘stavû v Knihovnû KromûfiíÏska
a bûhem exkurzí, jeÏ v biocentru probûhly.
Finanãní náklady: Celkem 5 000,- Kã
Zdroj financí: ÚVR âSOP (5 000,- Kã)
Hodnocení: I pfiesto, Ïe bylo pfiidûleno podstatnû ménû financí (1/5 poÏadova-
n˘ch), podafiilo se témûfi zcela splnit hlavní cíle projektu.

V˘znam a priorita opatfiení realizovan˘ch ZO 60/03 âSOP Planorbis v Kro-
mûfiíÏi:
Nejv˘znamnûj‰ím v˘stupem je ovûfiení v˘skytu raka fiíãního na devíti lokalitách,
které je pfiínosem do probíhajícího projektu, jeÏ má za úkol zmapovat v˘skyt
v‰ech rakÛ v âR. Celkov˘ projekt „Biocentrum Hráza“ je v˘znamn˘ zejména pro
ekologickou v˘chovu dûtí z místních základních ‰kol i ‰iroké vefiejnosti.

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO 46/04 âSOP ROPÁCI JAROMù¤

Následující dva projekty byly realizovány ZO 46/04 âSOP Ropáci Jaromûfi. Pro-
jekty se vûnovaly problematice krouÏkovcÛ rodu Branchiobdella (potoãnice),
z nichÏ nûkteré parazitují na na‰ich racích a jsou schopné pfieÏívat i na nepÛvod-
ních druzích rakÛ – signálním a pruhovaném. 
Realizátor: ZO 46/04 âSOP Ropáci, Jaromûfi
Lokalizace projektu: Katedra PdF Univerzity Hradec Králové

1) LÉâBA BRANCHIOBDELLÓZY JAKO NEZBYTNÁ SOUâÁST REINTRODUKâNÍHO

PROCESU RAKA ¤ÍâNÍHO ASTACUS ASTACUS

V první fázi projektu mûlo dojít ke stanovení limitních koncentrací chemikálií –
antiparazitik potencionálnû úãinn˘ch na potoãnice. Stanovení mûlo b˘t prove-
deno jak pro parazity tak pro nepÛvodní raky, jichÏ mûlo b˘t vyuÏito pfii zkou-
mání dosud neznám˘ch toxick˘ch úãinkÛ podávan˘ch chemick˘ch látek na raky.
V druhé fázi mûly b˘t ovûfieny úãinky látek na raka bahenního (pro porovnání
tolerance rodu Astacus vs. rody Orconectes a Pacifastacus). Teprve ve tfietí fázi
mûlo probûhnout testování na raku fiíãním.

Základní cíle projektu:
• vyzkou‰ení dosud neoprávnûnû pouÏívan˘ch pfiípravkÛ
• návrh na eliminaci závaÏn˘ch patogenÛ prakticky uskuteãniteln˘m zpÛsobem
• neroz‰ifiování parazitÛ pfii reintrodukci
• moÏnost ozdravení populací rakÛ stojat˘ch vod (obhospodafiované rybníky)
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Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Vzhledem ke zkrácenému rozpoãtu byly testovány jen nûkteré
z pÛvodnû plánovan˘ch pfiípravkÛ. Podafiilo se vyzkou‰et úãinnost ãpavkové
vody, ãpavkové vody ve smûsi s proflavinem a mûìnat˘ch pfiípravkÛ s antipara-
zitárními a antifungálními úãinky.
V˘sledky projektu: V̆ sledky byly po prvním roce pouze pfiedbûÏné. Byly navr-
Ïeny dva postupy na eliminaci parazitÛ, z nichÏ jeden byl oznaãen jako zdlou-
hav˘, ale technicky snadno provediteln˘ a dle pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ i úãinn˘. 
Finanãní náklady: Celkem 12 000,- Kã
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Cíle projektu byly splnûny dle moÏností, které poskytovaly omezené
finanãní prostfiedky. Pfies ve‰kerou snahu se podafiilo provést jen pfiedbûÏné stu-
die, na které lze ov‰em velmi efektivnû navázat. Závûreãná zpráva je velmi
podrobná a peãlivû vypracovaná.
V˘znam a priorita opatfiení: Zásadní je zapoãetí v˘zkumu, kter˘ by mohl vést
k ozdravûní raãích populací na lokalitách se stojatou vodou a omezení introdukcí
a reintrodukcí rakÛ infikovan˘ch potoãnicemi.

2) ÚâINNOST âPAVKU NA POTOâNICE RODU BRANCHIOBDELLA

Projekt navazoval na v˘sledky získané v pfiedchozím roce. Hlavním cílem této
ãásti projektu bylo ovûfiit jedinou do té doby publikovanou metodu na léãbu bran-
chiobdellózy – koupele ve smûsi ãpavku a proflavinu. DÛvodem bylo nedosta-
teãné popsání metody a nedodrÏení základních farmakologick˘ch a toxikologic-
k˘ch zásad, které vedly k pochybnostem o úãinnosti metody.
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Bylo odchyceno 30 rakÛ z lokality Bíl˘ potok ve Zbraslavi
u Brna infikovan˘ch potoãnicemi. 15 bylo pouÏito v pokusech pfii testování rÛz-
n˘ch koncentrací volného amoniaku a dal‰ích 15 jako kontrola. Byly sledovány
úãinky jednotliv˘ch koncentrací na parazity a komenzály rakÛ.
V˘sledky projektu: V̆ sledky proveden˘ch pokusÛ zpochybnily letální úãinnost
smûsi ãpavku a proflavinu na parazitick˘ druh Branchiobdella hexodonta. LázeÀ
potoãnice pouze doãasnû imobilizovala, úãinky byly reverzibilní.
Finanãní náklady: Celkem poÏadováno 12 000,- Kã. 
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Cíle projektu byly splnûny. O celém prÛbûhu je podána velmi dÛvû-
ryhodná podrobná závûreãná zpráva i s protokoly pokusÛ.
V̆ znam a priorita opatfiení: Zásadním v˘znamem je prokázání neúãinnosti metody
doposud pouÏívané k eliminaci parazitick˘ch potoãnic rodu Branchiobdella.

ZÁCHRANN¯ TRASFER KRITICKY OHROÎEN¯CH RAKÒ ¤ÍâNÍCH Z DÒLNÍHO

POKLESU „VùTRNÁ JÁMA“ (KARVINSKO)

Projekt byl realizován 73/01 ZO âSOP C.R.A.B. v Ostravû. Navazoval na pro-
jekt z roku 2002, kdy byla pfii mapování regionu nalezena na lokalitû „Vûtrná
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jáma“ na Karvinsku poãetná populace rakÛ fiíãních, kter˘m hrozilo zadu‰ení zpÛ-
sobené trval˘m poklesem hladiny na lokalitû. Cílem bylo odlovit co nejvût‰í
poãet rakÛ fiíãních a pfievézt je na vhodné lokality v regionu. ZároveÀ mûly b˘t
zji‰tûny biometrické údaje a zhodnocena celková kondice populace.
Realizátor: 73/01 ZO âSOP C.R.A.B. v Ostravû
Lokalizace projektu: Karvinsko
Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: Od ãervna aÏ do listopadu 2003 probíhaly záchranné odlovy
ohroÏené populace rakÛ fiíãních z lokality „Vûtrná Jáma“. Odchyty provádûli 1 –
3 potápûãi. U odloven˘ch jedincÛ byla zji‰Èována kondice a namûfiena biome-
trická data. Poté byli pfieváÏeni na vhodné lokality (urãené pfiedchozím prÛzku-
mem), kam byli po aklimatizaci vypu‰tûni.
V˘sledky projektu: Celkem bylo odloveno 645 jedincÛ rakÛ – 635 rakÛ fiíãních
a 10 rakÛ bahenních. V‰ichni raci byli pfievezeni na vhodné lokality. Navíc se
fie‰itelé zúãastnili i záchrany rakÛ fiíãních z vyschlého potoku Kfiivák v Tfiinci, kde
bylo sesbíráno 365 rakÛ fiíãních, jeÏ byli pfievezeni do nedaleké fieky Ol‰e na
místo, odkud byl v˘skyt rakÛ fiíãních hlá‰en. Tato akce byla sledována âT.
Finanãní náklady: Celkem 11 000,- Kã. Finanãní prostfiedky byly vynaloÏeny
zejména na cestovné a materiál bezprostfiednû související se záchrann˘m transfe-
rem.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (11 000,- Kã)
Hodnocení: Cíle projektu byly splnûny. O celé akci byla podána velmi podrobná
peãlivá zpráva, obsahující pfiesné popisy lokalit, kam byli raci vysazeni a ve‰keré
údaje o odchycen˘ch racích vãetnû biometrick˘ch dat. V̆ sledky z tohoto tran-
sferu byly zahrnuty do bakaláfiské práce PfiF Ostravské univerzity (Vrbovsk˘
2004).
V˘znam a priorita opatfiení: Bylo zachránûno okolo tisíce rakÛ fiíãních. 

PROJEKTY REALIZOVANÉ 2. ZO âSOP 27/05 VE SPÁLENÉM PO¤ÍâÍ

Následující tfii projekty byly realizovány 2. ZO âSOP 27/05 ve Spáleném Pofiíãí.
Plánovan˘ byl prÛzkum potoka Bradava a jejích pfiítokÛ s cílem zjistit roz‰ífiení
rakÛ na tocích v oblasti Brd. Zvlá‰tní pozornost mûla b˘t vûnována pfiípadnému
v˘skytu nepÛvodních druhÛ rakÛ. S v˘sledky projektu mûla b˘t seznámena laická
i odborná vefiejnost, plánovaná byla rovnûÏ publikace ãlánkÛ v tisku.
Realizátor: 2. ZO âSOP 27/05 ve Spáleném Pofiíãí
Lokalizace projektu: Brdy

1) SLEDOVÁNÍ V¯SKYTU RAKÒ V ¤ÍâCE BRADAVù A JEJÍCH P¤ÍTOCÍCH

Doba provádûní projektu: 1999 (1999 – 2001)
PrÛbûh projektu: Od kvûtna do záfií 1999 byly provádûny prÛzkumy v˘skytu
rakÛ na Bradavû a jejích pfiítocích. V‰echna místa byla v daném období kontro-
lována minimálnû dvakrát. Na lokalitách byly nalezeny poãetné populace raka,
urãeného jako rak fiíãní, jejich v˘skyt byl zanesen do map. 
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V˘sledky projektu: Byl zmapován v˘skyt rakÛ v Brdech. Bûhem mapování se
ukázalo, Ïe na Bradavû v místech nejhojnûj‰ího v˘skytu rakÛ, urãen˘ch jako
fiíãních, zaãínají probíhat stavební úpravy koryta. Byl upozornûn referát ÎP
okresního úfiadu PJ, stavby byly pozastaveny a mohlo dojít k záchrannému
transferu, pfii kterém bylo pfieneseno celkem 2 277 jedincÛ údajn˘ch rakÛ fiíã-
ních a 116 kusÛ vranek obecn˘ch. V‰ichni raci byli pfievezeni na vhodné loka-
lity vytipované koordinátorem projektu RAK, které nebyly blíÏe specifiko-
vány.
Finanãní náklady: Celkem 9 000,- Kã. Finanãní prostfiedky byly vynaloÏeny
zejména na cestovné a dokumentaci v˘skytu rakÛ.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (5 000,- Kã), vlastní zdroje (4 000,- Kã)
Hodnocení: Cíle projektu byly splnûny. Ke zprávû byly pfiiloÏeny mapky se
zakreslen˘m v˘skytem rakÛ. Pfiesnû byl popsán i prÛbûh pÛvodnû neplánova-
ného záchranného transferu. Problém je, Ïe na dané lokalitû byli v letech 2001
– 2005 sledováni jak rak fiíãní, tak kriticky ohroÏen˘ rak kamenáã, kter˘
v˘raznû pfievládá v pomûru cca 9:1 a na úseku, kde probíhal „záchrann˘ pro-
jekt“ se dokonce vyskytuje pouze rak kamenáã (Fischer in verb). V tomto pfií-
padû není moÏné zcela vylouãit skuteãnost, Ïe raci byli chybnû determinováni
a místo rakÛ fiíãních se fakticky jednalo o raky kamenáãe. Vzhledem k tomu, Ïe
raci byli pfiená‰eni, mohlo by dojít k jejich pfienosu na lokality pro dan˘ druh
nevhodné. 

2) SLEDOVÁNÍ V¯SKYTU RAKÒ V ¤ÍâCE BRADAVù A JEJÍCH P¤ÍTOCÍCH

Doba provádûní projektu: 2000 (cel˘ 1999 – 2001)
PrÛbûh projektu: Od kvûtna do záfií 2000 byl provádûn prÛzkum v˘skytu rakÛ na
tocích jihozápadních Brd, kter˘ navazoval na prÛzkum proveden˘ v roce 2000. Novû
nalezené lokality, kde se rak, opût urãen˘ jako fiíãní vyskytoval, byly zaneseny do
mapy. Probûhl rovnûÏ návrat nûkolika set rakÛ odloven˘ch z fiíãky Bradavy pfii
záchranném transferu v roce 1999.
V˘sledky projektu: Byly vymapovány a sledovány dal‰í lokality s v˘skytem
raka „fiíãního“. Na lokalitû Bíl˘ potok v obci Hofiehledy byly zji‰tûny úpravy toku
probíhající bez pfiedchozího biologického prÛzkumu a bez opatfiení, která by
zabránila po‰kození tamní populace rakÛ „fiíãních“, coÏ bylo oznámeno âIÎP
PlzeÀ.
Finanãní náklady: Celkem 10 600,- Kã. Finanãní prostfiedky byly vynaloÏeny
zejména na cestovné a dokumentaci v˘skytu rakÛ.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (4 000,- Kã), vlastní zdroje (6 600,- Kã)
Hodnocení: Cíle projektu byly splnûny, ale smysluplnost tohoto projektu je
vzhledem k v˘‰e i níÏe uveden˘m faktÛm nulová a lze jej vyhodnotit jen jako
‰kodliv˘. Ke zprávû byly pfiiloÏeny mapky se zakreslen˘m v˘skytem rakÛ v Kor-
natickém a Bílém potoce. Jedinci byli opût urãeni jako raci fiíãní, pfiestoÏe kon-
troly tûchto tokÛ v letech 2001 – 2005 prokázaly v˘skyt pouze raka kamenáãe!
(Fischer in verb, Fischer et al. 2004ab). Navíc chybí popis návratu rakÛ do Bra-
davy i údaje o poãtech navrácen˘ch rakÛ. V závûreãné zprávû se pí‰e o zpûtném
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vypu‰tûní „nûkolika set“ rakÛ, v roce 1999 v‰ak bylo odloveno pfies 2000 ks rakÛ.
Co, se tedy stalo s tûmi, ktefií byli vypu‰tûni na „vhodné“ lokality? Monitoring
tûchto lokalit by byl logick˘ a více neÏ Ïádoucí, ale zmínka o nûm v závûreãné
zprávû není. Nelze rovnûÏ vylouãit ani to, Ïe spoleãnû s raky kamenáãi, ktefií byli
pfiedchozí rok ‰patnû urãeni a pfievezeni na lokality rakÛ fiíãních, byli do Bradavy
„navráceni“ i raci fiíãní (viz dále). To by vysvûtlovalo v˘skyt slabé izolované
populace raka fiíãního na tomto toku nalezené zde pfii kontrolách v letech 2001 –
2005 (Fischer in verb).

3) PRÒZKUM V¯SKYTU RAKA NA TOCÍCH BRD

Doba provádûní projektu: 2001 (1999 – 2001)
PrÛbûh projektu: Od kvûtna do záfií 2001 byly sledovány lokality, na kter˘ch
byli v pfiedchozích letech nalezeni „raci fiíãní“. PrÛzkum v˘skytu rakÛ navazoval
na roky 1999 a 2000 a byl zamûfien zvlá‰tû na v˘skyt raka kamenáãe. Na lokali-
tách, kde byli raci nalezeni, probûhl prÛzkum populaãní hustoty, byly sledovány
stavy koryt tokÛ a moÏnosti ohroÏení raãích populací. Sledována byla rovnûÏ
populace „rakÛ fiíãních“ v fiíãce Bradavû, která sem byla reintrodukována v roce
2000.
V˘sledky projektu: Byly vymapovány dal‰í lokality, kde se vyskytuje rak
„fiíãní“. Rak kamenáã (!) ani nepÛvodní raci nebyli objeveni na Ïádné z lokalit.
Na jednom toku (Kornatick˘ potok – cel˘ horní tok aÏ po obec Lipnice) byl zji‰-
tûn zánik „rakÛ fiíãních“. V roce 2000 zde byla je‰tû poãetná populace, která prak-
ticky vymizela. Pfiíãiny zániku nejsou známy. Populaãní hustoty rakÛ na ostatních
lokalitách se od pfiedchozích let neli‰í. Na Bradavû, kde do‰lo reintrodukci „rakÛ
fiíãních“, byly nalezeny samice s vajíãky.
Finanãní náklady: Celkem 7 250,- Kã. Finanãní prostfiedky byly vynaloÏeny
zejména na cestovné a materiál potfiebn˘ pro dokumentaci v˘skytu rakÛ.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (5 000,- Kã), vlastní zdroje (2 250,- Kã)
Hodnocení: Plánované cíle byly splnûny, ale úroveÀ fie‰ení projektu je více neÏ
sporná. Nebyl doloÏen v˘skyt raka kamenáãe, pfiestoÏe právû na mapovaném
území se vyskytuje v 99 % pouze rak kamenáã. V Kornatickém potoce nad obcí
Lipnice byl je‰tû v roce 2005 zji‰tûn velmi poãetn˘ v˘skyt pouze raka kamenáãe
(cca 7 jedincÛ/m2) – jednalo se o záchrann˘ transfer pfii vypu‰tûní celého koryta,
kdy by jiné druhy rakÛ byly zcela jistû objeveny (Fischer in verb). ¤e‰itelé pro-
jektu se oproti tomu zmiÀují o zániku populace rakÛ, ‰patnû urãen˘ch v roce 2000
jako fiíãní. 

V˘znam a priorita opatfiení realizovan˘ch 2. ZO âSOP 27/05 ve Spáleném Pofiíãí

V‰echny tfii projekty svûdãí o velkém nad‰ení av‰ak ne zcela dostateãn˘ch odbor-
n˘ch znalostech fie‰itelÛ. Chybné urãení druhÛ je fatální zvlá‰tû pfii záchranném
transferu, kdy byli kriticky ohroÏení raci kamenáãi vypou‰tûni jako raci fiíãní na
lokality pro kamenáãe naprosto nevhodné a kdy pravdûpodobnû do‰lo k vypou-
‰tûní rakÛ fiíãních do pÛvodní lokality raka kamenáãe. Projekty vedené takov˘mto
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zpÛsobem jsou pro oba ohroÏené druhy na‰ich rakÛ nanejv˘‰e ‰kodlivé a nikdy
by nemûly b˘t realizovány.

PUBLIKAâNÍ V¯STUPY VYCHÁZEJÍCÍ Z HODNOCEN¯CH PROJEKTÒ

Vrbovsk˘ V., 2004: Biometrie raka fiíãního v záchranném transferu z Vûtrné jámy
na Karvinsku. Bakal. Práce PfiF Ostravské univerzity.
âech M. a âech P., 2001: Bulletin Vydra, AOPK Pavlov.

VYHODNOCENÍ PROJEKTÒ REALIZOVAN¯CH âSOP A DOPORUâENÍ DO

BUDOUCNA

Není pochyb, Ïe âSOP sehrál v záchranû raka fiíãního klíãovou roli, vzhledem k v˘‰e
uveden˘m údajÛm v‰ak o ní v fiadû pfiípadÛ bohuÏel nelze mluvit v pozitivním slova
smyslu. Nelze ale, alespoÀ na základû dodan˘ch materiálÛ, hodnotit negativnû akce
v‰ech zúãastnûn˘ch poboãek. O tom svûdãí úroveÀ závûreãn˘ch zpráv, v nichÏ jsou
mezi jednotliv˘mi základními organizacemi propastné rozdíly. Zatímco nûktefií fie‰i-
telé dodali v˘borné závûreãné zprávy na vysoké odborné úrovni (02/09 ZO âSOP
Vla‰im, 46/04 ZO âSOP Ropáci Jaromûfi, 73/01 ZO âSOP C.R.A.B.), zprávy vût‰iny
ostatních poboãek jsou velmi obecné a nepfiíli‰ informativní. Smutné je, Ïe do této
kategorie spadají i zprávy 9. ZO âSOP Astacus Olomouc, která hraje v projektu
âSOP „RAK“ klíãovou roli (podrobnosti viz v˘‰e uvedené celkové zhodnocení pro-
jektÛ této poboãky).  
Bylo by proto vhodné pfiedat do poboãek návod ãi formuláfi, jak má závûreãná zpráva
vypadat a co musí obsahovat. Celkem zbyteãné je napfiíklad uvádût v kaÏdé zprávû
vícelet˘ch projektÛ úvod do fie‰ené problematiky, pfiípadnû i roãní plán (je-li pro
kaÏd˘ rok shodn˘). Místo toho by staãilo, aby závûreãné zprávy obsahovaly napfi.
tabulky s pfiesn˘mi údaji o poãtech a druzích ãi taxonomickém statutu rakÛ, manipu-
lacích (transferech, vysazování, apod.), lokalitách, ãasovém rozmezí, atd. Slovní hod-
nocení by potom mohlo b˘t velmi struãné a závûreãná zpráva by pfiesto byla ponûkud
konkrétnûj‰í. Jednotná data by navíc byla vyuÏitelná pro pfiípadné dal‰í zpracování.
Nutné by ov‰em bylo trvat pfii odevzdávání závûreãn˘ch zpráv na poÏadovaném
obsahu. Z dosavadních zpráv je jinak ãasto tûÏké posoudit, zda byly, byÈ v úvodu
pfiesnû definované krátkodobé ãi dlouhodobé cíle projektu, dodrÏeny.
Ze závûreãn˘ch zpráv také není zcela jasné, jak˘m zpÛsobem probíhá koordinace
jednotliv˘ch projektÛ. Jediná zmínka o plánovaném setkání poboãek je v plánech
9. ZO âSOP Astacus v roce 2002, ale v závûreãné zprávû nenalezneme Ïádné
informace o jejím uskuteãnûní. Stejnû tak mapa v˘skytu, na jejíÏ realizaci byly
poskytnuty finanãní prostfiedky v rámci 49 mapovacích projektÛ, jejichÏ realizá-
tofii ve vût‰inû pfiípadÛ poskytli poÏadovaná data vãetnû lokalit v˘skytu zakresle-
n˘ch do map, není prozatím dostupná ani v neúplném stadiu. Tyto cenné infor-
mace nebudou proto bohuÏel zahrnuty do mezinárodního projektu evropského
atlasu v˘skytu rakÛ, kter˘ v této chvíli konãí se sbûrem dat. Velká ‰koda je rov-
nûÏ, Ïe obrovské mnoÏství dat, jeÏ bylo v uplynul˘ch letech shromáÏdûno, bylo
jen nepatrnû vyuÏito k odborn˘m publikacím. Je tedy zfiejmé, Ïe koordinaci takto
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rozsáhlého a závaÏného projektu by mûla b˘t v budoucnu vûnována podstatnû
vût‰í pozornost. Mûla by probíhat na vy‰‰í odborné úrovni a následnû pfii posu-
zování jednotliv˘ch projektÛ zvaÏovat i nejnovûj‰í poznatky z raãí problematiky. 
V‰echny pfiedchozí v˘tky jsou v‰ak v zásadû celkem málo v˘znamné v porovnání
s následujícími:
Ne u v‰ech projektÛ lze konstatovat, Ïe probíhaly na základû dostateãn˘ch zna-
lostí o biologii daného druhu a lokality, kam byli raci vysazováni, byly pfiedem
prozkoumány. Jednoznaãná neznalost problematiky je do oãí bijící u projektÛ ze
Spáleného Pofiíãí (viz hodnocení této poboãky). U Ïádného z projektÛ není také
zmínûno, zda byla pfiedem prozkoumána adaptace na lokální ekologické pod-
mínky, pomûrnû ãasto je naopak zmiÀováno posilování stávajících populací, pfii-
ãemÏ v‰ak není uveden ani jeden konkrétní údaj o tom, podle ãeho je rozhodo-
váno o nutnosti k posílení populace pfiikroãit. Neustálé posilování populací by
pak mohlo znamenat, Ïe lokality vybrané pro vysazování rakÛ nebyly zhodno-
ceny dostateãnû, nebo Ïe nebyly zváÏeny v‰echny faktory ovlivÀující v˘skyt rakÛ
a tamní raãí populace nejsou z tûchto dÛvodÛ schopné samostatného v˘voje. Toto
vysvûtlení se nabízí zejména proto, Ïe témûfi zcela chybí konkrétní údaje o moni-
torování vysazen˘ch rakÛ, ale zároveÀ je opakované vysazování dal‰ích a dal‰ích
jedincÛ zmiÀováno aÏ pfiíli‰ ãasto. Nejabsurdnûj‰ím pfiíkladem tohoto poãínání je
pfiidûlování financí na kaÏdoroãní posilování a dokrmování populace rakÛ fiíãních
v neúÏivném lomu.
Je pravdûpodobné, Ïe ve vût‰inû pfiípadÛ docházelo k pfiemisÈování rakÛ v rámci
povodí, ale není jasné, zda tak bylo ãinûno úmyslnû. V pfiípadû vysazování rakÛ
z umûl˘ch odchovÛ v‰ak mohlo dojít k pfiesunÛm do jiného povodí, protoÏe
mateãné stádo je kaÏdoroãnû doplÀováno samicemi z pfiírodních populací (zmí-
nûné jsou lokality na Moravû) a umûle odchovaní ráãci byli vysazeni napfi.
v Orlick˘ch horách. Vzhledem k tomu, Ïe uÏ dnes je známo napfi. u ryb, Ïe adap-
tace na lokální podmínky mohou mít genetick˘ podklad, mohlo by zanedbání
tohoto faktu mít katastrofální dÛsledky a ‰kodit „posilovan˘m“ populacím, kam
by byli vysazeni raci adaptovaní na jiné prostfiedí. Velmi negativní následky by
ov‰em mûlo i vysazování ‰patnû urãen˘ch rakÛ na nevhodné lokality, které bohu-
Ïel nelze vylouãit. Sporné je v‰ak i doplÀování mateãného stáda na odchovnû
adultními samicemi z volné pfiírody. Nikde není totiÏ zmínûna mortalita samic na
odchovnách, ale doplÀování je uvádûno kaÏdoroãnû. To by mohlo poukazovat
právû na vysokou úmrtnost samic v chovech a umûl˘ odchov ráãkÛ by tím znaãnû
ztrácel smysl.
V Ïádném z projektÛ se nijak nehodnotí genetická variabilita vysazovan˘ch rakÛ
nebo jedincÛ pfiená‰en˘ch v rámci záchrann˘ch transferÛ na jiné lokality. To je v‰ak
pochopitelné, neboÈ aÏ donedávna nebyly vhodné molekulární markery pro raka
fiíãního známy, a provést genetické anal˘zy by vzhledem k v˘‰i ãerpan˘ch pro-
stfiedkÛ ani nebylo moÏné. V pfiípadû reintrodukcí, nejsou v projektech zmiÀovány
Ïádné metody pouÏité pro sestavení optimálního poãtu vypou‰tûn˘ch jedincÛ a je
tedy pravdûpodobné, Ïe tato fakta zvaÏována nebyla. Velmi vágnû, pokud vÛbec,
jsou zmiÀována i karanténní opatfiení bûhem transferÛ, a nelze proto vylouãit roz-
ná‰ení parazitÛ mezi jednotliv˘mi populacemi, které je víc neÏ pravdûpodobné.
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Ze v‰ech doposud uveden˘ch poznatkÛ vypl˘vá, Ïe vysazování umûle odchova-
n˘ch ráãkÛ není zfiejmû tou pravou cestou k záchranû rakÛ na na‰em území, a pfie-
sto je v souãasnosti praktikováno v nejvy‰‰í mífie. Neustálé vysazování a pfiená‰ení
rakÛ na lokality, kde stejnû ãasto nepfieÏijí a jejich udrÏování za cenu neustálého
posilování populací (spojeného s odlovem adultních samic z prosperujících popu-
lací) je finanãnû nároãné a jeho úãinnost je vzhledem k chybûjícímu fiádnému moni-
toringu neznámá. Z posledního celoplo‰ného mapování v‰ech druhÛ rakÛ z let 2002
– 2005 navíc vypl˘vá, Ïe rak fiíãní u nás ob˘vá pfiinejmen‰ím stovky lokalit. Je tfieba
si proto uvûdomit, Ïe pokud by bylo nutné nûkteré populace posílit, mûlo by mno-
hem vût‰í smysl podpofiit danou lokalitu vypu‰tûním rakÛ pocházejících z nejbliÏ‰í
silné pfiirozené populace neÏ z umûl˘ch odchovÛ. K tûmto opatfiením by se v‰ak
mûlo pfiistupovat pouze tehdy, budou-li splnûny jasnû definované podmínky, za
jak˘ch je nezbytné pfiistupovat k posilování populací. Takto jasnû daná kritéria v‰ak
doposud scházejí. Podstatnû logiãtûj‰í i efektivnûj‰í by proto bylo soustfiedit se na
dÛslednou ochranu stávajících populací (zejména ochranu jejich biotopÛ) a pod-
poru jejich pfiirozeného ‰ífiení formou odstraÀování migraãních bariér, revitalizací
dal‰ích tokÛ v povodí apod. Ve v‰ech tûchto aktivitách by âSOP mohlo nadále mít
klíãovou úlohu, ale v tomto pfiípadû s pozitivními následky pro na‰e pÛvodní druhy
rakÛ. Mnoho ãlenÛ má znalosti, potfiebnou praxi a tudíÏ i pfiedpoklady vûnovat se
ochranû rakÛ i v budoucnu. Je v‰ak nezbytné, aby vedoucí pfií‰tích projektÛ pro‰li
napfi. ‰kolením, kde by se seznámili s v˘‰e uveden˘mi problémy a jejich moÏn˘m
fie‰ením a mohli se poté vûnovat ochranû rakÛ na vy‰‰í odborné úrovni, a tím pádem
i s lep‰ími v˘sledky.
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RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTÒ

AKTIVNÍ OCHRANY MOT¯LÒ V âESKÉ REPUBLICE

Martin Konviãka

Oddûlení ekologie a ochrany pfiírody Entomologického ústavu AV âR 
& Katedra zoologie Biologické fakulty JâU, Brani‰ovská, 37370 05 âeské 
Budûjovice, konva@tix.bf.jcu.cz 

ÚVODEM – HODNOCENÉ INFORMACE A ROZSAH PROJEKTU

Cílem re‰er‰e je zhodnotit v‰echny programy ochrany mot˘lÛ realizované od
roku 1980, pfiípadnû star‰í, pfiedev‰ím pak ty, u kter˘ch do‰lo k jak˘mkoliv reint-
rodukcím. Studie má poukázat na pozitiva i chyby a poslouÏit tak pfii budoucí
aktivní druhové ochranû vyuÏívající nástrojÛ jako jsou záchranné programy,
plány péãe, cílen˘ management lokalit, atd. 
Urãení rozsahu hodnocen˘ch projektÛ není vÛbec snadné. V âR bylo realizováno
minimum projektÛ zamûfien˘ch speciálnû na ochranu mot˘lÛ, ale probûhla zde,
a nadále i probíhá, celá fiada ochranáfisk˘ch aktivit, jeÏ mot˘ly mohly ovlivnit
a pravdûpodobnû i ovlivnily. 

1. Problém se získáním informací
1a) Existují minimálnû tfii centrální zdroje financování (Agentura ochrany pfií-

rody a krajiny âR - AOPK âR, dotace Ministerstva Ïivotního prostfiedí -
MÎP neziskov˘m organizacím, Státní fond Ïivotního prostfiedí), dále pak
zpÛsoby, jak ochranu pfiírody ze státního rozpoãtu financovat regionálnû
(správy chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí - CHKO a národních parkÛ - NP, kraj-
ské/okresní úfiady, mûsta). Vedle toho existují i aktivity soukromé, probíha-
jící bez jakéhokoli oficiálního za‰títûní a financování. Takové projekty se
vymykají ucelené evidenci. Zejména to platí o nûkter˘ch transferech a re-int-
rodukcích, jeÏ mohou dokonce probíhat i nelegálnû. 

1b) Prakticky aÏ do poloviny 90. let neexistovala centrální evidence ochranáfi-
sk˘ch aktivit. ¤ada organizací a institucí se ochranou pfiírody, vãetnû hmyzu,
zab˘vala paralelnû s AOPK (resp. âesk˘ ústav ochrany pfiírody a krajiny -
âÚOPK resp. Státní ústav památkové péãe a ochrany pfiírody - SÚPPOP) na
vlastní pûst – pfiíkladem byly v minulosti Brontosaurus, místní poboãky âes-
kého svazu ochráncÛ pfiírody - âSOP, apod.

2. Co v‰e je „ochrana hmyzu“
Více ãi ménû cílená péãe o entomofaunu se leckde schovává do péãe o CHÚ,
revitalizací a podobn˘ch projektÛ. Zde jsou informace zvlá‰È útrÏkovité –
pomûrnû snadno lze hodnotit projekty managementu placené formou cílen˘ch
dotací z prostfiedkÛ MÎP, nesrovnatelnû sloÏitûj‰í je opût situace u projektÛ finan-
covan˘ch z jin˘ch zdrojÛ. 
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3. Role mapování, inventarizací, základního v˘zkumu
I nûkteré z tûchto aktivit lze pokládat za cílené projekty ochrany hmyzu, zejména
pokud jsou pfiímo navázány na praktickou ochranu (v˘stupem jsou tvorba ãerve-
n˘ch seznamÛ, návrhy managementu apod.). Pfii nezmûrné diverzitû institucí
a organizací, které na tûchto aktivitách participují, je ov‰em jakákoli snaha o úpl-
nost odsouzena k nezdaru. 

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ vymezuje tato re‰er‰e „projekty“ následovnû
1. Ochranáfiské projekty, zamûfiené na jeden pfiesnû definovan˘ druh, pfiípadnû

více druhÛ, podporované ze státního rozpoãtu a pracující s reintrodukcemi.
Tyto projekty jsou hodnoceny v úplnosti, a to podle metodiky AOPK.

2. Ochranáfisko-v˘zkumné projekty zamûfiené na jeden (ãi více) pfiesnû defino-
van˘ druh, podporované ze státního rozpoãtu. I tyto projekty jsou hodnoceny
v úplnosti dle metodiky AOPK.

3. Ochranáfisko-v˘zkumné projekty zamûfiené na vût‰í poãet druhÛ a hrazené ze stát-
ního rozpoãtu. Sem patfií jednak aktivity Spoleãnosti pro ochranu mot˘lÛ, jednak
nûkteré v˘zkumnû-inventarizaãní projekty. Zde se omezuji na projekty, hrazené
jako granty MÎP neziskov˘m organizacím. 

4. Managementové projekty speciálnû smûrované na ochranu mot˘lÛ (ãi jiného
terestrického hmyzu) podporované ze státního rozpoãtu. Opût se omezuji na pro-
jekty, hrazené jako granty MÎP neziskov˘m organizacím.

5. Managementové projekty nezab˘vající se ochranou hmyzu a hrazené jako granty
MÎP neziskov˘m organizacím. Re‰er‰e se omezuje pouze na v˘bûr projektÛ
a pokou‰í se ukázat, jak tyto ovlivÀují nebo mohou ovlivÀovat ochranu mot˘lÛ. 

6. „Divoké“ ochranáfiské projekty vãetnû reintrodukcí. V̆ bûr bude omezen na
akce, jeÏ po sobû zanechaly publikaãní stopu nebo jsou ‰iroce známé ento-
mologické vefiejnosti

VLASTNÍ ANAL¯ZA

1. Druhovû zamûfiené projekty s reintrodukcemi
Z vefiejn˘ch prostfiedkÛ byly placeny dva takové projekty:

1. 1. JASO≈ âERVENOOK¯ (PARNASSIUS APOLLO) NA ·TRAMBERKU

Poãátky projektu sahají do konce 70. let, kdy reintrodukci v âR vyhynulého mot˘la
ze slovensk˘ch lokalit navrhl A‰mera (1974). Od 80. let se projektem zab˘vá místní
organizace âSOP „Apollo“ (Luká‰ek 1990, 1995, 2000, Kudrna et al. 1994). Projekt
byl úspû‰n˘, o ãemÏ svûdãí trvalá pfiítomnost mot˘la na ‰trambersk˘ch lokalitách
(Bene‰ et al. 2002, 2003). Financování bylo rÛznorodé, kopírovalo zmûny v organi-
zaci ochrany pfiírody v âR. Od roku 1999 je repatriace j. ãervenookého jedním z pilot-
ních projektÛ Otevfien˘ch programÛ âSOP – Biodiverzita. 
Pro hodnocení projektu jsou k dispozici, vedle publikovan˘ch údajÛ, i tfii dílãí
závûreãné zprávy (Luká‰ek 1997, 1998, 1999). 

HODNOCENÍ DLE OSNOVY

skuteãnosti, na jejichÏ základû do‰lo k plánování a realizaci projektu
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Vymfiení druhu v âR a souãasnû existence vhodn˘ch a dostateãnû rozsáhl˘ch
stanovi‰È na lokalitû pÛvodního v˘skytu.

existence dlouhodobého ãasového plánu
Plán existoval (Danûk et al. 1986), aã nebyl podpofien dlouhodob˘m financováním. 

krátkodobé a dlouhodobé cíle a kritéria jejich dosaÏení
Schopnost populace pfieÏívat bez dal‰ího posilování, osídlování lokalit v sou-
sedství lokality reintrodukce. Obû kritéria byla splnûna. 

pfied zahájením projektu identifikovány a eliminovány pfiíãiny poklesu poãetnosti
(ãi vymizení) pÛvodní populace
Ano, a to detailnû. Jednalo se jednak o zánik pastvy a následné zalesnûní lokalit,
jednak o zánik posledních skalních stepí lomovou tûÏbou. O eliminaci pfiíãin se
postaral jednak útlum tûÏby na ãásti lokality, jednak technická pfiíprava lokalit
odstranûním náletu a dosadbou larválních Ïivn˘ch rostlin (Luká‰ek 1999).

posouzení vhodnosti biotopu vzhledem ke kvalitû a kvantitû
Ano, biotop pro reintrodukci je optimální, ne-li pfiímo ideální (viz níÏe), byÈ
kvalita jeho posouzení odpovídala mûkk˘m standardÛm 70. let. Reintrodukci
pfiedcházelo posílení populace hostitelsk˘ch rostlin (Luká‰ek 1999). 

dobrá znalost biologie druhu pfied zahájením projektu
Dtto.; biologie Ïádného denního mot˘la nebyla v 70. letech „dobfie známá“.

anal˘za Ïivotaschopnosti populace
Dtto., je tfieba uváÏit dobové souvislosti. 

(K vlastní reintrodukci) 
Riziko negativního ovlivnûní jin˘ch druhÛ neexistovalo. Vypou‰tûní jedinci
pocházeli z geograficky blízk˘ch lokalit vybran˘ch tak, aby odbûr mot˘lÛ
neohrozil dárcovské populace (StráÏovské vrchy). Optimální poãet stanoven
nebyl, ani nebyla provedena Ïádná genetická anal˘za. Na druhé stranû,
vypou‰tûní jedincÛ pfiedcházel jejich chov v polopfiírodních podmínkách, coÏ
samo o sobû zaji‰Èovalo eliminaci zdravotních rizik (parazité apod.) a sou-
ãasnû sníÏilo nároky na poãet jedincÛ odebíran˘ch ze slovensk˘ch lokalit. 

socioekonomická anal˘za
Nebyla provedena; nejistá budoucnost stanovi‰È – lomov˘ch lokalit ve ·tram-
berku – zÛstává hlavním rizikem projektu. 

monitoring bûhem projektu
Probíhal, byÈ nikoli ideálnû. 

organizaãní zaji‰tûní projektu, ãasová posloupnost
Existence ZO âSOP ·tramberk byla zárukou kontinuity projektu; ãasová
posloupnost byla stanovená v pÛvodních materiálech. 

sloÏení a odborná kvalifikace realizaãního t˘mu
Z hlediska dne‰ních kritérií by t˘m musel b˘t oznaãen za málo kvalifikovan˘,
ov‰em v 80. letech, kdy vûdecká ochrana ÏivoãichÛ byla v âR v plenkách, byl
t˘m odbornû zcela na v˘‰i. Pozitivem je, Ïe dlouholet˘ hlavní fie‰itel projektu
se aktivnû snaÏil o spolupráci s nejrÛznûj‰ími odborníky z tuzemska i zahra-
niãí (O. Kudrna a jiní). 

finanãní zaji‰tûní a celkové náklady
Variovalo mezi lety, vzhledem k mûnícím se kursÛm a kupní síle je dnes jiÏ
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nelze stanovit, náklady se v‰ak pohybovaly spí‰e pfii spodní hranici potfieby
(viz níÏe). 

oponentní fiízení a schvalovací proces, kvalita oponentury projektu
Opût se mûnilo v ãase. Pfied zahájením byl projekt fiádnû oponován. Oponenti sice
nebyli specialisty na ekologii ãi populaãní genetiku denních mot˘lÛ, v tûch ãasech
v‰ak takoví specialisté v âR neexistovali. V posledních letech je projekt jedním
z pilotních projektÛ rámcového programu „Biodiverzita“, coÏ by mûlo zaruãit
vysokou odbornost oponentního fiízení. Jak uvedu níÏe, není tomu vÏdy tak.

publikace
¤e‰itel projektu se upfiímnû snaÏí o ‰irokou publikaci v˘sledkÛ v tuzemsk˘ch
(Luká‰ek 1990, 1995, 2000) i zahraniãních (Kudrna et al. 1994) periodicích.
Nicménû kvalita publikovan˘ch v˘sledkÛ zdaleka neodpovídá unikátnosti
a rozsahu projektu, ani mnoÏství (potenciálnû?) sebran˘ch dat. 

ZHODNOCENÍ

Klíãem k úspûchu projektu bylo to, Ïe ve ‰tramberské oblasti vznikla lomovou
tûÏbou rozsáhlá stanovi‰tû vhodná pro v˘skyt mot˘la – otevfien˘ch skalních plo-
ten, sutí a krátkostébeln˘ch teras s bohat˘mi populacemi Ïivné rostliny a bohatou
nabídkou nektaru. Jednalo se vlastnû o paradox. Lomová tûÏba byla bezprostfiední
pfiíãinou zániku pÛvodní populace ve 30. letech 20. století (byÈ nebyla hlavní pfií-
ãinou – tou byl zánik pastvy a zarÛstání ãi zalesÀování bazick˘ch skalních stepí
ve ·tramberku i jinde v Evropû), na vytûÏen˘ch plochách v‰ak vznikla stanovi‰tû
nová, a to v dostateãném rozsahu pro pfieÏití populace tohoto mot˘la. Realizátofii
projektu moÏná intuitivnû vycítili tuto skuteãnost a zcela správnû situovali reint-
rodukci právû do vytûÏen˘ch prostor. 
Potenciální v˘tky vÛãi projektu – Ïe nebyla provedena genetická anal˘za, Ïe materiál
pro reintrodukci moÏná pocházel z vût‰ího poãtu rÛzn˘ch populací, Ïe neexistovala
jasná kritéria úspûchu apod. – jsou v˘tkami generálÛ po bitvû. V 80. letech, kdy byla
reintrodukce zahájena, fiádnou genetickou anal˘zu témûfi nikdo v âR neumûl
a o dokumentaci potfiebné pro tento typ projektu neexistovaly ani rámcové pfiedstavy.
Vzhledem k dobû, kdy projekt zaãal, se realizátofii snaÏili o jeho dokumentaci, fiádn˘
monitoring, spolupráci s dal‰ími specialisty, i publikaãní zhodnocení v˘sledkÛ. 
·koda, Ïe urãit˘ amatérismus pfietrvával i ve 2. polovinû 90. let a pfietrvává
vlastnû dosud. Konkrétnû, z dostupn˘ch materiálÛ (Luká‰ek 1988, 1997) není
zfiejmé, jakou metodikou probíhal monitoring zpûtn˘mi odchyty, respektive jak
autofii do‰li k odhadÛm velikosti populací. Experimenty popsané v (Luká‰ek
1988, 1997, 1999) – preference pro barvu kvûtÛ, kopulaãní chování – jsou rov-
nûÏ znaãnû naivní, respektive naivní je experimentální uspofiádání a prezentace
v˘sledkÛ. Tyto nesrovnalosti by snadno napravila konzultace s kvalifikovan˘mi
specialisty. Mûla by je ov‰em eliminovat samotná oponentura projektÛ, coÏ je
v souãasnosti pravdûpodobnû nejvût‰í problém (viz níÏe). 
Strategicky, z hlediska dal‰ího pfieÏití j. ãervenookého na ·tramberku, pfiedsta-
vuje hlavní potíÏ budoucnost tamních skalních stepí. Bezprostfiední problémy
zdárnû fie‰í management lokalit – likvidace náletu (Blahutová 1999). Dlouhodobé
problémy pfiedstavují na jedné stranû budoucnost tamních vápencov˘ch lomÛ
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v souvislosti s plánovanou stavbou cementárny a zejména s rekultivací vytûÏe-
n˘ch lomÛ. Zde se zdá, Ïe zpracovatelé pfiíslu‰n˘ch projektÛ (Danûk et al. 1986)
si uvûdomují nutnost biologicky pfiíznivé rekultivace, tj. zachování obnaÏen˘ch
stûn a skalních ploten. Nezdá se v‰ak, Ïe ochranu j. ãervenookého dostateãnû
akcentují. 
Druh˘m dlouhodob˘m problémem je plo‰né roz‰ífiení populace do dal‰ích stano-
vi‰È cestou radikální rekonstrukce skalních stepí na místech dnes biologicky bez-
cenn˘ch lesních ãi luãních porostÛ v ‰ir‰ím okolí ·tramberku, vãetnû místní likvi-
dace lesÛ a jejich pfievodu na nelesní pozemky (Bene‰ et al. 2002, Lázniãka a Trnka
2001, Dolek a Greyer 2002). V del‰í perspektivû to je jediná cesta. Zdá se, Ïe i rea-
lizátofii z fiad âSOP ·tramberk chápou rekonstrukci biotopÛ jako jediné dlouhodobé
fie‰ení (Blahutová 1999), je v‰ak otázkou, zda se takto rozsáhl˘ projekt nevymyká
jejich moÏnostem. 
S tím souvisí poslední, moÏná ale zásadní problém. Projekt ochrany jasonû ãerve-
nookého je financován z roku na rok, coÏ znemoÏÀuje dlouhodobé strategické plá-
nování a aktivity typu v˘kupu pozemkÛ, jednání na meziresortní úrovni atd. Ne-
existuje poradní sbor, kter˘ by do ochrany jasonû vtáhl ‰ir‰í okruh zainteresovan˘ch
(tûÏafie, lesníky, zástupce samospráv). ByÈ zafiazení jasonû ãervenookého do pro-
gramu Biodiverzita zaruãuje jistou kontinuitu, financování probíhá na meziroãní bázi
a pravdûpodobnû ad hoc – realizátofii pí‰í grantové Ïádosti a roãní zprávy, místo aby
se vûnovali dlouhodobému strategickému plánování. Toto moÏná zpÛsobuje, Ïe pro-
jekt, aã je nesporn˘m úspûchem, nedokáÏe vyrÛst ze sv˘ch dûtsk˘ch let.

V¯HLED DO BUDOUCNA

Ochrana jasonû ãervenookého by mûla b˘t i nadále podporována státním rozpo-
ãtem. K tomu pfiistupuje povinnost druh, kter˘ je zafiazen do Pfiílohy IV Smûrnice
o stanovi‰tích, pravidelnû monitorovat. Obûma aktivitami by se i nadále mûla
zab˘vat ZO âSOP ·tramberk, která pro nû má ty nejlep‰í pfiedpoklady. Pro
odstranûní souãasn˘ch nedostatkÛ v‰ak bude nutné: 1. zfiídit poradní sbor se
zastoupením kvalifikovan˘ch pfiírodovûdcÛ i zástupcÛ rÛzn˘ch zájmov˘ch sku-
pin z oblasti v˘skytu; 2. poskytnout ‰trambersk˘m ochranáfiÛm metodickou
pomoc s dlouhodob˘m monitoringem pro potfieby EU; 3. zajistit strategiãtûj‰í plá-
nování ve vztahu k budoucnosti lomové tûÏby na ·tramberku, územnímu plánování,
turistickému ruchu, a pfiedev‰ím rekonstrukci skalních stepí v ‰ir‰ím okolí a 4. zaru-
ãit ochranû jasonû ãervenookého dlouhodobûj‰í finanãní perspektivu, nejlépe finan-
cováním „záchranného programu“ v del‰ích, napfiíklad pûtilet˘ch, periodách.

1. 2. ÎLUËÁSEK BARVOMùNN¯ (COLIAS MYRMIDONE) – REINTRODUKCE DO

HLUCKÉ PAHORKATINY

Na rozdíl od pfiedchozího projektu je reintrodukce Ï. barvomûnného do Hlucké
pahorkatiny i pfies nespornû dobr˘ úmysl realizátorÛ projektem velmi riskantním,
ba pfiímo odstra‰ujícím. Mot˘l, kter˘ je chránûn Pfiílohami II a IV Smûrnice o sta-
novi‰tích, prodûlal v celé stfiedov˘chodní Evropû natolik drastick˘ ústup, Ïe jeho
lokality v Bíl˘ch Karpatech mohou poskytovat poslední nadûji na jeho pfieÏití
(Bene‰ et al. 2002, Freese et al. 2005, Dolek et al. 2005). Respektive mohly –
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zhruba od poloviny 90. let totiÏ bûlokarpatské populace prodûlávají dramatick˘
ústup, dokumentovan˘ bûhem centrálnû koordinovaného mapování denních
mot˘lÛ v CHKO Bílé Karpaty v posledních tfiech letech. V roce 2003 zde ca 20
mapovatelÛ bûhem ca 150 hodin pobytu v terénu v dobû letu mot˘la pozorovali
jen okolo 20 jedincÛ, v letech 2004 a 2005 pak ménû neÏ pût jedincÛ (J. Ufiiãáfi,
osobní sdûlení). Tento drastick˘ pokles probíhá navzdory územní ochranû vût‰iny
lokalit a nemal˘m prostfiedkÛm vûnovan˘m na jejich management. 
Nejpravdûpodobnûj‰í pfiíãinou je negativní vliv dnes praktikovaného manage-
mentu eliminující podmínky pro kladení samiãek a Ïivnou rostlinu larev. Mot˘l
má dvû generace (V. a VII. – VIII.), pfiiãemÏ samice preferenãnû kladou na mladé,
obráÏející a nekvetoucí lodyhy ãilimníku zelenavého (Chamaecytisus virescens).
Mají-li b˘t tyto lodyhy pfiítomny v dobû letu imág obou generací, je nutn˘ znaãnû
diferencovan˘, jemnû mozaikovit˘ management se stfiídáním rÛzn˘ch reÏimÛ
seãe (pfiípadnû pastvy) a doãasnû neseãen˘ch plo‰ek, a to na relativnû velk˘ch
plochách (Freese et al. 2005, Dolek et al. 2005). Naopak homogenní management
(seã cel˘ch stanovi‰È v krátkém období strojovou sekaãkou) eliminuje ãilimník
a likviduje v˘vojová stadia mot˘la. Mot˘l v Bíl˘ch Karpatech vyhyne, pokud se
radikálnû nezmûní pfiístup k managementu jeho stanovi‰È. Rizika reintrodukcí za
souãasné situace jsou shrnuta níÏe. 
Následující hodnocení vychází ze závûreãné zprávy projektu financovaného
v rámci programu Biodiverzita (·najdra 2002). Projekt ov‰em údajnû v jakési
podobû pokraãuje, snad s podporou Krajského úfiadu Zlínského (?) kraje a bez
souhlasu Správy CHKO Bílé Karpaty (I. Jongepierová, osobní sdûlení). Hodno-
cení tak mÛÏe b˘t neúplné. 

HODNOCENÍ DLE OSNOVY

skuteãnosti, na jejichÏ základû do‰lo k plánování a realizaci projektu
Vymfiení druhu ve vût‰inû lokalit v âR mimo CHKO Bílé Karpaty a souãasnû
doloÏen˘ historick˘ v˘skyt na cílov˘ch lokalitách reintrodukce. Vlastní pro-
jekt se pÛvodnû snaÏil vyuÏít v˘sadeb ãilimníkÛ v záfiezech novû budovan˘ch
silnic. To je jednoznaãnû pozitivní nápad odpovídající potfiebû vyuÏít pro
ochranu pfiírody novû vznikající antropogenní stanovi‰tû (Saarinen et al.
2005, Ries et al. 2001) – mûl by v‰ak b˘t jen doplÀkem ochrany in situ. 

existence dlouhodobého ãasového plánu
Není mi známa; projekt probíhá a je financován na ad hoc bázi, aniÏ by byl
zpracován a oponován dlouhodob˘ v˘hled.

krátkodobé a dlouhodobé cíle a kritéria jejich dosaÏení
Krátkodobé i dlouhodobé cíle jsou formulovány jen vágnû, bez kritérií úspû‰-
ného splnûní (·najdra 2002). 

pfied zahájením projektu identifikovány a eliminovány pfiíãiny poklesu poãetnosti
(ãi vymizení) pÛvodní populace

Autekologie druhu zÛstává málo známá (Freese et al. 2005, Dolek et al.
2005), v dobû zahájení programu byly znalosti je‰tû fragmentárnûj‰í. Pfiíãiny
poklesu poãetnosti nebyly na pÛvodních lokalitách eliminovány. Ze závû-
reãné zprávy projektu vypl˘vá snaha eliminovat je na lokalitû reintrodukce
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(PR Rovná hora), a to zavedením citlivûj‰ího, mozaikovitého reÏimu
seãe (·najdra 2002). 

posouzení vhodnosti biotopu vzhledem ke kvalitû a kvantitû
Biotopy v CHKO Bílé Karpaty, kde by mûla probíhat ochrana in situ,
jsou dostateãnû rozsáhlé, ale trpí nevhodn˘m managementem. 
Jako kritérium pro reintrodukci byl stanoven minimální pokryv Ïivné
rostliny (200 m2). To mÛÏe, ale nemusí postaãovat. Mapa pfiiloÏená
k závûreãné zprávû projektu ukazuje, Ïe v Hlucké pahorkatinû bylo
vybráno 13 potenciálních lokalit s moÏností zaloÏení metapopulace.
Reintrodukce ov‰em probûhla pouze na jedné lokalitû, aniÏ by osud
ostatních byl nûjak komplexnû fie‰en. 

dobrá znalost biologie druhu pfied zahájením projektu
Ne, biologie druhu zÛstává známa minimálnû. Na druhé stranû kritická
situace jeho populací ospravedlÀuje radikální ochranáfiská opatfiení,
ov‰em na místû v˘skytu pÛvodních populací. 

anal˘za Ïivotaschopnosti populace
Neprobûhla. 

(K vlastní reintrodukci) 
Riziko negativního ovlivnûní jin˘ch druhÛ neexistovalo a vypou‰tûní
jedinci pocházeli z geograficky pfiilehlé oblasti. Odbûr mot˘lÛ v‰ak
mohl ohrozit dárcovské populace, zejména s ohledem na dramatick˘
pokles poãetnosti v posledních letech. Optimální poãet stanoven
nebyl, ani nebyla provedena Ïádná genetická anal˘za. Jednalo se
o transfer 10 samiãek – jak ov‰em autofii zdÛrazÀují, v roce 2002 se
jednalo jen o pokusn˘ transfer (·najdra 2002). 

socioekonomická anal˘za
Nebyla provedena; není zaji‰tûn vhodn˘ management lokalit v CHKO
Bílé Karpaty. 

monitoring bûhem projektu
V roce 2002 prakticky neprobíhal, dal‰í v˘voj nejsem schopen posou-
dit. 

organizaãní zaji‰tûní projektu, ãasová posloupnost
Jediná moÏná ãasová posloupnost musí zaãínat zmûnou managementu
lokalit v Bíl˘ch Karpatech a tedy úãinnou ochranou in situ. 

sloÏení a odborná kvalifikace realizaãního t˘mu
Realizaãní t˘m projevil nespornû dobrou vÛli, kdyÏ navázal kontakty
s nûkolika málo zahraniãními specialisty, ktefií mají jakési – byÈ rudimen-
tální – zku‰enosti s v˘zkumem biologie druhu (M. Dolek, A. Geyer). 

finanãní zaji‰tûní a celkové náklady
Projekt nebyl finanãnû nijak nákladn˘.  

oponentní fiízení a schvalovací proces, kvalita oponentury projektu
To, Ïe projekt byl v realizované podobû schválen, ukazuje na hrubou
nekvalifikovanost oponentního fiízení.  

publikace
Neexistují. 
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ZHODNOCENÍ

I souãasné omezené znalosti biologie druhu ukazují, Ïe praktikovan˘ mana-
gement na „orchideov˘ch loukách“ v CHKO Bílé Karpaty je nadále nepfií-
pustn˘ a musí b˘t okamÏitû modifikován, a to za jakoukoli finanãní cenu.
ÎluÈásek barvomûnn˘ je prioritním druhem nejen pro Bílé Karpaty, ale pro
celou âR. Je skoro jisté, Ïe poãetnost rysa ãi tetfieva pfievy‰uje poãetnost Ïlu-
Èáska o fiád. Správa CHKO byla na nutnost zmûny managementu opakovanû
po léta upozorÀována lokálními entomology (F. Kopeãek, J. Ufiiãáfi a jiní;
osobní sdûlení J. Ufiiãáfie), aniÏ na nû nûjak reflektovala. To, Ïe botanick˘
management nemusí vÏdy zajistit Ïivotní podmínky pro Ïivoãi‰nou sloÏku
spoleãenstev, je dostateãnû zdokumentováno ve vûdecké literatufie (napfi. Bal-
mer et Erhardt 2000). 
V situaci, kdy není zaji‰tûna ochrana in situ, pfiestoÏe by mohla a mûla b˘t, a kdy
reintrodukce mÛÏe oslabit pfiirozené populace, je tfieba snahy o transfer ÏluÈáskÛ
odsoudit. Na druhé stranû mohou snahy o reintrodukci vycházet ze zoufalství nad
situací v Bíl˘ch Karpatech a mohou b˘t pokusem zfiídit náhradní a lépe zaji‰tû-
nou populaci, byÈ to materiál (·najdra 2002) v˘slovnû neuvádí. Proto je realizá-
tory nutno hodnotit shovívavû. 
Snahy zfiídit náhradní populaci ov‰em nemohou uspût, a to z následujících
dÛvodÛ:
• ÏluÈásek barvomûnn˘ je relativnû mobilní druh, vyÏadující velké rozlohy pro-

pojen˘ch biotopÛ. Proto vyhynul na vût‰inû izolovan˘ch stanovi‰È v âR
a pfieÏívá pouze v Bíl˘ch Karpatech. Lokality v Hlucké pahorkatinû jsou prav-
dûpodobnû pfiíli‰ malé. 

• transfer malého poãtu jedincÛ mÛÏe sníÏit jejich ‰anci na reprodukci vlivem
tzv. Alleho efektu a disperze závislé na denzitû (Kuussaari et al. 1998, Hanski
2005). Naopak export vût‰ího poãtu jedincÛ bezprostfiednû ohroÏuje pÛvodní
populace. 

V¯HLED DO BUDOUCNA

Bûlokarpatské populace ÏluÈáska barvomûnného jsou natolik ohroÏeny, Ïe oka-
mÏitá a dÛrazná ochranáfiská opatfiení nelze nadále odkládat – moÏná jiÏ roku
2006 bude pozdû. Souãasnû v‰ak jde o druh politicky vrcholnû citliv˘ (NATURA
2000, zfiejmû poslední populace ve stfiední Evropû a jedna z posledních na svûtû
nepoãítaje situaci na jihov˘chodû Ukrajiny a severozápadû Kazachstánu, odkud
souãasn˘ trend není znám) a ekologicky minimálnû znám˘. Co si poãít s tímto
dilematem? 
Pfiedev‰ím, zajistit ochranu in situ, tedy zmûnit management bûlokarpatsk˘ch
rezervací smûrem k mozaikovitosti a diverzifikovanosti (Bene‰ et al. 2002, Dolek
et al. 2005). A to ihned, poãínaje rokem 2006. Uvolnit prostfiedky na takto ztíÏen˘
management. Souãasnû zaãít pfiipravovat záchrann˘ program mot˘la, jehoÏ sou-
ãástí, na rozdíl od souãasn˘ch snah, musí b˘t:
• kvalifikovan˘ a reprezentativní poradní sbor
• promy‰lená a dlouhodobû financovatelná strategie monitoringu
• financování základního v˘zkumu ekologie druhu
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• moÏnost flexibilního managementu v rezervacích CHKO Bílé Karpaty, kter˘
musí reagovat na stav populací ÏluÈáska  

• zapojení amatérsk˘ch sbûratelÛ mot˘lÛ, ktefií musí b˘t vedeni k tomu, aby
druh nesbírali, ale naopak nabídli své zku‰enosti potfiebám jeho ochrany

V̆ ‰e uvedené nevyluãuje moÏnost ãi potfiebu budoucích reintrodukcí, tfieba i do
Hlucké pahorkatiny, ani nezpochybÀuje dobrou vÛli a moÏné zapojení realizátorÛ zde
hodnoceného projektu. Naopak, jejich zku‰enosti mohou skvûle poslouÏit dal‰í
ochranû druhu. Jakékoli reintrodukce v‰ak musí následovat aÏ poté, co budou zásadnû
posíleny bûlokarpatské populace. 

2. Druhovû zamûfiené projekty bez reintrodukcí

2. 1. ZÁCHRANN¯ PROGRAM JASONù DYMNIVKOVÉHO (PARNASSIUS MNEMOSYNE)
V tomto pfiípadû se jedná o celou sérii projektÛ, jejichÏ cílem byl základní v˘zkum,
propagace ochrany druhu, roz‰ífiení poznatkÛ na dal‰í druhy s podobnou ekologií
(Sagittaria Olomouc 2000, 2001, 2003) a koneãnû definitivní edice Záchranného pro-
gramu (ZP) dle metodiky AOPK (Konviãka a Bene‰ 2004). Autor této zprávy je sou-
ãasnû hlavním fie‰itelem programu, proto si stûÏí zachová objektivní odstup. MÛÏe se
o nûj jen pokusit.
Dramatick˘ pokles poãetnosti v âR a mizení i ze zdánlivû „vhodn˘ch“ lokalit
(Kuras et al. 2000) vedly ke studiu autekologie mot˘la v nûkolika evropsk˘ch
zemích, vãetnû âR (Konviãka a Kuras 1999, Konviãka et al. 2000). V̆ sledky
mimo v‰í pochybnost ukázaly, Ïe jedinou cestou k dlouhodobému pfieÏití druhu
je rekonstrukce v˘mladkového hospodafiení s krátk˘m obm˘tím (nízk˘ch, pfiíp.
stfiedních lesÛ) na ob˘van˘ch lokalitách. K tak radikální zmûnû pfiístupu k mana-
gementu chránûn˘ch ãástí pfiírody je ov‰em nutné zásadnû zmûnit pfiístup ochra-
náfiské a zejména lesnické vefiejnosti (Konviãka et al. 2004). Nutná je koordinace
aktivit a zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ (Konviãka a Bene‰ 2004). 
Nutno pfiiznat, Ïe ZP mûl b˘t pfiipraven jiÏ v roce 2002 a opût 2003. Neopono-
vaná verze, vzniklá v roce 2002 (a modifikovaná 2003) ov‰em neodpovídala
pfiedstavám AOPK/MÎP ohlednû obsahu ZP. Definitivní verze ZP byla v záfií
2005 odeslána k oponentufie. Nevznikla tak pfiímo z financovan˘ch projektÛ, bez
nich by v‰ak v roce 2005 nebyla pfiipravena.  

HODNOCENÍ DLE OSNOVY

skuteãnosti, na jejichÏ základû do‰lo k plánování a realizaci projektu
Dramatické vymírání druhu v âR, vymfiení na poslední lokalitû v âechách
navzdory právní ochranû, zafiazení druhu do Pfiílohy IV Smûrnice o stanovi‰-
tích EU. Zji‰tûní, Ïe druh nelze zachránit bez zásadní zmûny k managementu
lesÛ s v˘skytem jednotliv˘ch populací. 

existence dlouhodobého ãasového plánu
Vyvíjel se postupnû, zpoãátku (Sagittaria Olomouc 2000, 2001) projekty rea-
govaly na okamÏité potfieby, pfiesnûj‰í pfiedstavy byly formulovány v roce
2002. Finální ZP ãasov˘ plán obsahuje.

krátkodobé a dlouhodobé cíle a kritéria jejich dosaÏení
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Poãínaje verzí z roku 2002 jsou cíle pfiesnû definovány. 
pfied zahájením projektu identifikovány a eliminovány pfiíãiny poklesu poãetnosti
(ãi vymizení) pÛvodní populace

Identifikovány byly – je jimi zánik v˘mladkového hospodafiení a následné
zmûny biotopÛ. Eliminovány nebyly, jejich eliminace je vlastním cílem ZP
(Konviãka a Bene‰ 2004). 

posouzení vhodnosti biotopu vzhledem ke kvalitû a kvantitû
Jak ukazuje ZP, souãasn˘ stav vût‰iny biotopÛ je nevhodn˘ pro dlouhodobé
pfieÏití druhu, právû zmûna managementu na lokalitách je cílem ZP (Konviãka
a Bene‰ 2004). 

dobrá znalost biologie druhu pfied zahájením projektu
Pfied zahájením projektÛ (Sagittaria Olomouc 2000, 2001) byla znalost biologie
nedobrá, postupnû se zlep‰ovala i díky financovan˘m aktivitám. 

anal˘za Ïivotaschopnosti populace
Neprobûhla. 

(K vlastní reintrodukci) 
ZP s reintrodukcemi v této fázi nepoãítá, jeho základem je ochrana in situ. 

socioekonomická anal˘za
Díky financování projektÛ se podafiilo pojmenovat hlavní problémy – zánik
v˘mladkového hospodafiení, absenci právního a finanãního rámce pro nû.
Ekonomikou ochrany j. dymnivkového se rámcovû zab˘vá (Konviãka
a Bene‰ 2004). Ukazuje se, Ïe ochrana bude ekonomicky v˘nosná na dnes
neobhospodafiovan˘ch stanovi‰tích b˘val˘ch nízk˘ch lesÛ a naopak ztrátová
na vysoce bonitních stanovi‰tích. 

monitoring bûhem projektu
Monitoring jasonû probíhá od roku 1999, postupnû se jej dafií roz‰ifiovat na
dal‰í lokality, v roce 2005 byly poprvé alespoÀ jednorázovû nav‰tíveny
v‰echny „oblasti v˘skytu“ v âR. 

organizaãní zaji‰tûní projektu, ãasová posloupnost
Budeme-li zmínûné projekty pokládat za dílãí kroky jednoho programu, pak
se jedná o ãasovou posloupnost v˘zkum – propagace – monitoring – oponen-
tura ZP a (snad) jeho brzké zahájení.  

sloÏení a odborná kvalifikace realizaãního t˘mu
Autor této studie nemÛÏe posoudit.

finanãní zaji‰tûní a celkové náklady
Náklady byly nemalé a – objektivnû fieãeno – místy i pfiemr‰tûné, vzhledem
k dosavadním v˘sledkÛm. Nejpozdûji v roce 2002 jiÏ bylo známo, jak peão-
vat o biotopy jasonû, s problematikou byly seznámeny zainteresované správy
CHKO apod. (Sagittaria Olomouc 2002). Nedûlo se nic, zjevnû chybûla jiná
neÏ deklaratorní vÛle. Je tfieba poznamenat, Ïe dosavadní náklady projektu (ca
400 000 Kã) zhruba odpovídají roãní kompenzaãní platbû za péãi o 80 hek-
tarÛ pafiezin. 

oponentní fiízení a schvalovací proces, kvalita oponentury projektu
Opût nelze posoudit, jist˘m vysvûdãením kvality snad jsou publikace v mezi-
národním tisku (viz níÏe). 

54



publikace
Celkem tfii rozsáhlej‰í publikace v mezinárodních ãasopisech (Kuras et al.
2000, Konviãka a Kuras 1999, Konviãka et al. 2001), jedno drobnûj‰í sdûlení
(Kuras a Konviãka 2002), jeden popularizaãní ãlánek (Konviãka et al. 2004)
a popularizaãní broÏurka urãená ‰iroké vefiejnosti. Publikace (Konviãka
a Kuras 1999), pfiestoÏe byla oti‰tûná v neimpaktovaném ãasopise, jiÏ byla
devûtkrát citována jin˘mi autory. 

ZHODNOCENÍ A V¯HLED DO BUDOUCNA

Díky financování z vefiejn˘ch zdrojÛ je ZP pfiipraven k oponentufie, probíhá moni-
toring populací, s problematikou ochrany mot˘la jsou seznámeny zainteresované
instituce. Není to mnoho, ale zhruba to odpovídá postupn˘m cílÛm v˘‰e uvede-
n˘ch projektÛ. Nyní je fiada na orgánech ochrany pfiírody a budoucím poradním
sboru (Konviãka a Bene‰ 2004), aby zajistili vlastní management lokalit. 

2. 2. ZÁCHRANN¯ PROGRAM HNùDÁSKA OSIKOVÉHO (EUPHYDRYAS MATURNA)
Podobnû jako jasoÀ dymnivkov˘ je i hnûdásek osikov˘ druhem svûtl˘ch a fiídk˘ch
lesÛ, respektive pafiezin s krátk˘m obm˘tím. I on vymíral s pfievodem pafiezin na
vysokokmenné lesy a ani jeho záchrana není moÏná bez radikální zmûny hospo-
dafiení na lokalitách. V souãasnosti existuje v âR jediná populace ãítající < 300
jedincÛ (harmonick˘ prÛmûr za léta 2001–2004) a meziroãnû silnû fluktuující. 
Hodnocené projekty se zab˘valy jednak základním v˘zkumem habitatov˘ch pre-
ferencí (Sagittaria Olomouc 2003), jednak pfiípravou (nikoli realizací) Záchran-
ného programu (âíÏek et al. 2005). Jiné zdroje financovaly monitoring mot˘la.
Vlastní realizace ZP si vyÏádá rekonstrukci hospodáfiského tvaru stfiedního lesa
na ca 500 ha listnat˘ch porostÛ v Polabí. To je politicky i finanãnû vrcholnû
nároãn˘ úkol, jehoÏ realizace nebude moÏná bez aktivní participace vûdcÛ,
orgánÛ státní ochrany pfiírody, vlastníkÛ dotãen˘ch lesÛ a lesních hospodáfiÛ. 

HODNOCENÍ DLE OSNOVY

skuteãnosti, na jejichÏ základû do‰lo k plánování a realizaci projektu
Dramatické vymírání druhu v âR a Evropû, v souãasnosti je v âR jediná slabá
populace, souãasnû kvalitní znalost ekologie a biotopov˘ch nárokÛ. Zafiazení
mot˘la do Pfiíloh II a IV Smûrnice o stanovi‰tích EU. Zji‰tûní, Ïe ochrana není
moÏná bez radikálního pfiehodnocení managementu na lokalitách v˘skytu. 

existence dlouhodobého ãasového plánu
Od poãátku bylo jasné, Ïe ochrana musí postupovat od detailní revize v˘skytu
v âR, fie‰il projekt sdruÏení Sagittaria Olomouc (2003) a pfiesného poznání
biotopov˘ch nárokÛ (fie‰ily projekty Sagittaria 2003, âíÏek et al. 2005).
Pfiesn˘ ãasov˘ plán, v nûkolika variantách, je formulován v ZP (âíÏek et al.
2005).  

krátkodobé a dlouhodobé cíle a kritéria jejich dosaÏení
Navrhovan˘ ZP definuje jednoznaãná kritéria (âíÏek et al. 2005). 

pfied zahájením projektu identifikovány a eliminovány pfiíãiny poklesu poãetnosti
(ãi vymizení) pÛvodní populace
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Identifikovány byly – je jimi zánik v˘mladkového hospodafiení a následné
zmûny biotopÛ. Eliminovány nebyly, jejich eliminace je vlastním cílem ZP
(âíÏek et al. 2005).

posouzení vhodnosti biotopu vzhledem ke kvalitû a kvantitû
Jak dokazují publikace (Konviãka et al. 2005, âíÏek a Konviãka 2005, Freese
et al. in prep.), souãasn˘ stav poslední lokality v âR i lokalit pro potenciální
reintrodukci je zcela nevhodn˘. Právû zmûna managementu na ob˘vané loka-
litû a nûkolika lokalitách v sousedství je vlastním cílem ZP (âíÏek et al.
2005). 

dobrá znalost biologie druhu pfied zahájením projektu
Pfied zahájením projektu sdruÏení Sagittaria (Sagittaria Olomouc 2003) byla
dobfie známá pouze biologie seversk˘ch populací. Souãasné detailní poznatky
byly získány díky financování z prostfiedkÛ MÎP, AOPK a dal‰ích agentur
(zejména Grantová agentura âR - GAâR). 

anal˘za Ïivotaschopnosti populace
Neprobûhla. 

(K vlastní reintrodukci) 
ZP poãítá s reintrodukcemi ve dvou variantách: pokud se pro odpor vlastníkÛ
nepodafií zajistit rekonstrukci v˘mladkového hospodafiení na stávající lokalitû
(tzv. nouzová varianta) nebo pokud se po posílení populace na stávající loka-
litû druh samovolnû neroz‰ífií na pfiipravená stanovi‰tû v ‰ir‰ím okolí (tzv.
optimální varianta). Genetická anal˘za i pfiíprava biotopÛ pro reintrodukci
jsou integrálními souãástmi ZP (âíÏek et al. 2005).

socioekonomická anal˘za
Díky financování projektÛ se podafiilo pojmenovat hlavní problémy – neexi-
stenci v˘mladkového hospodafiení, neexistenci právního a finanãního rámce
pro nû. Ekonomikou ochrany se rámcovû zab˘vá ZP (âíÏek et al. 2005),
detailní ekonomická anal˘za musí b˘t prv˘m krokem jeho realizace. Ochrana
si vyÏádá financování ze státního rozpoãtu, v nejlep‰ím pfiípadû s pfiispûním
fondÛ EU (LIFE apod). 

monitoring bûhem projektu
Monitoring probíhá od roku 2002 (âíÏek et al. 2005, Konviãka et al. 2005,
Freese et al. in prep.). 

organizaãní zaji‰tûní projektu, ãasová posloupnost
Budeme-li v˘‰e uvedené projekty pokládat za dílãí kroky jednoho projektu,
pak se jedná o ãasovou posloupnost v˘zkum a monitoring, propagace, opo-
nentura ZP – realizace praktické ochrany.  

finanãní zaji‰tûní a celkové náklady
Vzhledem k dosaÏen˘m v˘sledkÛm byly minimální, podílelo se na nich nefor-
mální konsorcium Sagittaria Olomouc, Entomologick˘ ústav Akademie vûd âR -
AV âR (drÏitel grantu GAâR) a AOPK (financování monitoringu a editace ZP). 

oponentní fiízení a schvalovací proces, kvalita oponentury projektu
Autor této studie se jako ãlen realizaãního t˘mu nemÛÏe vyjádfiit. 

publikace
Dvû publikace pfiijaté do mezinárodních ãasopisÛ Konviãka et al. 2005, âíÏek
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a Konviãka 2005), jedna publikace v recenzním fiízení (Freese et al. in prep.)
a propagaãní broÏurka o ochranû druhu. 

ZHODNOCENÍ A V¯HLED DO BUDOUCNA

Díky financování z vefiejn˘ch zdrojÛ jsou dobfie známy jak stav populací, tak bioto-
pové nároky mot˘la. K oponentufie je pfiipraven ZP, probíhá monitoring populací,
s problematikou ochrany mot˘la jsou seznámeny zainteresované ochranáfiské a les-
nické instituce. Klíãov˘mi problémy nyní jsou
• postoj vlastníkÛ lesÛ – lokalit poslední pfieÏívající populace
• souhlas orgánÛ ochrany pfiírody s rekonstrukcí stfiedních lesÛ v rezervacích

v ‰ir‰ím okolí poslední lokality
• získání podpory klíãov˘ch státních orgánÛ (Správa ochrany pfiírody - SOP,

MÎP) pro rekonstrukci stfiedních lesÛ 
• neutralizace konzervativních lesnick˘ch názorÛ o ‰kodlivosti v˘mladkového

hospodafiení 
• financování projektu

2. 3. MONITORING A P¤ÍPRAVA ZÁCHRANNÉHO PROGRAMU OKÁâE JÍLKOVÉHO

(LOPINGA ACHINE)
Dal‰í z ohroÏen˘ch lesních mot˘lÛ, o jehoÏ ekologick˘ch nárocích ve stfiední Evropû
bylo donedávna k dispozici jen minimum informací. Jisté bylo, Ïe i on vymírá se záni-
kem tradiãního hospodafiení v lesích (Konviãka et al. 2004), pro budoucí management
v‰ak bylo nutné pfiesnûj‰í poznání jeho biotopov˘ch nárokÛ (Sagittaria Olomouc
2005). 

HODNOCENÍ DLE OSNOVY

skuteãnosti, na jejichÏ základû do‰lo k plánování a realizaci projektu
Dramatické vymírání druhu v âR a Evropû, v souãasnosti v âR jediná slabá
populace, souãasnû minimální znalost jeho nárokÛ. Zafiazení mot˘la do Pfií-
lohy IV Smûrnice o stanovi‰tích EU. 

existence dlouhodobého ãasového plánu
V tomto okamÏiku se pfiipravuje záchrann˘ program, kter˘ bude ãasov˘ plán
obsahovat. Podmínkou pfiípravy v‰ak je detailnûj‰í poznání stanovi‰tních
nárokÛ. 

krátkodobé a dlouhodobé cíle a kritéria jejich dosaÏení
Dtto. 

pfied zahájením projektu identifikovány a eliminovány pfiíãiny poklesu poãetnosti
(ãi vymizení) pÛvodní populace

V ãervnu 2005 byla sebrána data o biotopové vazbû druhu, jejich anal˘za by
mûla umoÏnit identifikovat pfiíãiny poklesu poãetnosti. 

posouzení vhodnosti biotopu vzhledem ke kvalitû a kvantitû
V souãasnosti je vhodn˘ch biotopÛ – fiídk˘ch a svûtl˘ch níÏinn˘ch doubrav
s oligotrofním bylinn˘m patrem – nedostatek. V̆ skyt je omezen na nûkolik
málo hektarÛ v jediném lese, stávající management pravdûpodobnû nezaji‰-
Èuje dlouhodobé pfieÏití druhu. 
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dobrá znalost biologie druhu pfied zahájením projektu
Pfied zahájením projektu byla dobfie známá pouze biologie seversk˘ch popu-
lací, prvou fází projektu je právû biologick˘ v˘zkum. 

anal˘za Ïivotaschopnosti populace
Neprobûhla. 

(K vlastní reintrodukci) 
ZP nepoãítá s reintrodukcemi.  

socioekonomická anal˘za
Musí b˘t souãástí záchranného programu. 

monitoring bûhem projektu
Monitoring probíhá od roku 2003. 

organizaãní zaji‰tûní projektu, ãasová posloupnost
Pilotní prÛzkum probûhl letech 2002 a 2003 (Sagittaria Olomouc 2003),
v roce 2004 byl intenzívní sbûr terénních dat hrazen z prostfiedkÛ AOPK
a GAâR. 

sloÏení a odborná kvalifikace realizaãního t˘mu
Autor této studie se jako ãlen realizaãního t˘mu nemÛÏe vyjádfiit. 

finanãní zaji‰tûní a celkové náklady
Vzhledem k tomu, Ïe dosud je hrazen jen v˘zkum, je financování z pro-
stfiedkÛ AOPK a GAâR dostateãné. 

ZHODNOCENÍ A V¯HLED DO BUDOUCNA

Pfiíprava záchranného programu pÛvodnû vycházela z pfiedpokladu, Ïe optimál-
ním managementem mot˘la bude rekonstrukce v˘mladkového hospodafiení.
Podle leto‰ních zji‰tûní mÛÏe b˘t situace sloÏitûj‰í, druh moÏná závisí na struktu-
rách tradiãnû udrÏovan˘ch lesní pastvou, travafiením a podobn˘mi aktivitami.
Nová zji‰tûní tak pravdûpodobnû zdrÏí pfiípravu finální verze záchranného pro-
gramu. 

2. 4. ZÁCHRANN¯ PROGRAM HNùDÁSKA CHRASTAVCOVÉHO (EUPHYDRYAS AURINIA)
Tento specializovan˘ druh vlhk˘ch oligotrofních luk, jehoÏ v˘skyt je dnes
omezen pouze na západní âechy, prodûlal drastick˘ ústup bûhem melioraã-
ního a intenzifikaãního ‰ílenství sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let. Silnûj‰í
populace pfieÏily pouze na loukách v horních polohách rozvodí, v ochran-
n˘ch pásmech vodárensk˘ch vodních zdrojÛ a pfii státní hranici, v místech
b˘valé „Ïelezné opony“. Ani ukonãení melioraãní genocidy v devadesát˘ch
letech ov‰em neznamenalo zlep‰ení. Vût‰ina pfieÏiv‰ích lokalit a populací je
natolik malá a izolovaná, Ïe nezaruãuje dlouhodobé pfieÏití mot˘la. Navíc,
podmínky k získání dotací tzv. ekologického zemûdûlství, které je provozo-
váno na vût‰inû lokalit, jsou nastaveny tak ne‰Èastnû, Ïe nejsou s existencí
mot˘la sluãitelné. Konkrétnû, hnûdásek chrastavcov˘ vyÏaduje diverzifiko-
van˘ maloplo‰n˘ management: v pfiípadû seãen˘ch luk s doãasnû neseãe-
n˘mi plo‰kami, v pfiípadû pastvin s nízkou koncentrací dobytka a/nebo
doãasn˘mi oplÛtky. Tzv. Agroenvironmentální programy neumoÏÀují ani
jedno.
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Posuzované projekty mûly za cíl inventarizaci lokalit a v˘zkum biotopov˘ch
nárokÛ druhu (Sagittaria Olomouc 2002, 2003), propagaci jeho ochrany
(Sagittaria Olomouc 2003) a koneãnû editaci ZP (Fric et al. 2005).

HODNOCENÍ DLE OSNOVY

skuteãnosti, na jejichÏ základû do‰lo k plánování a realizaci projektu
Dramatické vymírání druhu v âR a Evropû, úbytek lokalit, minimální rozsah
ob˘vaného území (< 200 ha), zafiazení druhu do Pfiíloh II a IV Smûrnice o sta-
novi‰tích EU. Zji‰tûní, Ïe (i) souãasn˘ rozsah lokalit nemÛÏe pfieÏití druhu
zajistit a souãasnû Ïe (ii) ochrana je v principu moÏná, technicky snadná
a finanãnû nijak nároãná. 

existence dlouhodobého ãasového plánu
Od poãátku bylo jasné, Ïe ochrana musí postupovat od detailní revize v˘skytu
v âR k pfiesnému poznání biotopov˘ch nárokÛ, populaãní ekologie, mobility
imág a meziroãních zmûn poãetnosti. Tyto otázky fie‰ily projekty Sagittaria
Olomouc (2002, 2003). Finální ZP (Fric et al. 2005) specifikuje ãasov˘ har-
monogram dal‰ího postupu.

krátkodobé a dlouhodobé cíle a kritéria jejich dosaÏení
Navrhovan˘ ZP definuje jednoznaãná kritéria (Fric et al. 2005). 

pfied zahájením projektu identifikovány a eliminovány pfiíãiny poklesu poãetnosti
(ãi vymizení) pÛvodní populace

Identifikovány byly – jsou jimi (i) úbytek biotopÛ vinou meliorací, pfiehno-
jování a intenzifikace lukafiení v minulosti, (ii) opou‰tûní nûkter˘ch margi-
nálních pozemkÛ a sukcesní zmûny na nich, nûkdy urychlené zalesnûním,
a koneãnû (iii) nevhodné hospodafiení na zb˘vajících lokalitách, nûkdy
vynucované v rámci tzv. AgroEnvi plateb. Eliminace tûchto vlivÛ a tvorba
nov˘ch stanovi‰È cestou revitalizací jsou vlastním obsahem ZP (Fric et al.
2005).

posouzení vhodnosti biotopu vzhledem ke kvalitû a kvantitû
Stav v‰ech existujících lokalit byl dÛkladnû posouzen (Sagittaria Olomouc
2002, 2003, Konviãka et al 2003, Fric et al. 2005), ukazuje se, Ïe mot˘l nepfie-
Ïije bez roz‰ífiení ob˘vatelného území (Hula et al. 2004). 

dobrá znalost biologie druhu pfied zahájením projektu
Mot˘l patfií k nejprozkoumanûj‰ím evropsk˘m denním mot˘lÛm (viz literární
re‰er‰e, jeÏ byla souãástí ZP Fric et al. 2005) a to i u nás, díky financování
z prostfiedkÛ MÎP a AOPK. 

anal˘za Ïivotaschopnosti populace
Formálnû dosud neprobûhla, je ale pfiipravována (byla sebrána v‰echna
potfiebná data).

(K vlastní reintrodukci) 
ZP nepfiedpokládá reintrodukce. V âR v minulosti probûhla nejménû jedna
„divoká“ reintrodukce, podrobnûji viz dále.  

socioekonomická anal˘za
ZP obsahuje rámcovou socioekonomickou anal˘zu, její zpfiesnûní je úkolem
pro budoucí poradní sbor. Naplnûní cílÛ brání v podstatû jediné – nevhodnû

59



nastavené podmínky získání tzv. ekologick˘ch dotací. Jinak jsou nároky na státní
rozpoãet minimální, mohou b˘t dále sníÏeny vyuÏitím fondÛ EU (LIFE apod). 

monitoring bûhem projektu
Monitoring probíhá od r. 2001 (Sagittaria 2002, 2003, Hula et al 2004, Fric et
al. 2005). 

organizaãní zaji‰tûní projektu, ãasová posloupnost
Budeme-li v˘‰e uvedené projekty pokládat za dílãí kroky jednoho projektu,
pak se jedná o ãasovou posloupnost v˘zkum a monitoring, propagace, opo-
nentura ZP, realizace praktické ochrany.

finanãní zaji‰tûní a celkové náklady
Vzhledem k dosaÏen˘m v˘sledkÛm byly minimální, podílelo se na nich nefor-
mální konsorcium Sagittaria Olomouc, Entomologick˘ ústav AV âR (grant
Grantové agentury Akademie vûd -- GA AV) a AOPK (financování monito-
ringu a editace ZP). 

publikace
Zatím tfii publikace v mezinárodních ãasopisech (Konviãka et al 2003, 2005,
Hula et al. 2004), dvû publikace v recenzním fiízení (Fric a Konviãka in prep.,
Fric et al. in prep.), jeden popularizaãní ãlánek (Hula et al. 2004) a jedna
popularizaãní broÏura pro vefiejnost. 

ZHODNOCENÍ A V¯HLED DO BUDOUCNA

Díky financování z vefiejn˘ch zdrojÛ je ZP pfiipraven k oponentufie, probíhá moni-
toring populací, s problematikou ochrany mot˘la jsou seznámeny zainteresované
instituce. Není to mnoho, ale zhruba to odpovídá postupn˘m cílÛm v˘‰e uvede-
n˘ch projektÛ. 
Pfiedkládan˘ ZP v hrub˘ch rysech pfiedpokládá
• územní ochranu v‰ech lokalit vãetnû jejich uÏ‰ího okolí
• cílen˘ management v‰ech lokalit – diverzifikovanou, mozaikovitou seã nebo

pastvu, kompenzovanou hospodáfiÛm formou cílen˘ch dotací
• modifikaci podmínek pro získání AgroEnvi (ãi jin˘ch) dotaãních plateb v ‰ir-

‰ím okolí stávajících lokalit 
• revitalizaci vhodn˘ch vytipovan˘ch lokalit v ‰ir‰ích oblastech v˘skytu tak,

aby se znásobil poãet osídliteln˘ch lokalit
ZP má minimální nároky na státní rozpoãet – na lokality se tak i onak vyplácejí
nûjaké dotace. Politicky mÛÏe jeho splnûní komplikovat postoj Ministerstva
zemûdûlství (a podfiízen˘ch orgánÛ), pro nûjÏ mohou b˘t nepfiijatelné zásahy
ochrany pfiírody do dotaãní politiky. I proto je nutná maximální podpora vefiej-
nosti, vãetnû místních samospráv. 

2. 5. V¯ZKUM EKOLOGIE MODRÁSKA âERNOSKRVNNÉHO (MACULINEA ARION) NA

VSETÍNSKU

Jako v pfiedchozích pfiípadech se jedná o projekt(y) charakteru spí‰e v˘zkum-
ného, pfiípravného, neÏ bezprostfiednû ochranáfiského. O nutnosti ochrany mod-
ráska ãernoskvrnného není sporu, jedná se o kriticky ohroÏen˘ druh mot˘la, navíc
chránûného evropsk˘mi smûrnicemi, (pfiíloha IV Smûrnice o stanovi‰tích EU),
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jehoÏ ústup nelze zastavit bez efektivního managementu a restaurace lokalit. 
Na rozdíl od pfiedchozích tfií druhÛ se financované projekty ZO âSOP Orchidea Vse-
tín (2002) a základní organizace (ZO) âSOP 68/01Kunãice pod Ondfiejníkem (2004)
omezují pouze na Vsetínsko. To není na závadu, Vsetínsko (a Bílé Karpaty) pfied-
stavují jedny z posledních oblastí republiky, kde se dosud uchovala vysoká kon-
centrace lokalit mot˘la, z nichÏ nûkteré jsou dosud silné a ochranáfisky perspektivní. 
HODNOCENÍ DLE OSNOVY

skuteãnosti, na jejichÏ základû do‰lo k plánování a realizaci projektu
Dramatick˘ ústup druhu v âR a jinde v Evropû, izolovanost a malá poãetnost
vût‰iny pfieÏívajících kolonií, existence nûkolika relativnû siln˘ch kolonií
v jiÏní ãásti CHKO Beskydy, zafiazení druhu do Smûrnice o stanovi‰tích EU. 

existence dlouhodobého ãasového plánu
Autorovi studie není známa; dotaãní podmínky nutí realizátory postupovat
z roku na rok na ad hoc bázi.

krátkodobé a dlouhodobé cíle a kritéria jejich dosaÏení
Etapové roãní cíle jsou ve obou v˘‰e uveden˘ch projektech specifikovány
jasnû, dlouhodobá kritéria nikoli. 

pfied zahájením projektu identifikovány a eliminovány pfiíãiny poklesu poãetnosti
(ãi vymizení) pÛvodní populace

Pfiíãiny ústupu jsou v obecné rovinû známy (ústup od tradiãního hospodafiení),
projekt je specifikuje pro zájmové území a studuje moÏnosti jejich eliminace. 

posouzení vhodnosti biotopu vzhledem ke kvalitû a kvantitû
Posouzením kvality biotopÛ se projekt detailnû zab˘vá, kvantitativní hledisko
je naopak jeho slabinou (viz níÏe). 

dobrá znalost biologie druhu pfied zahájením projektu
Modrásek ãernoskrvrnn˘ patfií k biologicky nejprobádanûj‰ím druhÛm (Bene‰
et al. 2002, Thomas 1995, 2002), ale nároky na prostfiedí vykazují znaãnou
zemûpisnou variabilitu (Thomas et al. 1998), takÏe jejich specifikace pro
region Vsetínska, a potaÏmo âR, je zcela na místû. 

anal˘za Ïivotaschopnosti populace
Neprobûhla. 

(K vlastní reintrodukci) 
Projekt je opfien o ochranu in situ. 

monitoring bûhem projektu
Je souãástí projektu. 

organizaãní zaji‰tûní projektu, ãasová posloupnost
PfiestoÏe fie‰itel je pro oba projekty shodn˘, jednotlivé roãní grantové Ïádosti
a jsou podány rÛzn˘mi organizacemi âSOP. To nemusí b˘t na závadu, bez
bliÏ‰ího vysvûtlení to ale zpochybÀuje organizaãní zaji‰tûní. Je pozoruhodné,
Ïe fie‰itel v závûreãn˘ch zprávách neuvádí úãast diplomantÛ. Co se t˘ãe
ãasové posloupnosti, ta správnû zaãíná základním v˘zkumem; management
lokalit je souãasnû zaji‰Èován (ze strany CHKO, OÚ, âSOP) v rámci péãe
o pfiedmûtná území. 

sloÏení a odborná kvalifikace realizaãního t˘mu
Hlavní fie‰itel je kvalifikovan˘m ekologem-lepidopterologem, ostatní ãlenové
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jsou vysoce motivovaní regionálnû pÛsobící ochranáfii. 
finanãní zaji‰tûní a celkové náklady

Roãní v˘daje se pohybují pfii spodní hranici potfiebn˘ch nákladÛ; tuto úspornost
zjevnû umoÏÀuje zaji‰tûní managementu lokalit z jin˘ch zdrojÛ. 

oponentní fiízení a schvalovací proces, kvalita oponentury projektu
Grantová Ïádost projektu ZO âSOP Orchidea byla podaná v rámci v˘bûro-
vého fiízení MÎP, okruh A2, a jako taková pro‰la kvalitní oponenturou. Îádost
ZO âSOP 68/01 byla naopak podána v rámci tzv. „otevfieného programu
Ochrana biodiverzity“. Jak uvedu níÏe, o kvalitû oponentury lze v tomto pfií-
padû pochybovat. 

publikace
Dosud neexistují, závûreãné zprávy v‰ak naznaãují vysokou kvalitu sebra-
ného materiálu a tudíÏ dobrou perspektivu budoucích publikací.

ZHODNOCENÍ

Vzhledem k cílÛm stanoven˘m v jednotliv˘ch grantov˘ch Ïádostech jsou pro-
jekty kvalitní, pfiinesly poÏadované v˘stupy vysoké vûdecké hodnoty zejména, co
se t˘ãe poznání demografie druhu, mikrostanovi‰tních preferencí a vztahÛ s mra-
venci. Jako takové musí b˘t hodnoceny velmi kladnû. To ale neplatí vzhledem
k vlastní strategii ochrany modráska ãernoskvrnného na Vsetínsku. Zásadní
v˘tky lze shrnout takto: 
Zatímco autofii ze Vsetínska udávají pouze dvû recentní populace, v leto‰ním roce
uskuteãnûn˘ rámcov˘ prÛzkum (L. Spitzer, monitoring hrazen˘ AOPK) jich objevil
dal‰ích ‰est („prakticky ve v‰ech údolích mezi Huslenkami a Karolinkou“). Podot˘-
kám, Ïe se jednalo o prÛzkum velmi zbûÏn˘. Existence vût‰ího poãtu lokalit napo-
vídá, Ïe metapopulaãní dynamika mot˘la na Vsetínsku stále funguje. To mûní strate-
gii ochrany, která by podle závûreãn˘ch zpráv projektÛ mûla spoãívat (pouze?)
v managementu „populací Losov˘ a Karolinka“. Jin˘mi slovy, prÛzkum ‰irokého
okolí znám˘ch lokalit mûl b˘t od poãátku integrální souãástí pfiípravy ochranáfiské
strategie.
Je ov‰em tfieba chápat, Ïe krátkodob˘ charakter dotací MÎP znaãnû ztûÏuje stra-
tegická rozhodování o projektov˘ch prioritách.

V¯HLED DO BUDOUCNA

Kritick˘ stav ãesk˘ch a moravsk˘ch populací mot˘la, jakoÏ i národní a mezinárodní
závazky ãeské ochrany pfiírody, si dfiíve nebo pozdûji vyÏádají pfiípravu celostátního
Záchranného programu. Ten naváÏe na zde diskutované projekty vãetnû toho, Ïe Vse-
tínsko (spolu s Bíl˘mi Karpatami, jiÏní ãástí Nízkého Jeseníku, Pfied‰umavím a ãástí
âeskomoravské vysoãiny) bude jedním z klíãov˘ch území pro ochranu druhu.
Autekologické poznatky získané v hodnocen˘ch projektech budou klíãem k pfiíhod-
nému managementu lokalit. Podmínkou racionálního naãasování dílãích krokÛ se
zdají b˘t dlouhodobûj‰í (minimálnû tfiíletá) perspektiva financování, jakoÏ i spolu-
práce s ‰irok˘m okruhem lepidopterologÛ – dobrovoln˘ch mapovatelÛ, bez nichÏ si
nelze udûlat obrázek o skuteãném rozsahu v˘skytu. 
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2. 6. MODRÁSEK BAHENNÍ (MACULINEA NAUSITHOUS) – KLÍâOV¯ DRUH MOK¤AD-
NÍCH SPOLEâENSTEV

Opût se jednalo spí‰e o v˘zkumn˘ neÏ záchrann˘ projekt, coÏ ale nijak nesniÏuje
jeho kvalitu. Pro posouzení byla k dispozici pouze závûreãná zpráva ZO âSOP
72/07 LevrekÛv ostrov (2004). Vzhledem k náplni projektu nebylo hodnocení dle
osnovy nutné.
Druh je zafiazen do Pfiílohy II Smûrnice o stanovi‰tích. Zatímco zejména
v západní Evropû dramaticky ustoupil, nûkteré oblasti v âR, napfi. CHKO Poodfií,
dosud hostí silné a Ïivotaschopné populace. Navzdory intenzívním studiím
v zahraniãí (MacMan, nedat.) zÛstávají biotopové nároky, a tudíÏ i nároky na
management, z vût‰í ãásti neznámé. Klíãem mohou b˘t právû velké populace na
severní Moravû, umoÏÀující studovat mot˘la v pro nûj pravdûpodobnû optimál-
ních podmínkách.
Projekt byl jednolet˘, cílem bylo specifikovat habitatové nároky modráska bahen-
ního a prÛzkum jeho biologie. V̆ sledky ukazují na preferenci luãních lemÛ, okrajÛ
a doãasnû neseãen˘ch ploch, a naopak na zhoubnost homogennû praktikované
dvojí seãe. Hlavní fie‰itel je kvalifikovan˘m ekologem-lepidopterologem. V̆ daje se
pohybovaly pfii spodní hranici potfiebn˘ch v˘dajÛ s ohledem na pracnost a rozsah
sebraného materiálu a byly hrazeny Ústfiední v˘konnou radou (ÚVR) âSOP. Pub-
likace dosud neexistují, závûreãná zpráva v‰ak dokládá vysokou kvalitu sebraného
materiálu a tudíÏ dobrou perspektivu budoucích publikace v˘sledkÛ.

ZHODNOCENÍ A V¯HLED DO BUDOUCNA

Aãkoli modrásek bahenní nepatfií k na‰im nejohroÏenûj‰ím mot˘lÛm, úãinná
ochrana a pfiízniv˘ management na‰ich populací má celokontinentální v˘znam.
Projekt pfiispûl k poznání biotopov˘ch nárokÛ mot˘la a je dobfie, Ïe byl financo-
ván.

3. OCHRANÁ¤SKO-V¯ZKUMNÉ PROJEKTY ZAMù¤ENÉ NA VùT·Í POâET DRUHÒ

Projekty zafiazené do tohoto oddílu jsou znaãnû heterogenní, od faunistického
prÛzkumu cel˘ch oblastí pfies ambiciozní „v˘zkumné programy“ aÏ po propa-
gaãní a ediãní ãinnost. Proto není moÏné hodnotit je podle jednotné osnovy. 

3.1. AKTIVITY SPOLEâNOSTI PRO OCHRANU MOT¯LÒ

Spoleãnost pro ochranu mot˘lÛ (SOM) získala dotaci MÎP pro podporu neziskov˘ch
organizací jedinkrát ve své historii, roku 2001. JiÏ název podaného projektu („Zpra-
cování dat pro vydání ‘Atlas Rhopalocer âR 2000‘ spolu s monitoringem, ochranou
a managementem vybran˘ch druhÛ po celé âR‘“) ukazuje souãasnû na velké aÏ
nekritické ambice a nejasn˘ názor na to, k ãemu by vlastnû dotace mûla slouÏit. 
âlenové Spoleãnosti to pfiitom pravdûpodobnû vûdûli. Hlavním cílem dotace bylo
financování prací na síÈovém atlase roz‰ífiení denních mot˘lÛ âR, finálnû vyda-
ném v roce 2002 (Bene‰ et al. 2002). Jako jeden ze spolueditorÛ vím aÏ pfiíli‰
dobfie, o jak nároãn˘, vyãerpávající, nakonec ale úspû‰n˘ projekt se jednalo.
Skromn˘ státní pfiíspûvek za rok 2001 (38 000 Kã) rozhodnû nepfiedstavoval pl˘-
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tvání prostfiedky. Sbûr dat pro atlas si samozfiejmû vyÏádal mnohem del‰í úsilí neÏ
onen rok, k nûmuÏ se vázala dotace. TotéÏ platí pro sepsání a editaci publikace,
jeÏ nakonec zabraly pfies dva roky. To v‰e nic nemûní na tom, Ïe Ïadatelé o pod-
poru (vedení SOM) jakoby ani netu‰ili, o jak závaÏn˘ projekt se jedná. 
Dost ale k Atlasu. Grantová Ïádost (SOM 2000) slibuje mnohem více, a sice hned
sedm (!) autekologick˘ch projektÛ. Je tak jak˘msi narychlo zkompilovan˘m
dlouhodob˘m „v˘hledov˘m plánem ãinnosti“ celé SOM. Tyto pod-projekty se
nûkdy dublují s projekty v˘‰e uveden˘mi. Není divu, napfiíklad realizátor repat-
riace jasonû ãervenookého byl ãlenem SOM. Nûkdy ov‰em jakoby dospívaly
k protichÛdn˘m závûrÛm. 
Následuje struãné hodnocení jednotliv˘ch „autekologick˘ch pod-projektÛ“.
„Melitaea aurinia, hnûdásek chrastavcov˘“

Prezentované v˘sledky v zásadû shrnují obsah inÏen˘rské diplomové práce
Mgr. Huly (Hula 2002), zab˘vající se demografií druhu na Sokolovsku.
DluÏno dodat, Ïe ãlenové SOMu se na projektu podíleli. 

„Hipparchia alcyone, okáã bûlopásn˘“
Závûreãná zpráva shrnuje vysoce závaÏné poznatky A. Pavlíãka o posledních
lokalitách druhu v Povltaví, sebrané v prÛbûhu mnoha pfiedchozích let.
Pojmenovává dokonce pfiíãiny ústupu (zmûny v lesním managementu,
‘absenci skalnat˘ch fiídk˘ch borÛ’), nenabízí v‰ak Ïádné v˘chodisko.

„Colias myrmidone, ÏluÈásek (sic!) úzkolem˘“
My‰len je samozfiejmû ÏluÈásek barvomûnn˘. Zpráva nerozli‰uje mezi osídle-
n˘mi a neosídlen˘mi lokalitami, je logicky nekonzistentní, nerozli‰uje, co
bylo udûláno a kdy. Pfiitom ale uvádí validní poznatky o biotopové vazbû
a o potfiebû mozaikového jemnozrnného managementu (viz v˘‰e). 

„Brenthis hecate, perleÈovec dvoufiad˘“
Nepfiíli‰ informativní popis v˘skytu v Bíl˘ch Karpatech. 

„Maculinea alcon, modrásek hoficov˘“
Zpráva není konzistentní v rozli‰ování mezi druhy ãi ekologick˘mi rasami M.
alcon alcon a M. alcon rebeli, z ãehoÏ plyne její zmateãn˘ charakter. Infor-
mace o taxonu M. alcon alcon pfiejímají údaje Kfienové (2001), aniÏ by cito-
valy jejich pÛvod. 

„Parnassius apollo, jasoÀ ãervenook˘“
Zde je zpráva nejjasnûj‰í, uvádí podíl ãlenÛ SOM na projektu ochrany jasonû
ãervenookého, viz v˘‰e. 

„Proclossiana eunomia, perleÈovec mokfiadní“
Nejkvalitnûj‰í ãást zprávy, shrnující vysoce originální pozorování o roz‰ífiení,
stanovi‰tní vazbû a bionomii druhu, sebraná bûhem ca dvou desetiletí A. Pav-
líãkem. Jedinou slabinou je, Ïe se jedná o pfievyprávûní dfiívûj‰ích publikací
(Pavlíãko 1996ab). 

HODNOCENÍ

Zpracování atlasu roz‰ífiení a navazující aktivity jsou pro ochranu pfiírody v âR
natolik pfiínosné, Ïe by mûly staãit pro grantovou Ïádost. Îadatelé jakoby mapo-
vacímu projektu nedostateãnû vûfiili a cítili potfiebu nûco k nûmu pfiidat. Îádost
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o projekt tak ukazuje, jaká byla dobová pfiedstava vedení SOM o prioritách
v ochranû denních mot˘lÛ a jaké byly plány klíãov˘ch ãlenÛ spoleãnosti. Pfiání je
nûkdy tûÏké odli‰it od skuteãnosti, v˘sledkem je ponûkud nekonzistentní smûs
cenn˘ch originálních poznatkÛ, nedostateãnû stráven˘ch cizích dat a postfiehÛ
sice originálních, av‰ak nedotaÏen˘ch. 
Projekt v tomto stavu trpûl podfinancováním, nekoncepãností a urãitou roztûka-
ností. To v‰e by nebylo nutné, kdyby se Ïadatelé omezili na uÏ‰í okruh otázek,
nebo kdyby na‰li odvahu Ïádat o vy‰‰í dotaci a konsekventnû se svoji ãinnost
pokusili profesionalizovat. 
SOM by práci na atlase roz‰ífiení stûÏí dotáhla do konce, neb˘t záchranné ruky ze
strany pracovníkÛ Entomologického ústavu AV âR. Soudobá lepidopterologie je
tvrd˘ a kompetitivní obor, kter˘ se neobejde bez plného nasazení. To samozfiejmû
neznamená, Ïe aktivity typu mapování mot˘lÛ by nemûly b˘t podporovány.
V budoucnu v‰ak musí b˘t profesionálnû koordinovány, kaÏd˘ postupn˘ krok by
mûl b˘t pfiísnû oponován. Oponenti budoucích grantov˘ch Ïádostí musí dbát na
splnitelnost a finanãní realismus projektÛ – 38 000 Kã nemohlo ke zdárnému
vyfie‰ení vyt˘ãen˘ch cílÛ staãit. 

3.2. ROZSÁHLEJ·Í FAUNISTICKÉ PRÒZKUMY A PUBLIKACE

Projekty ZO âSOP Satyr (2003, 2004) a ZO âSOP Kunãice pod Ondfiejníkem
(2003) pfiedstavují pfiíklady poctivé, regionálnû zamûfiené faunistické práce, která
byla vÏdy základem entomologick˘ch prÛzkumÛ. Není sporu, Ïe bez základní
znalosti fauny není pfiedstavitelná ani její ochrana. Faunistické práce samozfiejmû
vznikaly odedávna, nûkdy dokonce bez vazby na státní rozpoãet (Králíãek a Gott-
wald 1984, Bene‰ a Kuras 1998, Konviãka 1999ab), pfiípadnû za pomoci místního
financování (v 80. letech národní v˘bory, pozdûji napfi. správy CHKO a NP nebo
mûstské a krajské úfiady). Ménû uÏ se ví, Ïe právû faunistické prÛzkumy, jeÏ sou-
ãasnû pracovaly s historick˘mi daty, jako první kvantitativnû zdokumentovaly
úbytek mot˘lÛ (Králíãek a Gottwald 1984, Leke‰ 1990, Bene‰ a Kuras 1998) a to
dávno pfied vydáním síÈového atlasu roz‰ífiení (Bene‰ et al. 2002). 
Faunistick˘ v˘zkum pfiitom neplatí standardní grantové agentury, takÏe jeho hra-
zení z prostfiedkÛ MÎP je smysluplné a chvályhodné. Smysluplné je i hrazení
tisku faunistick˘ch publikací, neboÈ se ãasto jedná o v˘stupy pfiesahující sv˘m
rozsahem standardní ãasopiseck˘ ãlánek. 
Chybou nûkter˘ch projektÛ, s ohledem na ochranáfiské vyuÏití, je pfiíli‰ optimis-
tická interpretace v˘sledkÛ. Autofii (La‰tÛvka 1994, Gottwald a Bûlín 2002) si
ãasto nechtûjí pfiiznat vymizení nûkter˘ch druhÛ ze sledovan˘ch oblastí a o den-
ních mot˘lech nepozorovan˘ch 30 i více let pí‰í jako o „vzácn˘ch“ ãi „fiídce se
vyskytujících“ spí‰e neÏ jako o vyhynul˘ch. Autofii navíc ãasto nereflektují nové
poznatky o ochranû mot˘lÛ a pfiíãinách ohroÏení jednotliv˘ch druhÛ.

3.3. SÍËOVÉ MAPOVÁNÍ, MONITORING

SíÈové mapování rozsáhl˘ch území je samozfiejmû syntézou a korunou faunistic-
kého v˘zkumu. Bez atlasu roz‰ífiení (Bene‰ et al. 2002) bychom nemûli ani rám-
covou pfiedstavu o stavu fauny denních mot˘lÛ a vût‰ina ochranáfisk˘ch projektÛ
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by se vzná‰ela ve vzduchoprázdnu. Kromû základních dat o roz‰ífiení a jeho zmû-
nách jsou síÈové atlasy dÛleÏit˘m zdrojem informací pro ekology, biogeografy
a dal‰í specialisty. Aktivitou, jeÏ by se síÈov˘m mapováním mûla b˘t bezpro-
stfiednû spjatá, je monitoring – populací, druhÛ, chránûn˘ch ãástí pfiírody ãi volné
krajiny. Detailní diskuse o vztahu mapování a monitoringu se vymyká této
re‰er‰i, proto zde pouze struãnû shrneme, jaké hlavní projekty v souãasnosti pro-
bíhají, a jak˘ je jejich vztah k aktivní druhové ochranû. 

SBùR DAT PRO SÍËOVÉ ATLASY

Projekt, zahájen˘ v první polovinû 90. let Spoleãností pro ochranu mot˘lÛ, pokra-
ãuje díky spolupráci mezi Spoleãností, Entomologick˘m ústavem AV âR a AOPK
âR. Existence tohoto neformálního konsorcia umoÏÀuje práce profesionalizovat,
a to ve smyslu efektivnûj‰í propagace i efektivnûj‰í práce s daty. I nadále jsou sbí-
rána data o v˘skytu denních mot˘lÛ, vedle toho se projekt roz‰ífiil o vybrané ãeledi
noãních mot˘lÛ (tzv. Macrolepidoptera, prozatím bez velk˘ch ãeledí Noctuidae
a Geometridae). 
Konkrétnû, souãasná situace umoÏÀuje proplácet vytváfiení databáze údajÛ, hra-
dit drobné v˘daje spojené napfi. s excerpcí muzejních sbírek, hradit po‰tovné pfii
styku mezi mapovateli a koordinátory atd. Îádná z tûchto aktivit dfiíve nebyla
v silách Spoleãnosti. 

INVENTARIZACE CHRÁNùN¯CH ÚZEMÍ NÁRODNÍCH KATEGORIÍ

V rámci tohoto rozsáhlého projektu VaV, jehoÏ fie‰iteli jsou AOPK âR spoleãnû
se Správou ochrany pfiírody, probíhá inventarizace denních mot˘lÛ prakticky
v‰ech na‰ich NPR a NPP jednotnou metodikou. Získané údaje mohou b˘t vyuÏity
pro rozhodování o managementu, pfiedev‰ím se v‰ak mohou stát dobr˘m základ-
ním souborem pro dlouhodob˘ monitoring mot˘lÛ tûchto území. 

DETAILNÍ MAPOVÁNÍ DENNÍCH MOT¯LÒ CHKO BÍLÉ KARPATY

Jedná se o rozsáhlou akci probíhající soubûÏnû s mapováním vy‰‰ích rostlin. Pri-
márním cílem je pfiíprava podkladÛ pro novou zonaci CHKO, data v‰ak poslouÏí
i pro síÈové mapování âR a mohou se stát základem dlouhodobého monitoringu
mot˘lÛ Bíl˘ch Karpat. 

MONITORING MOT¯LÒ V CHKO PÁLAVA

Tento projekt je vlastnû prv˘m pokusem o systematick˘ monitoring mot˘lÛ
tohoto ochranáfisky klíãového území. Bude dÛleÏité zajistit jeho dlouhodobé
pokraãování, stejnû jako finanãní podporu z prostfiedkÛ ochrany pfiírody. 

MONITORING ZÁJMOV¯CH DRUHÒ SOUSTAVY NATURA 2000
„Povinná“ aktivita vypl˘vající z podmínek Smûrnice o stanovi‰tích. ProtoÏe v‰ak
AOPK âR, která je za realizaci zodpovûdná, nemá vlastní personální kapacity,
obrátila se na externí spolupracovníky a Entomologick˘ ústav AV âR. V roce
2005 probíhá základní ovûfiování Evropsky v˘znamn˘ch lokalit, jakoÏ i sledování
druhÛ monitorovan˘ch jiÏ dfiíve v souvislosti s jin˘mi projekty (jasoÀ dymniv-
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kov˘, hnûdásek osikov˘, hnûdásek chrastavcov˘). Má-li b˘t tento „evropsk˘“
monitoring personálnû a finanãnû udrÏiteln˘, neobejde se bez propojení s dal‰ími
ochranáfisk˘mi a v˘zkumn˘mi aktivitami. 
V̆ ‰e uveden˘ pfiehled, kter˘ pravdûpodobnû není úpln˘ (jistû existují ãetné dal‰í
aktivity na regionální úrovni), ilustruje diverzitu rÛzn˘ch pfiístupÛ k ochranáfi-
skému mapování a monitoringu fauny mot˘lÛ. Souãasnû ale upozorÀuje na jedno
riziko: pfiíli‰ mnoho projektÛ se mÛÏe navzájem tfií‰tit a rozmûlÀovat, zvlá‰tû
pokud by si zbyteãnû konkurovaly. 
¤e‰ením je propojení a vzájemná prostupnost, kde klíãová úloha pfiipadne síÈovému
mapování. Je v zájmu v‰ech projektÛ, aby se na mapování navázaly. Jen tak budou
k dispozici uÏiteãná základní data, zpûtnû vyuÏitelná pfii jak˘chkoli dal‰ích aktivi-
tách. Souãasné neformální uspofiádání proto pfiedpokládá, Ïe pfiístup k datÛm ze
síÈového mapování budou mít jedinû a pouze pracovníci, ktefií jako aktivní mapo-
vatelé pfiispûjí ke zdaru projektu. Formalizace této úpravy je urgentním úkolem pro
blízkou budoucnost. 

4. PROJEKTY MANAGEMENTU CHRÁNùN¯CH ÚZEMÍ PODPOROVANÉ ZE STÁTNÍHO

ROZPOâTU

Obecnû platí, Ïe akcí zamûfien˘ch speciálnû na ochranu mot˘lÛ, ãi jiného hmyzu,
probûhlo minimum. Je to vlastnû pochopitelné – mot˘li jsou závislí na vegetaci,
takÏe management pro hmyz bude vÏdy primárnû managementem vegetace. Na
druhé stranû, péãe o vegetaci je pro hmyz podmínkou nutnou, nikoli v‰ak dosta-
ãující. Hlavní rozdíl mezi managementem „pouze“ pro vegetaci a managemen-
tem „i pro“ hmyz spoãívá v prostorové a ãasové ‰kále, kterou pfii péãi o jednot-
livá území musíme brát v potaz. Mot˘li jsou aktivnû pohybliví, coÏ nám situaci
nûkdy usnadÀuje (nûkterá zvífiata napfiíklad snáze neÏ rostliny zpûtnû osídlí loka-
lity, z nichÏ jednou vymizela), mnohem ãastûji ale komplikuje (z pohyblivosti
vypl˘vají vy‰‰í prostorové nároky). Hlavní oblasti potenciálních stfietÛ mezi bota-
niky a zoology vypl˘vají z následujících skuteãností: 
(i) Mot˘li pfii rÛzn˘ch Ïivotních aktivitách (a rÛzn˘ch fázích Ïivota) vyuÏívají

rÛzné zdroje (napfi. nocování na stromech, larvální v˘voj a sbûr nektaru
z bylin), takÏe jejich “biotopy” se jen vzácnû kryjí s vegetaãnû fytocenolo-
gick˘mi jednotkami. Management proto musí udrÏovat heterogenní moza-
iku rÛzn˘ch prostfiedí. 

(ii) Krátkovûkost zpÛsobuje, Ïe i jedin˘ nevhodn˘ zásah mÛÏe vyhubit populaci.
(iii) Striktní exogamie zpÛsobuje, Ïe malé populace mot˘lÛ vyhynou dfiíve neÏ

malé populace rostlin. 
(iv) Disperze b˘vá neoddûlitelnou souãástí Ïivotního cyklu. Samiãky nûkter˘ch

mot˘lÛ kladou ãást snÛ‰ky poblíÏ míst, kde se vyvinuly, naãeÏ emigrují
jinam. Je-li v krajinû dostatek stanovi‰È, pak tato strategie vlastnû rozkládá
rizika, jimÏ je vystaveno potomstvo; je-li jich ale málo, pak disperze sniÏuje
fekunditu cel˘ch populací. 

(v) PfieÏití na lokalitû ãasto souvisí s pfieÏitím v celé krajinû. Management pro
hmyz tak musí pracovat na vût‰ích ‰kálách neÏ management pro rostliny. 
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Pfii úvahách o managementu rezervací s dÛrazem na hmyz nesmíme ztrácet ze zfietele
historické hledisko. ZÛstaneme-li nejprve u rezervací nelesních, pak aÏ do 60. let byla
vût‰ina z nich obklopena extenzívnû vyuÏívanou krajinou, která byla na hmyz bohatá.
Absence managementu, v tu dobu v rezervacích bûÏná, mohla zprvu dokonce posílit
populace fiady druhÛ hmyzu (i rostlin), takÏe byla vnímána jako pozitivum. Krátko-
dobé posílení populací v‰ak brzy vystfiídaly negativní sukcesní zmûny. 
Ochranáfii si nutnost aktivního blokování sukcesních zmûn zaãali uvûdomovat
zhruba na pfielomu 70. a 80. let. Nûjakou dobu trvalo, neÏ se toto dostalo do ‰ir-
‰ího povûdomí ochranáfiské vefiejnosti. První projekty aktivního managementu
(rezervace Na m‰álech na TfieboÀsku, bûlokarpatské rezervace…) v‰ak byly pod-
financované a závislé na práci dobrovolníkÛ. Zásahy v rezervacích trvaly dlouho,
pfievaÏovala ruãní práce, málokdy se podafiilo obsáhnout celá území. Tímto
„mûkk˘m“ pfiístupem byl vlastnû mimodûk zaji‰Èován mozaikovit˘, heterogenní
management, vytváfiející pestré palety mikrostanovi‰È. Tato situace byla pro vût-
‰inu druhÛ hmyzu optimální. 
V 90. letech se stáváme svûdky opaãného extrému. Penûz na management je
najednou dost, zaãínají se jím zab˘vat specializované firmy, moderní sekaãky
a kfiovinofiezy nahrazují ruãní práci, postupnû se vedle seãe a likvidace náletu pro-
sazuje i pastva. Vzniká ale problém: efektivní, dobfie zaplacené a dÛkladné
zásahy stanovi‰tû homogenizují, ãímÏ vedou k bezprostfiednímu ohroÏení fiady
druhÛ. Pro potvrzení tohoto trendu zatím u nás chybí skuteãnû objektivní data,
k dispozici v‰ak je dostatek studií ze zahraniãí (Balme et Erhardt 2000, Poyry et
al. 2004, Bergman 2004) a pfiedev‰ím – trend je oãividn˘. 
Rozumní správcové chránûn˘ch území (CHÚ) na nûj zhruba od sklonku 90. let
zaãínají reagovat. Jde hlavnû o vstfiícné aktivity na lokální úrovni, zájem
o „management i pro hmyz“ se v‰ak postupnû prosazuje. Zpravidla se tak dûje
formou formálních ãi neformálních oponentur PlánÛ péãe, do nichÏ je ochrana
hmyzu zakomponována. Dobrá situace je zejména ve v˘chodoãeském a stfiedo-
ãeském kraji, CHKO Beskydy, Blansk˘ les, Jeseníky, Litovelské Pomoraví
a Poodfií, NP Podyjí, NP ·umava a s velkou pravdûpodobností i jinde. Z ochra-
náfiÛ a ekologÛ, kter˘m je tfieba pfiiãíst v˘znamné zásluhy na tomto pozitivním
v˘voji, je tfieba zmínit (bez nárokÛ na úplnost!) J. Bene‰e, Z. Hanãe, V. Hulu, T.
Kurase, Z. La‰tÛvku, A. Pavlíãka, M. ·korpíka, J. Zámeãníka a mnohé dal‰í. Nut-
nost brát hmyz v potaz pfii plánování managementu pfiiznává i nová pfiíruãka pro
péãi o lokality soustavy NATURA 2000 (Konviãka et al. 2005). 
Pfiesto se tak dosud mnohde nedûje. S urãit˘m zjednodu‰ením lze tvrdit, Ïe dÛraz
na ochranu hmyzu se mÛÏe prosadit dvûma cestami. Buì jsou zodpovûdné insti-
tuce – AOPK âR, správy CHKO apod. – osvícené a pfii plánování péãe o CHÚ
aktivnû osloví ekologicky orientované entomology. Pak následná doporuãení
zpravidla b˘vají brána v potaz. Vlastní zku‰enosti i ústní sdûlení (O. âíÏek, Z.
Hanã, J. Zámeãník) ukazují, Ïe mírné modifikace (ponechání lemÛ, odloÏení
seãe) b˘vají akceptovány snáze neÏ modifikace radikální (vypálení pruhÛ, naru-
‰ení drnu). Alternativnû, ochranáfiské instituce mohou b˘t neosvícené a pak se
vÛãi „zoologick˘m“ modifikacím managementu aktivnû brání, i kdyÏ je entomo-
logicky zamûfiení ochranáfii ãi badatelé sami osloví. Se zvlá‰È urputnou obranou
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se setkáváme v pfiípadech plo‰nû rozsáhl˘ch rezervací, kde management slibuje
velké finanãní obnosy peãovatelsk˘m firmám, pro které jsou dÛleÏité velké
objemy práce. 
·kodlivost ãi prospû‰nost kaÏdého managementového zásahu je samozfiejmû otáz-
kou ‰kály. Homogenní management obecnû ‰kodí, heterogenní prospívá. Pokud
ov‰em homogennû poseãeme drobnou pfiírodní památku – louãku o rozloze 1–2
hektary – obklopenou heterogenní, extenzívnû obhospodafiovanou krajinou (napfi.
nûkde na Vala‰sku), tûÏko nûãemu u‰kodíme. Obdobn˘ management v rezervaci
obklopené kulturními loukami, poli ãi lesy mÛÏe znamenat genocidu pro ve‰keré
Ïivoãichy. VÛbec nejhor‰í v‰ak je homogenizující management v rozsáhl˘ch neles-
ních rezervacích, coÏ jsou právû ty, kde se jedná o velké finanãní ãástky. 
Tfii skandální pfiíklady ze souãasnosti pfiedstavuje pfiíli‰ intenzívní pastva
v národní pfiírodní rezervaci (NPR) Mohelenská hadcová step, nepromy‰lená
pastva na Kamenném vrchu u Kurdûjova a homogenní seã vût‰iny rezervací
v Bíl˘ch Karpatech. V prvním pfiípadû pfiíli‰ intenzívní pastva prokazatelnû potla-
ãuje populace druhÛ jako hnûdásek kvûtelov˘ (Melitaea didyma), hnûdásek kost-
kovan˘ (Melitaea cinxia) a vfietenu‰ka pozdní (Zygaena laeta). Pfiitom by staãilo
buì sníÏit stavy zvífiat, nebo do rezervace umístit sérii drobn˘ch mobilních
oplÛtkÛ. Ve druhém pfiípadû bylo na kurdûjovské lokalitû dlouhodobû paseno 80
ovcí – záminkou bylo nûkolik trsÛ rostliny Echium russicum, jejíÏ pfieÏití v âR
na této lokalitû zdaleka není závislé (existují mnohem poãetnûj‰í populace, napfií-
klad na Hádech u Brna), a pro kterou by staãil maloplo‰nûj‰í management. Loka-
lita pfiitom je‰tû v loÀském roce hostila nejvût‰í populaci kriticky ohroÏeného
modráska Polyommatus damon, jeÏ intenzívní pastvu ovcí prokazatelnû nesná‰í.
V Bíl˘ch Karpatech je homogenní seã území o desítkách aÏ stovkách hektarÛ (viz
napfi. závûreãné zprávy 58/06 ZO âSOP Bílé Karpaty 1997, 2001) pro vût‰inu cit-
liv˘ch druhÛ vpravdû likvidaãní a s nejvût‰í pravdûpodobností vedla k potlaãení
populace celoevropsky kriticky ohroÏeného ÏluÈáska barvomûnného. U v˘‰e uve-
den˘ch pfiípadÛ je témûfi na ãase zvaÏovat trestnûprávní odpovûdnost. 
O pfietrvávajícím nezájmu o Ïivoãi‰nou, potaÏmo hmyzí, sloÏku spoleãenstev
v chránûn˘ch územích svûdãí struktura managementov˘ch projektÛ hrazená
neziskov˘m organizacím (viz tab. 1). Z 65 proãten˘ch závûreãn˘ch zpráv jich
pouze 13 zmiÀovalo hmyz jako jeden z ochranáfisk˘ch cílÛ a tudíÏ jeho nároky
(pravdûpodobnû) bralo v potaz. Z tabulky vidíme, Ïe cílové skupiny jsou zpravi-
dla jen vágnû specifikovány, nejãastûj‰í chybou je nezaji‰tûná heterogenita
a diverzifikovanost managementu. 
Pfiezírání hmyzu pfii managementu rezervací je velkou a souãasnû zbyteãnou chy-
bou. Obr. 1 ukazuje, Ïe drtivá vût‰ina probíhajících projektÛ je v zásadû správná
a pravdûpodobnû nepáchá pfiíli‰ velké ‰kody. Zohlednûní managementu pro hmyz
by vyÏadovalo pouze drobné modifikace a pfiitom by znamenalo znaãné zlep‰ení. 
Dosavadní diskuse se t˘kala managementu v nelesních územích. Management
lesních území pro hmyz donedávna prakticky neexistoval, i kdyÏ i zde se obje-
vují první vla‰tovky (napfi. projekt 03/01 ZO âSOP Alkazar 2001). Právû mana-
gement lesÛ je obsahem pfiipravovan˘ch ZP pro jasonû dymnivkového (Konviãka
a Bene‰ 2004) a hnûdáska osikového (âíÏek et al. 2005).
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Obr. 1
Rozdûlení projektÛ managementu podle toho, jak zohledÀovaly ochranu hmyzu
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5. Managementové aktivity nevázané na státní rozpoãet 

Dal‰í text uvádí jen nûkteré probûhnuv‰í aktivity zacílené speciálnû na ochranu
mot˘lÛ a probíhající mimo bûÏnou ãi oficiální péãi o chránûná území. Vesmûs jde
o chvályhodné, spontánnû probíhající aktivity. Opakuji, Ïe obdobn˘ch aktivit je
mnohem víc, pátrání po nich by ov‰em pfiekroãilo rámec tohoto hodnocení. 
• âlenové Spoleãnosti pro ochranu mot˘lÛ v 90. letech opakovanû brigádnicky

peãovali o územnû nechránûné lokality modráska Pseudophilotes baton
v oblasti Blanského lesa, vojensk˘ v˘cvikov˘ prostor (VVP) Boletice (seãení,
naru‰ování drnu apod.)

• O jinou lokalitu v Novohradsk˘ch horách peãuje neformální skupina místních
milovníkÛ pfiírody; lokalita je v b˘valém písníku na soukromém pozemku jed-
noho z ochranáfiÛ. 

• Hned nûkolik sdruÏení se v posledních ca tfiech letech stará o jednotlivé loka-
lity hnûdáska chrastavcového, Euphydryas aurinia. Jsou to ZO âSOP Klad-
ská (lokality v okolí Teplé), Ekologické centrum Meluzína (lokality poblíÏ
Bochova) a pan Martin Jiskra (jako fyzická osoba, roku 2005 hrazeno z pro-
stfiedkÛ Entomologického ústavu).  

• V 90. letech probûhlo v NP a CHKO ·umava nûkolik velmi chvályhodn˘ch
revitalizaãních akcí zamûfien˘ch na ra‰elinné louky a ra‰elini‰tû. Obnovu bio-
topÛ okáãe stfiíbrookého (Coenonympha tullia) na ra‰elini‰ti Spálen˘ luh
popisuje Pavlíãko (Bene‰ et al. 2002). Obdobn˘ch spontánních aktivit v‰ak
probûhlo více. 

• Podobnou aktivitu pfiedstavuje péãe o biotopy tyrfofilních a tyrfobiontních
mot˘lÛ v rámci revitalizace komplexu vytûÏen˘ch ra‰elini‰È u Veselí nad LuÏ-
nicí (Borkovická blata). Díky citlivému pfiístupu zde nyní Ïije nejsilnûj‰í
populace kriticky ohroÏeného okáãe stfiíbrookého (Coenonympha tullia)
v âR. 

• V Hradci Králové lepidopterologové pfienesli imága modráska Maculinea nau-
sithous z populace ohroÏené v˘stavbou hypermarketu na nedalekou (< 1 km)
louku, kde se druh rovnûÏ vyskytoval. 

• V rámci studia vazeb mezi modráskem Maculinea alcon, hostitelsk˘mi mra-
venci a hoficem hofiepníkem studenti Biologické fakulty Jihoãeské University
jednak dozírají na management lokalit v jihozápadních âechách, jednak (ãasto
v rámci pfiípravy experimentÛ) jemn˘ mozaikov˘ management sami praktikují. 

• âlenové Spoleãnosti pro ochranu mot˘lÛ obdobnû vlastními silami zaji‰Èují
péãi o lokality modráska Maculinea rebeli v b˘valém vojenském prostoru
Milovice-Mladá. 

6. Divoké (re)introdukce

Toto je moÏná nejpozoruhodnûj‰í, urãitû v‰ak nejménû zdokumentovaná kapitola
„aktivní ochrany“ mot˘lÛ. Obecnû, rÛzn˘ch (re)introdukãních pokusÛ mohou
probíhat desítky roãnû. Vût‰inou po sobû nezanechají Ïádnou stopu, byÈ obãas
jsou nalézány malé populace toho ãi onoho druhu daleko od souvislého v˘skytu,
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o nichÏ se aÏ pozdûji prozradí, Ïe pocházejí z vypu‰tûn˘ch jedincÛ, napfi. izolo-
vaná populace modráska Polyommatus daphnis u Hranic na Moravû (Bene‰ et al.
2002, 2003). Pozitivní je, Ïe móda divok˘ch transferÛ jiÏ pomíjí s tím, jak si stále
více zájemcÛ o mot˘ly uvûdomuje nutnost fiádné dokumentace, péãe o stanovi‰tû
atd. Následující text se opût omezuje na nûkolik autorovi znám˘ch pfiíkladÛ. 

6.1 Transfer okáãe horského (Erebia epiphron) a o. men‰ího (E. sudetica) do
Krkono‰
Tento transfer, za nímÏ se patrnû neskr˘vala Ïádná ochranáfiská motivace, je
pozoruhodn˘ vûdecky a historicky. V letech 1933 a 1934 odebral entomolog J.
Soffner v Hrubém Jeseníku po stovce samiãek endemick˘ch vysokohorsk˘ch
okáãÛ Erebia epiphron silesiana a Erebia sudetica sudetica. Rozdûlil je do sku-
pin po padesáti a zaslal je (po‰tou) hostinsk˘m na Luãní a R˘chorské boudû
s prosbou, aby je vypustili do pfiírody (Soffner 1967). Ani jeden z mot˘lÛ se
v Krkono‰ích pÛvodnû nevyskytoval. Na R˘chorách se ani jeden druh neuchytil,
v okolí Luãní boudy nepfieÏil E. sudetica, kdeÏto E. epiphron z luãnohorského
transferu zaloÏil na v˘chodním hfiebenu Krkono‰ obrovskou populaci v souãas-
nosti ãítající roãnû minimálnû desetitisíce jedincÛ (âíÏek et al. 2003). Nedávno
provedená genetická anal˘za (Schmidt et al. 2003) ukázala, Ïe 50 vypu‰tûn˘ch
samiãek staãilo pfienést prakticky ve‰kerou genetickou variabilitu dárcovské
populace z Hrubého Jeseníku. 
Transferu pochopitelnû nepfiedcházela Ïádná detailní ekologická studie obou
druhÛ ani genetická anal˘za. Dnes jiÏ víme (Kuras et al. 2001, 2003, Konviãka et
al. 2003), Ïe stanovi‰tû v okolí Luãní boudy (travnaté horské hole) jsou optimální
pro druh E. epiphron, ale nevhodné pro E. sudetica (preferuje vysokostébelné
nivy níÏe pfii hranici lesa). Na R˘chorách (jeÏ jsou naopak pfiíli‰ nízko pro druh
E. epiphron) pak horské louky z vût‰í ãásti zanikly vinou zalesnûní. Pfiíbûh tak
jasnû dokazuje nutnost znát co moÏná nejdetailnûji ekologické nároky pfiená‰e-
n˘ch ÏivoãichÛ a souãasnû zajistit kontinuitu vhodn˘ch podmínek. 

6.2 Reintrodukce hnûdáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) na Rakovnicko
V polovinû 90. let v reakci na vymizení druhu na Rakovnicku pfienesli praÏ‰tí
entomologové (M. Kudyna osobní sdûlení) men‰í mnoÏství samiãek hnûdáska na
vlhkou louku u obce Vysoká Libynû. Transfer byl úspû‰n˘ v tom smyslu, Ïe zde
malá populace pfieÏívala do roku 2003 (ca 20 larválních hnízd r. 2001, 1 hnízdo r.
2002, 2 hnízda r. 2003). V roce 2004 (larvy) ani 2005 (kontrola pfiítomnost imág)
v‰ak jiÏ nebyla potvrzena. 
I tato reintrodukce je pouãná. Smûfiovala do vhodného biotopu, ten v‰ak byl pfií-
li‰ mal˘ (ca 2 ha) a izolovan˘ od jin˘ch vhodn˘ch biotopÛ. V̆ kyv poãetnosti o fiád
nepfiekvapí pfii znám˘ch fluktuacích v populacích hnûdáskÛ (Ehrlich a Hanski
2004), vymizení z lokality je u metapopulujících druhÛ bûÏné (Hanski 2005, Hula
et al. 2004). Populaci mohlo dorazit i postupné zarÛstání louky konkurenãnû zdat-
n˘mi travami, zejména metlicí kfiivolakou (Konviãka et al. 2003). ProtoÏe v‰ak
v okolí nejsou jiné vhodné lokality, byl zánik izolované mikropopulace pravdûpo-
dobnû definitivní. 
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6.3  Vypu‰tûní ohniváãka rdesnového (Lycaena helle) na ·umavu
Od roku 2002 pfieÏívá v jednom ze ‰umavsk˘ch údolí drobná populace ohniváãka
Lycaena helle, zaloÏená z jedincÛ z pfiedhÛfií Alp. Jednalo se o transfer do oblasti,
odkud historick˘ v˘skyt ohniváãka nebyl znám. Charakterem se ‰umavské vlhké
louky s hojn˘m v˘skytem Ïivné rostliny rdesna hadího kofienu více podobají pfie-
dalpsk˘m populacím neÏ dávno zanikl˘m populacím druhu v ãesk˘ch a morav-
sk˘ch níÏinách (Ka‰par 1939, Fischer et al. 1999, Bene‰ et al. 2003). Transfer
pravdûpodobnû nijak neovlivnil flóru a faunu cílov˘ch lokalit ani prosperitu dár-
covské populace (jedinci pouÏití pro transfer pocházeli z fiízeného polopfiírodního
chovu). Genetická anal˘za nebyla provedena. Pokud se druh na ·umavû udrÏí, pak
moÏná vznikne nová rezervní populace pro genofond druhu z alpského pfiedhÛfií.
·koda jen, Ïe cel˘ experiment nebyl fiádnû zdokumentován. 

6.4  Opakované transfery bûlopáska tavolníkového (Neptis rivularis)
Z posledního desetiletí víme nejménû o dvou pokusech o transfer mot˘lÛ z tfie-
boÀské populace do âeskobudûjovické pánve a do oblasti horní Vltavy. V obou
pfiípadech jde o re-introdukce, druh na âeskobudûjovicku i v hornovltavské oblasti
v minulosti Ïil. K pokusÛm o reintrodukci u tohoto mot˘la pfiímo svádí skuteãnost,
Ïe se dokáÏe pfiinejmen‰ím doãasnû rozmnoÏovat na pûstovan˘ch druzích tavol-
níkÛ ve mûstech (detailní diskuse: Konviãka et al. 2002) a v chatov˘ch osadách
(nepublikovaná data). Proto je vysoce pravdûpodobné, Ïe rÛzn˘ch transferÛ pro-
bûhl vût‰í poãet. Opût se ale jednalo o divoké transfery, kter˘m nepfiedcházelo
Ïádné plánování a po nichÏ nenásledoval fiádn˘ monitoring. Je to ‰koda, protoÏe
v posledních 2–3 letech se mot˘l prokazatelnû ‰ífií pfies âeskobudûjovickou pánev
podél tokÛ Vltavy a Mal‰e. Nelze v‰ak rozli‰it, jedná-li se o spontánní ‰ífiení nebo
o následek (opakovan˘ch?) reintrodukcí. 

6.5. Opakované transfery jasonû dymnivkového (Parnassius mnemosyne) 
JasoÀ dymnivkov˘ je dal‰ím z druhÛ, kter˘ jakoby neustále lákal k pfiená‰ení z místa
na místo. PokusÛ o transfery bylo pravdûpodobnû mnoho, nûkteré mohly vést k zalo-
Ïení krátkodob˘ch kolonií (âelechovská 2001), ale protoÏe vesmûs smûfiovaly do
nevhodn˘ch biotopÛ, nakonec nikam nevedly. 

6.6. Experimenty se ÏluÈáskem úzkolem˘m (Colias chrysotheme)
Zatímco pfiedchozí pfiíklady pfiedstavují spí‰e nevinné hrátky, nedávno se poda-
fiilo odvrátit pokus o divok˘ transfer ÏluÈáska úzkolemého z Maìarska na Pálavu.
V tomto konkrétním pfiípadû se jedná o celoevropsky ohroÏen˘ a v âR vyhynul˘
druh (van Swaay a Warren 1999, Bene‰ et al. 2002), kter˘ se i v Maìarsku vysky-
tuje v posledních oslaben˘ch populacích. JelikoÏ existují jen minimální spoleh-
livé poznatky o jeho ekologii a biotopov˘ch nárocích, a protoÏe Pálavské lokality
jsou malé, izolované a pravdûpodobnû nepfiíli‰ vhodné, transfer by mohl dále
oslabit pÛvodní populaci, aniÏ by druhu nûjak pomohl. Vhodnou cestou je pouze
v˘zkum biotopov˘ch preferencí následovan˘ ochranou in situ, snad i pomoc
maìarsk˘m kolegÛm, ale v Ïádném pfiípadû ne nelegální a riskantní (re)intro-
dukce. 
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ZÁVùREâNÉ POZNÁMKY

1. Obecnû

Centrálnû koordinovan˘ch a podporovan˘ch projektÛ pfiímo zamûfien˘ch na
ochranu mot˘lÛ v âR dosud neprobûhlo mnoho. Naopak spontánních aktivit je
celá fiada, jsou aÏ na v˘jimky smysluplné a dobfie mínûné, byÈ pfii nich nûkdy
dochází k pochybením. 
Z ryze ochranáfisk˘ch centrálnû koordinovan˘ch projektÛ lze za jednoznaãn˘
úspûch pokládat snad jen repatriaci jasonû ãervenookého. Naopak snahy o tran-
sfery ÏluÈáska barvomûnného jsou odsouzeny k nezdaru, nebude-li zaji‰tûna
ochrana jeho bûlokarpatsk˘ch stanovi‰È. Pfiípravy záchrann˘ch programÛ pro
jasonû dymnivkového, hnûdáska osikového a hnûdáska chrastavcového postou-
pily velmi daleko, úspûch v‰ak závisí na jejich kladném pfiijetí lesnickou, ochra-
náfiskou a zemûdûlskou vefiejností. Projekty zamûfiené na modrásky rodu Maculi-
nea byly zamûfieny spí‰e badatelsky, chybûlo provázaní s potfiebami ochrany pfií-
rody a velkorys˘ celorepublikov˘ zábûr. 
Je evidentní, Ïe projekty s celorepublikov˘mi ambicemi vyÏadují nároãné sladûní
celé fiady zájmÛ, jednání s celou fiadou subjektÛ a pfiekonání netu‰en˘ch pfieká-
Ïek. Asi nejdramatiãtûji to dokazují snahy o ochranu lesních mot˘lÛ (P. mnemo-
syne, E. maturna a dal‰í), jejichÏ pfieÏití není moÏné bez zásadních zmûn hospo-
dafiení v lesích. Jak se zdá, na takto rozsáhlé projekty si v souãasnosti troufají
pouze ãlenové neformálního t˘mu kolem Oddûlení ekologie a ochrany pfiírody
Entomologického ústavu AV âR. Osobnû ale odmítám pfiedstavu, Ïe by na
ochranu mot˘lÛ mûlo mít monopol jedno pracovi‰tû ãi skupina. Nebylo by to
v lidsk˘ch silách, ãasem by nutnû nastala stagnace. Proti potfiebû diverzity v‰ak
stojí politická citlivost problematiky (pramenící z ochrany fiady druhÛ Smûrnicí
o stanovi‰tích), jakoÏ i potfieba koordinovat centrální mapování. Drastická devas-
tace mot˘lí fauny si Ïádá, aby existoval subjekt schopn˘ pevn˘ch postojÛ jak vÛãi
ochranáfisko-badatelské komunitû, tak i navenek. Neménû dÛleÏité je, aby se
tento subjekt dokázal opfiít o vysoce prestiÏní vûdeckou instituci. 
·koda, Ïe se takov˘m subjektem nestala Spoleãnost pro ochranu mot˘lÛ. Její
aktivity, od mapování po péãi o lokality, jsou vynikající. Spoleãnost v‰ak jakoby
nedorostla situaci, kdy se ochrana mot˘lÛ stává politickou otázkou celostátního
v˘znamu. Její ãlenská základna je pfiíli‰ slabá, Spoleãnost nedokázala oslovit ‰ir‰í
vefiejnost, mezi ãleny pfieÏívá duch zastaralého sbûratelství, kter˘ je politicky
kontraproduktivní. To v‰e se ale ãasem mÛÏe zmûnit. 
Aktivity jin˘ch pracovi‰È a/nebo sdruÏení jsou zacíleny spí‰e lokálnû. Îe to
nemusí b˘t na závadu, ukazuje asi nejlépe právû pfiíklad jasonû ãervenookého na
·tramberku. V oblasti ochrany mot˘lÛ v‰ak je mnohem ‰ir‰í a málo vyuÏívan˘
prostor pro lokální aktivity celorepublikového v˘znamu. Evidentními pfiíklady
jsou ÏluÈásek Colias myrmidone (v˘skyt omezen na Bílé Karpaty), hnûdásek
Melitaea britomartis (NP Podyjí), okáã Chazara briseis (CHKO âeské Stfiedo-
hofií) nebo modrásek Pseudophilotes baton (Novohradské hory a ‰umavské pfied-
hÛfií). Jinou potenciálnû slibnou oblastí aktivit je péãe nikoli o druhy, ale o regi-
onální populace ãi metapopulace. Úspû‰nû nastartovan˘m pfiíkladem je péãe
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o modrásky rodu Maculinea na Vsetínsku a v Poodfií. 
Asi nejvût‰í rezervy má ochrana mot˘lÛ v „obecné“ péãi o stanovi‰tû, aÈ uÏ ve
smyslu managementu chránûn˘ch území nebo ve smyslu revitalizací, rekultivací,
tvorby „systémÛ ekologické stability“ nebo ovlivÀování územních plánÛ. Pokusil
jsem se ukázat, Ïe zejména do péãe o chránûná území mÛÏe entomologické hle-
disko vnést závaÏné podnûty. Je slibné, Ïe se tak pomalu zaãíná dít.

2. Ochranáfiské priority a oponentní fiízení 

V âR za poslední století vyhynulo pfies 11% autochtonní fauny denních mot˘lÛ,
zhruba polovina zbytku je ohroÏená. K situaci mezi tzv. noãními mot˘ly není dost
informací, pravdûpodobnû ale nebude lep‰í. V této situaci nesmíme dopustit vyhy-
nutí Ïádného dal‰ího druhu denního mot˘la. Souãasnû je na ãase realizovat mapo-
vání alespoÀ vybran˘ch ãeledí mot˘lÛ noãních, coÏ je jediná cesta, jak kvantifiko-
vat situaci v této skupinû hmyzu. Pfii druhové ochranû musí mít pfiednost ochrana
in situ, prostfiednictvím ochrany stanovi‰È, péãe o nû a zvy‰ování jejich rozsahu
metodami ekologické obnovy. Transfery a reintrodukce jsou aÏ poslední moÏností,
musí b˘t dÛkladnû pfiipraveny a vûdecky podloÏeny. 
Pfiedpokládáme-li, Ïe ãást aktivit v ochranû mot˘lÛ bude i nadále zaji‰Èována pfies
státní dotace nevládním organizacím, pak jedno ze slab˘ch míst pfiedstavuje kvalita
garanãního a oponentního fiízení v rámci programÛ ÚVR âSOP Ochrana Biodiver-
zity. Podle materiálÛ ÚVR (Závûreãná zpráva projektu 455/2002) jsou garanty pro
jednotlivé skupiny „v˘znamní specialisté uznávaní v ochranáfisk˘ch a vûdeck˘ch
kruzích“. Není tûÏké dokázat, Ïe v pfiípadû ochrany mot˘lÛ tomu tak není.
Stávající garant ÚVR âSOP pfies ochranu mot˘lÛ sice dobfie zná na‰i faunu, sou-
ãasnû v‰ak prokazatelnû nikdy nic nepublikoval v zahraniãních vûdeck˘ch ãaso-
pisech (lze se o tom pfiesvûdãit napfiíklad z databáze Web of Science:  Institute
of Scientific Information, Philadelphia), takÏe nesplÀuje druhou z podmínek
(„uznávan˘ vûdec“). Co se ochranáfiského uznání t˘ãe, rozhodnû nepatfií
k (hrstce) tuzemsk˘ch rváãÛ, ktefií se za mot˘ly bijí v médiích, na schÛzích porad-
ních sborÛ, pfii managementu rezervací, na konferencích ãi pozdû nad ránem
u sv˘ch poãítaãÛ. To, Ïe nûkdo nepublikuje mezinárodnû, samozfiejmû nezna-
mená, Ïe musí b˘t ‰patn˘ organizátor. TûÏko ale dokáÏe jednotlivé projekty
posoudit po vûdecké stránce (reprodukovatelnost v˘sledkÛ, statistické hodnocení
…), tûÏko je zafiadí do nadnárodního kontextu, sotva se uplatní, pfiijde-li na
pomoc pfiedkladatelÛm se zahraniãními kontakty, statistick˘m zpracováním dat
a podobnû – to v‰e by ov‰em garant mûl zaji‰Èovat. Kdybych zde mohl radit
Ústfiední v˘konné radû, doporuãoval bych pozornûj‰í v˘bûr a úzké personální
propojení s akademick˘mi pracovi‰ti aktivními v ochranû mot˘lÛ. 
Autor této studie si uvûdomuje, jak necitlivá je tato kritika. Na svou omluvu mÛÏe
jen pfiipomenout, nakolik kritick˘ je dne‰ní stav na‰í mot˘lí fauny. Vûdecky pod-
loÏená ochrana mot˘lÛ není jen krásné dobrodruÏství, ale i obrovská odpovûdnost
a tvrdû kompetitivní business. Populace nûkter˘ch na‰ich druhÛ jsou zranitelnûj‰í
neÏ populace mnoha obratlovcÛ. Pro jiné druhy pfiedstavují lokality v âR jednu
z posledních nadûjí na pfieÏití v Evropû. Kritick˘ stav mnoha druhÛ a z nûj vypl˘-
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vající rizika chybn˘ch rozhodnutí, vyÏadují do budoucna vrcholnû kvalifikovan˘
dozor nad ochranáfisk˘mi projekty – coÏ se t˘ká zejména tûch druhÛ, k jejichÏ
ochranû nás zavazují mezinárodní konvence.
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LESNÍ MRAVENCI SBG. FORMICA

OCHRANA

V‰echny druhy rodu Formica jsou zafiazeny mezi zvlá‰tû chránûné druhy Ïivoãi-
chÛ a dle vyhlá‰ky 395/1992 mají statut ohroÏeného druhu.

OHROÎENÍ

Obecnû celoevropsky sledované sniÏování poãtu hnízd a hnízdních komplexÛ
v‰ech druhÛ lesních mravencÛ je pravdûpodobnû dÛsledkem zmûn lesnick˘ch
technologií a prostorového ãlenûní lesních porostÛ. Lesní mravenci jsou pomûrnû
konzervativní druhy mravencÛ ve vztahu ke stavu a charakteru stanovi‰tû. Rychlé
a radikální zmûny v lesních porostech zpÛsobené holoseãí (donedávna dokonce
aÏ pûtihektarovou), rychlé zarÛstání obnaÏen˘ch ploch pfieváÏnû ruderálními
bylinami a travami v dÛsledku celkové nitrifikace prostfiedí, vznik rozsáhl˘ch
imisních ãi kÛrovcov˘ch holin, které se v posledních desetiletích projevily plo‰nû
ve v‰ech na‰ich vy‰‰ích pohofiích, a charakter porostÛ jako stejnovûk˘ch mono-
kultur, to v‰echno jsou pfiíãiny postupného oslabení i zániku jejich lokálních
populací a jsou pfiedpokladem tfií‰tûní kdysi souvislého roz‰ífiení. 

VLASTNÍ PROJEKTY

1) PROGRAM FORMICA V JIZERSK¯CH HORÁCH (130401)

Na jafie (duben – kvûten) 2001 probûhlo mûfiení teplot hnízd lesních mravencÛ.
Koncem kvûtna byl proveden odchyt kfiídlatcÛ. Následnû bylo dosaÏeno páfiení
v umûlé sádce. Oplodnûné samiãky byly vloÏeny do hnízd lesních mravencÛ.
Poãátkem ãervna byla provedena kontrola tub. Dal‰í ãástí projektu byl záchrann˘
transfer tfií hnízd lesních mravencÛ ze hfibitova v Radãicích do novû utváfiené
genostanice „Slepá“ ve Fojtce. 
V pfiípadû odbûru kfiídlatcÛ, páfiení a posilování hnízd oplodnûn˘mi samiãkami ze
závûreãné zprávy nevypl˘vá, Ïe by byla provedena anal˘za pfiíãin ohroÏení,
dokonce nebyla uvedena ani lokalita, ani druh mravencÛ, poãty hnízd, atd.
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Pfiedpokládám, Ïe Ïádná anal˘za provedena nebyla a ‰lo spí‰e o ukázkovou (v˘u-
kovou?) akci. V pfiípadû transferu hnízd ze hfibitova pfiedpokládám, Ïe pfiíãina ohro-
Ïení tûchto hnízd byla nasnadû, ve zprávû v‰ak její anal˘za ãi alespoÀ charakteristika
nebyla uvedena. Ze zprávy nelze vyhodnotit, zda plánování opatfiení vycházelo
z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika
Realizátor: základní organizace âeského svazu ochráncÛ pfiírody (ZO âSOP)
33/03 JiÏní Karolína Dolní Habartice a ZO 36/08 âSOPArmillaria – sekce Formica
Lokalizace projektu: Neuvedeno.
Doba provádûní projektu: duben aÏ zaãátek ãervna 2001
PrÛbûh projektu: Na jafie (duben – kvûten) 2001 bylo provedeno pozorování tep-
lot neuvedeného poãtu hnízd blíÏe neurãen˘ch druhÛ mravencÛ, na nedefinované
lokalitû. Koncem kvûtna byl proveden odchyt kfiídlatcÛ (celkem 1 900 ks – uvedena
mortalita 5 %). Následnû bylo dosaÏeno páfiení v umûlé sádce a získáno 520 oplod-
nûn˘ch samiãek. Ty byly následnû (uvedeno koncem kvûtna) po 50 kusech umís-
tûny do deseti tub uzavfien˘ch medocukrov˘m tûstem, které byly vloÏeny do neur-
ãeného mnoÏství hnízd blíÏe neurãen˘ch druhÛ mravencÛ opût na nedefinované
lokalitû. Poãátkem ãervna (ve zprávû omylem uvedeno poãátkem kvûtna) byla pro-
vedena kontrola tub a z deseti tub bylo nalezeno ‰est prázdn˘ch. Osud samiãek
z tûchto ‰esti tub není znám, a proto mu nebyla ve zprávû vûnována pozornost, osud
samiãek ve zb˘vajících ãtyfiech tubách nebyl komentován. 
Dal‰í ãástí projektu byl záchrann˘ transfer tfií hnízd lesních mravencÛ (pravdûpo-
dobnû F. polyctena jak uvedeno o dva odstavce dál) ze hfibitova v Radãicích do
novû utváfiené genostanice „Slepá“ ve Fojtce. Jak˘ byl následující v˘voj tûchto
hnízd, zda byl transfer úspû‰n˘, zda byl problém s mravenci na lokalitû uspokojivû
vyfie‰en, to zpráva jiÏ neuvádí.
V̆ sledky projektu: Ze závûreãné zprávy nevypl˘vají. Zpráva je zpracována na dvou
stranách formátu A4 a je ãlenûna do ‰esti odstavcÛ. Jako nejv˘znamnûj‰í v˘stup pro-
jektu je ve zprávû uvedena skuteãnost, Ïe ZO âSOP se zúãastnila „vysoce odborn˘ch
ãinností potfiebn˘ch pro samostatnou ãinnost na Dûãínsku, a to pod pfiím˘m dohle-
dem odborného garanta programu Formica“. Jako dal‰í v˘znamn˘ pfiínos je oznaãena
pfiítomnost masmedií a popularizace aktivit âSOP. Nebylo provedeno vyhodnocení
úãinnosti proveden˘ch opatfiení. Není známo, zda byly v˘sledky publikovány
v odborném tisku, ani souãasn˘ stav realizovaného opatfiení.
Finanãní náklady: 13 043,- Kã
Zdroj financování: Ústfiední v˘konná rada (ÚVR) âSOP (12 000,- Kã), jiné
zdroje (1 043,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: První ãást projektu (odchyt kfiídlatcÛ a posilování
hnízd) – vzhledem k absenci informací a dle diletantské úrovnû závûreãné zprávy
se jeví bez v˘znamu a priorit. Je to spí‰e hazard s chránûn˘mi druhy, tfiebaÏe
v dobré vífie a s dobr˘mi úmysly.
Druhá ãást projektu (transfer ze hfibitova) – dle polohy se snad jednalo o tzv.
záchrann˘ transfer, ov‰em vzhledem k absenci vyhodnocení opatfiení je nemohu
hodnotit jako v˘znamn˘ a prioritní.
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2) PROGRAM FORMICA V OKRESU DùâÍN (530501) 

Inventarizace hnízd lesních mravencÛ na pûti lokalitách obhospodafiovan˘ch
lesní správou (LS) Dûãín. Celkem bylo zmapováno 160 hnízd druhu Formica
polyctena (determinace zaji‰tûna u odborníka).
Realizátor: ZO 33/03 âSOP JiÏní Karolína Dolní Habartice
Lokalizace projektu: LS Dûãín, k.ú. Srbská Kamenice, k.ú. RÛÏová
Doba provádûní projektu: podzim 2000 a rok 2001
PrÛbûh projektu: Na lokalitách Pod RÛÏákem, Urbánkova louka, KováfiÛv
kopec, U obrázku a Horní Kamenice bylo provedeno mapování 160 hnízd F.
polyctena, zaznamenán zdravotní stav hnízd, zmûfien jejich objem, zji‰tûn poãet
zanikl˘ch a zanikajících hnízd. V̆ sledky byly zaznamenány na evidenãních lis-
tech v programu Excel (nejsou pfiiloÏeny k závûreãné zprávû). U kaÏdé lokality
navrÏeno opatfiení (napfi. prosvûtlit zastínûná hnízda, vybraná klíãová hnízda
opatfiit kryty, vybraná chfiadnoucí hnízda posílit oplodnûn˘mi samiãkami, aj.).
V˘sledky projektu: Zmapování 160 hnízda mravencÛ F. polyctena na Dûãínsku.
Závûreãná zpráva je napsaná na ãtyfiech stranách A4 a je ãlenûna do pûti
odstavcÛ. Popisuje v˘chozí stav projektu a charakterizuje zájmové území i jed-
notlivé lokality. V odstavci 5. Závûr není provedeno Ïádné shrnutí ani vyhodno-
cení, je pouze rozvedena potfieba pokraãovat v dal‰ím mapování. Publikace
v˘sledkÛ v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení nejsou známy.
Finanãní náklady: 9 225,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (8 500,- Kã), jiné zdroje (725,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ na území celé
republiky je velmi Ïádoucí a v˘znamné. Problematická je v‰ak úroveÀ mapova-
telÛ pfii vyhodnocení stavu mapovan˘ch hnízd a pfii formulování navrÏen˘ch
opatfiení. V̆ znam pro ochranu druhu ãistû lokální, priorita minimální.

3) FORMICA (130201)

Inventarizace hnízd lesních mravencÛ na fiadû lokalit na území okresu âeská
Lípa. Celkem bylo zmapováno nûkolik desítek hnízd pravdûpodobnû na 23 loka-
litách. Závûreãná zpráva je natolik zmateãná, Ïe projekt nelze lépe popsat.
Realizátor: ZO 32/06 âSOP Áron, âeská Lípa.
Lokalizace projektu: Okres âeská Lípa.
Doba provádûní projektu: rok 2001
PrÛbûh projektu: Závûreãná zpráva je zmateãná, prÛbûh projektu neznám˘.
Pravdûpodobnû bylo provedeno mapování na 23 lokalitách okresu âeská Lípa,
ãást ze zji‰tûn˘ch cca 245 hnízd blíÏe neurãen˘ch druhÛ lesních mravencÛ „byla
jen zdokumentována, ale nebyly zane‰eny do mapovacích karet“ (citát ze zprávy).
V˘sledky projektu: Zmapování neurãitého mnoÏství hnízd neurãen˘ch druhÛ
mravencÛ na nejasnû definovan˘ch lokalitách. Závûreãná zpráva je napsaná na
tfiech stranách A4, z nichÏ kaÏdá je jakási samostatná závûreãná zpráva. V‰e je
velmi zmateãné a diletantsky napsané. Není známo, zda byly v˘sledky publiko-
vány v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení.
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Finanãní náklady: 6 353,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (6.000,- Kã), jiné zdroje (353,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ na území celé
republiky je velmi Ïádoucí a v˘znamné. Problematická je v‰ak úroveÀ mapova-
telÛ pfii vyhodnocení stavu mapovan˘ch hnízd, pfii formulování navrÏen˘ch opatfiení
a vlastnû i pfii vlastním mapování (neznám˘ je v˘sledek mapování, kter˘ odevzdali =
mapovací listy). V̆ znam pro ochranu druhu prakticky Ïádn˘, priorita nulová.

4) – 6) PROJEKTY FORMICA V LOKALITù OND¤EJNÍK (530301, 560602, 530403)

Mapování hnízd lesních mravencÛ Formica polyctena na lokalitû Ondfiejník,
nedaleko Kunãic pod Ondfiejníkem. Souãástí mapování bylo i mûfiení hnízd.
U dvou sesouvajících se hnízd byly vybudovány ochranné dfievûné hráze, jedno
bylo opatfieno krytem z pletiva.
Anal˘za pfiíãin ohroÏení v obecném smyslu provedena byla, pro mapování hnízd
podrobná anal˘za není potfieba. Zda byla anal˘za pro krytování hnízd dostateãná nelze
ze závûreãné zprávy usoudit. Ze zprávy nelze vyhodnotit, zda plánování opatfiení
vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: ZO 68/01 âSOP Kunãice pod Ondfiejníkem
Lokalizace projektu: Vrch Ondfiejník, nedaleko Kunãic pod Ondfiejníkem, blíÏe
neuvedeno.
Doba provádûní projektu: 2001 – 2003
PrÛbûh projektu: V prÛbûhu roku 2001 bylo provedeno mapování 26 hnízd
Formica polyctena. Byla „provedena profiezávka kolem zastínûn˘ch hnízd“,
jedno hnízdo bylo opatfieno ochrann˘m krytem a dvû hnízda na prudkém úboãí
úvozové cesty podepfiena dfievûnou hrází. 
V prÛbûhu roku 2002 bylo provedeno druhé mapování hnízd Formica polyctena.
(zmapováno 28 hnízd). Jedná se o opakované mapování na stejné lokalitû. Byla „pro-
vedena profiezávka kolem zastínûn˘ch hnízd“, dvû hnízda byla opatfiena ochrann˘mi
kryty a dvû hnízda na prudkém úboãí úvozové cesty byla podepfiena dfievûnou hrází.
V roce 2003 bylo potfietí provedeno mapování hnízd tentokrát neurãeného druhu
lesních mravencÛ (ze zprávy za rok 2002 vypl˘vá, Ïe se jednalo o F. polyctena,
v této zprávû to v‰ak jiÏ není uvedeno. Zji‰tûno bylo 36 hnízd. Jedná se o opako-
vané mapování na stejné lokalitû, tedy o jakousi inveturu. Zvy‰ování poãtu v‰ak
není moÏné pfiiãítat zv˘‰ené péãi o hnízda, ale roz‰ifiování mapovaného území.
U hnízd byl 3.9.2003 zmûfien jejich objem. Hnízda byla oznaãena dfievûn˘mi hra-
noly s ãísly, byla „provedena profiezávka kolem zastínûn˘ch hnízd“ (navazující
na profiezávku z roku pfiedchozího), dvû hnízda byla opatfiena ochrann˘mi kryty
a dvû na prudkém úboãí úvozové cesty byla podepfiena dfievûnou hrází. Souãástí
projektu byla i osvûta. Zpráva o mapování byla umístûna na webové stránky LesÛ
âeské republiky (LâR) a byl zvefiejnûn ãlánek v obecním zpravodaji. 
V˘sledky projektu: V̆ sledkem je opakované mapování (inventura) tfií desítek
hnízd na lokalitû Ondfiejník a projevená péãe o nû. Zpráva je zpracována na ãty-
fiech stranách formátu A4 a je ãlenûna do sedmi kapitol. V kapitolách se vût‰ina
informací opakuje. Zpráva je velmi diletantská se znaãn˘m poãtem gramatick˘ch
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chyb. Opatfiení provedená v letech 2001 a 2002 nebyla vyhodnocena, srovnání
s v˘sledky z pfiedchozích let jakousi inventuru stavu (nikoli monitoring) posky-
tuje. Není známo, zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani souãasn˘
stav opatfiení.
Finanãní náklady: 6 910,- Kã / rok 2001, 8 000,- Kã / rok 2002, 9 000,- Kã / rok 2003
Zdroj financování: ÚVR âSOP (17 000,- Kã), jiné zdroje (6 910,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ na území celé
republiky je velmi Ïádoucí a v˘znamné. Stejnû tak Ïádoucí je monitoring usku-
teãnûn˘ch opatfiení a hodnocení jejich smyslu a úãinnosti. Problematická je v‰ak
odborná úroveÀ mapovatelÛ pfii posouzení stavu mapovan˘ch hnízd, pfii formulo-
vání navrÏen˘ch opatfiení i pfii vyhodnocení vykonan˘ch opatfiení. Vzhledem
k tomu, Ïe tûÏi‰tûm projektu bylo opûtovné mapování stejn˘ch hnízd na stejné
lokalitû v pfiedcházejících letech, je v˘znam projektu z hlediska ochrany druhu
stejnû jako priorita projektu minimální.

7) PROJEKT FORMICA V LOKALITù OND¤EJNÍK MIMO LESY âR (130603)

Zmapování tfií hnízd lesních mravencÛ na lokalitû Ondfiejník, nedaleko obce PstruÏí,
v lesním porostu, kter˘ není vlastnictvím LâR. Zakrytování v‰ech tfií hnízd.
Anal˘za pfiíãin ohroÏení v obecném smyslu provedena byla, pro mapování hnízd
podrobná anal˘za není potfieba. Zda byla anal˘za pro krytování hnízd dostateãná nelze
ze závûreãné zprávy usoudit. Ze zprávy nelze vyhodnotit, zda plánování opatfiení
vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika
Realizátor: ZO 68/01 âSOP Kunãice pod Ondfiejníkem
Lokalizace projektu: Vrch Ondfiejník, nedaleko PstruÏí, blíÏe neuvedeno.
Doba provádûní projektu: rok 2003
PrÛbûh projektu: V prÛbûhu roku byla zmapována tfii slabá hnízda pravdûpo-
dobnû druhu Formica polyctena (celkov˘ objem jen 0,347 m3). V‰echna hnízda
byla zakrytována a byla provedena likvidace náletu a ofiez stromÛ v jejich okolí. 
V˘sledky projektu: V̆ sledkem je zmapování tfií hnízd a jejich ochrana. Zpráva
je zpracována na tfiech stranách formátu A4 a je ãlenûna do osmi kapitol. V kapi-
tolách se vût‰ina informací opakuje. Zpráva je velmi diletantská se znaãn˘m
poãtem gramatick˘ch chyb. Není známo, zda bylo provedeno vyhodnocení úãin-
nosti proveden˘ch opatfiení, zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani
souãasn˘ stav opatfiení.
Finanãní náklady: 6 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: Vzhledem k minimálnímu rozsahu projektu je
v˘znam i priorita projektu z hlediska ochrany druhu minimální a rozpoãet
naprosto pfiemr‰tûn˘.

8) FORMICA (025300)

Kontrola stavu dvou transferÛ celkem tfií hnízd lesních mravencÛ (1x F. polyctena)
a 2x F. rufa), proveden˘ch pfied 9 a 10 lety a doãasné zakrytování nûkolika hnízd
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ochrann˘mi kryty. Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda plánování opatfiení
vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla analyzována
moÏná rizika.
Realizátor: 100/RS Severomoravské sdruÏení âSOP, Vala‰ské Mezifiíãí
Lokalizace projektu: RoÏnov pod Radho‰tûm a okolí.
Doba provádûní projektu: rok 2000
PrÛbûh projektu: Závûreãná zpráva hodnotí stav dvou star˘ch transferÛ po 9
(jednoho hnízda F. polyctena) a 10 letech (dvou hnízd F. rufa). ¤e‰itel konstatuje,
Ïe oba transfery dopadly úspû‰nû a Ïe v pfiípadû F. rufa se ze dvou hnízd ãasem
vytvofiilo hnízd ‰est. Ta v‰ak byla po‰kozena ptáky, a proto byl blíÏe neurãen˘
poãet tûchto hnízd v roce 2000 pfiechodnû (?) zakrytován kryty z pletiva a po
skonãení hnízdní sezóny (?) byly kryty sejmuty. 
V˘sledky projektu: Zhodnocení dvou star˘ch transferÛ hnízda F. polyctena
a dvou hnízd F. rufa. Poskytnutí sezónní ochrany nûkter˘m z nich. Závûreãná
zpráva je napsaná na dvou stranách A4. Je velmi strohá, nedostateãná a diletant-
sky napsaná. 
Bylo provedeno vyhodnocení star˘ch transferÛ, ale pouze dvou ze ‰esti, které tato
organizace provedla pfied 9 a 10 lety. Vzhledem k obdrÏen˘m finanãním pro-
stfiedkÛm mohli zkontrolovat stav v‰ech transferÛ. Vyhodnocení opatfiení prove-
den˘ch v rámci tohoto projektu v roce 2000 (sezónní krytování) nebylo dosta-
teãné. Není známo, zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani sou-
ãasn˘ stav opatfiení.
Finanãní náklady: 7 109,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (7 000,- Kã), jiné zdroje (109,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Kontrola star˘ch opatfiení (transferÛ) je velmi
Ïádoucí a v˘znamná. Problematická je v‰ak úroveÀ v˘stupÛ. Krytování stabilizo-
van˘ch mraveni‰È v hnízdním období ptákÛ je naprosto nesmyslné a diletantské,
v˘znam a priorita jsou nulové. 

9) TVORBA ZÁCHRANNÉHO PROGRAMU LESNÍCH MRAVENCÒ V âR (020399)

Vypracování písemného návrhu záchranného programu lesních mravencÛ v âR.
Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda byla pfiedem provedena dÛkladná anal˘za
pfiíãin ohroÏení, zda plánování opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biolo-
gie druhu, ani zda byla analyzována moÏná rizika.
Realizátor: ZO 71/15 âSOP Morava, Poãítky, Îìár nad Sázavou 
Lokalizace projektu: âR.
Doba provádûní projektu: rok 1999
PrÛbûh projektu: V prÛbûhu roku autor návrhu záchranného programu údajnû
písemnû a osobnû konzultoval problematiku s na‰imi i zahraniãními odborníky
a získával vhodnou literaturu, návrh vytvofiil a odevzdal. Písemn˘ návrh není
bohuÏel pfiiloÏen k závûreãné zprávû.
V˘sledky projektu: Písemn˘ návrh záchranného programu lesních mravencÛ
v âR. Závûreãná zpráva je napsaná na ãtyfiech stranách A4, z toho jedna strana je
titulní list a na dvou stranách je popsána metodika práce objasÀující, Ïe autor
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návrh konzultoval s odborníky a Ïe „jen od dubna do fiíjna oslovil kolem 90
zahraniãních vûdcÛ“. K závûreãné zprávû nebyl pfiedloÏen písemn˘ návrh
záchranného programu. Ten byl publikován v ãasopise FORMICA (Zpravodaj
pro aplikovan˘ v˘zkum a ochranu lesních mravencÛ) roãník 2, 1999, str. 5–26. 
K tomuto návrhu celostátního záchranného programu se zde vyjadfiuji
podrobnûji, protoÏe z hlediska cílÛ nejen programu Formica by se mûlo jednat
o písemnost velmi závaÏnou:
Návrh pokr˘vá 22 stran formátu A5, z toho jednu stranu zabírají fotografie.
Kromû úvodu obsahuje kapitoly: Taxonomické zafiazení, Struãná bionomie les-
ních mravencÛ, V̆ skyt v âeské republice, V̆ voj poãetnosti, Pfiíãiny ohroÏení,
V˘chodiska ochrany, Nutná opatfiení, Monitoring, Zhodnocení pravdûpodobné
úãinnosti navrÏen˘ch opatfiení, Organizaãní zaji‰tûní, Finanãní zaji‰tûní, Souhrn
a závûr a Literatura.
Prvních pût kapitol (osm stran textu) má naprosto obecn˘ charakter a zde mohl autor
udûlat pouze odkaz na dostupnou literaturu (rozhodnû sem nepatfií takové odborné
banality, jako je vysvûtlení:“Samce a samice naz˘váme obecnû pohlavními jedinci“).
Ostatní kapitoly vûnující se vlastnímu záchrannému programu obsahují spoustu
kli‰é a neurãitostí: („Propagace v˘znamu lesních mravencÛ pro lesní ekosystémy
a cílÛ záchranného programu je základní podmínkou jeho úspûchu“, „ ...bude
nutné úzce spolupracovat s LâR...“, „Díky novému mapování ... bude nalezeno
mnoho v˘znamn˘ch komplexÛ mraveni‰È...“, Jejich plánÛm ... rozumûj maloplo‰-
n˘ch chránûn˘ch území ... bude vûnována velká pozornost“). 
V kaÏdé podkapitole nutn˘ch opatfiení autor uvádí odhad finanãních nákladÛ, kte-
r˘ch souãet s rozpisem na nûkolik let a to navíc ve tfiech variantách uvádí v sou-
hrnné tabulce na konci práce. Jak v‰ak k jednotliv˘m ãástkám dospûl, není nikde
vysvûtleno ani naznaãeno. Nûkteré navrÏené ãástky jsou jednoznaãnû neuváÏené,
napfiíklad ãástka 80.000-90.000 Kã, kterou autor povaÏuje za dostaãující na pro-
vedení mapování v˘skytu lesních mravencÛ v celé âR! 
Ve v‰ech vûcn˘ch kapitolách návrhu schází popis konkrétních postupÛ, odpovûd-
n˘ch osob ãi institucí (s v˘jimkou Agentury ochrany pfiírody a krajiny âR -
AOPK âR, která je tu opakovanû vzpomínána), konkrétních míst. Autor na jedné
stranû hovofií o AOPK jako o garantovi, kter˘ „povûfiuje“, „jmenuje“ atd., na
stranû druhé autor neupfiesÀuje, kde by mûla vzniknout jím navrhovaná knihovna
záchranného programu, kde by mûlo b˘t zfiízeno navrhované „informaãní cent-
rum“, ãi navrhované „pracovi‰tû na zpracování dat“. Autor ani neuvádí, kdo by
mûl b˘t (obecnû) jím mnohokrát uvádûn˘ koordinátor záchranného programu. 
Závûreãná kapitola, tzn. Literatura (ãtyfii strany textu) je velmi obsáhlá a roz-
hodnû nezahrnuje pouze práce v textu citované autorem, ale i fiadu ménû v˘znam-
n˘ch titulÛ.
Zhodnocení návrhu:
„Návrh záchranného programu mravencÛ rodu Formica v âeské republice“ pova-
Ïuji za velmi nedostateãn˘, nezral˘, nekonkrétní a pfiedev‰ím neuchopiteln˘
kompilát. Za jeho nejvût‰í konkrétní nedostatky povaÏuji:
1) absenci spolupráce se zástupci AOPK âR, ktefií by pfiinejmen‰ím autorovi

vysvûtlili, jaké náleÏitosti musí takov˘ návrh obsahovat;
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2) formálnost a povrchnost fiady dílãích návrhÛ (napfi. v kap. 8.12 Podpora ‰ífiení
lesních mravencÛ);  

3) nezodpovûdnou licitaci s uvaÏovan˘mi finanãními prostfiedky;
4) jiÏ dávno zastaral˘ pfiístup k ochranû a vyuÏití lesních mravencÛ (dÛraz kla-

den na mateãní komplexy, aktivní ochranu hnízd proti ÏivoãichÛm, zapojo-
vání nevládních organizací a dûtí do odborné péãe, apod.);

5) a pfiedev‰ím: nedostateãné zdÛvodnûní potfieby vypracovat a realizovat
záchrann˘ program lesních mravencÛ v âR.

V nejlep‰í dobré vífie lze autorÛv návrh povaÏovat za jeden z pfiíspûvkÛ do
budoucí moÏné diskuze o zámûru zpracování návrhu celostátního záchranného
programu lesních mravencÛ. Za formální nedostatek práce autora pak je‰tû pova-
Ïuji absenci sdûlení v publikovaném ãlánku, Ïe práce byla vyhotovena na základû
projektu financovaného ÚVR âSOP v rámci programu „Ochrana biodiverzity“.
Finanãní náklady: 8 597,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (8 000,- Kã), jiné zdroje (597,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Nulová

10) MAPOVÁNÍ A OCHRANA MRAVENI·Ë (01/A03BI98)

Vyhledávání a krytování mraveni‰È. Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda byla pfiedem
provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení, zda plánování opatfiení vycházelo
z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla analyzována jeho moÏná rizika.
Realizátor: ZO 29/01 âSOP Rokycany
Lokalizace projektu: Není uvedeno.
Doba provádûní projektu: rok 1998
PrÛbûh projektu: âlenové ZO âSOP za pomoci dûtí ze ‰kol vyhledávali mra-
veni‰tû a opatfiovali je ochrann˘mi kryty.
V˘sledky projektu: Na nedefinovan˘ch lokalitách bylo „objeveno“ a zakryto-
váno 100 mraveni‰È neurãen˘ch druhÛ mravencÛ. Není známo, zda bylo prove-
deno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení, zda byly v˘sledky publiko-
vány v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení.
Finanãní náklady: 17 304,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (10 000,- Kã), jiné zdroje (7 304,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Vzhledem k absenci rozboru pfiíãin a rizik je
v˘znam i priorita projektu minimální. S ohledem na vysok˘ poãet (podíl) zakry-
tovan˘ch mraveni‰È mÛÏe b˘t realizace tohoto opatfiení ve svém dÛsledku pro
ochranu druhu dokonce v˘raznû negativní. Krytování hnízd je ve svém dÛsledku
vÏdy nepfiirozen˘ zásah do Ïivota lesních mravencÛ a mûl by b˘t pouÏíván s roz-
vahou pouze u hnízd pfiestûhovan˘ch nebo tûÏce po‰kozen˘ch, a to jen na dobu
nezbytnou. Krytování velkého poãtu hnízd (v tomto pfiípadû moÏná dokonce
v‰echna nalezená) mÛÏe b˘t kontraproduktivní ve smyslu ochrany lesních mra-
vencÛ. Navíc je tím v˘raznû omezen pfiístup mravenãích predátorÛ (zejména
ptákÛ) ke zdroji potravy, a tím je ‰kodlivû zasahováno do lesních spoleãenstev. To
se v dÛsledku negativnû opût projeví i v síle a vitalitû zdej‰í populace lesních
mravencÛ. Dal‰ím problémem je typ krytu a pouÏit˘ materiál. Vût‰ina tzv. kla-
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sick˘ch typÛ krytÛ (dfievûné nosníky a kovové pletivo) se v dlouhodobé praxi
neosvûdãila, vzhledem k tomu, Ïe ãasem limituje hnízdo, umoÏÀuje jeho promo-
kání, urychluje jeho plesnivûní a zánik.

11) MAPOVÁNÍ A OCHRANA MRAVENCÒ (010399)

Pokraãování v inventarizaci z pfiedcházejícího roku a krytování ãásti nalezen˘ch
mraveni‰È, sledování predátorÛ mravencÛ (savci a ptáci). Provedeno pût záchran-
n˘ch transferÛ. Ze závûreãné zprávy opût nevypl˘vá, zda byla pfiedem provedena
dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení, zda plánování opatfiení vycházelo z dostateã-
n˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla analyzována moÏná rizika.
Realizátor: ZO 29/01 âSOP Rokycany
Lokalizace projektu: Okresy Rokycany, PlzeÀ – jih, PlzeÀ – sever. 
Doba provádûní projektu: rok 1999
PrÛbûh projektu: âlenové ZO âSOP za pomoci dûtí ze ‰kol vyhledávali mra-
veni‰tû a opatfiovali je ochrann˘mi kryty.
V˘sledky projektu: Na nedefinovan˘ch lokalitách bylo inventarizováno 153
hnízd blíÏe neurãen˘ch mravencÛ, z toho 78 bylo zakrytováno. Závûreãná zpráva
je napsána na dvou stranách formátu A4, je rozdûlená do ‰esti kapitol, ov‰em jen
sedm a pÛl fiádku je vûnováno dosaÏen˘m v˘sledkÛm. Není známo, zda bylo pro-
vedeno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení, zda byly v˘sledky publi-
kovány v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení.
Finanãní náklady: 11 030,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (10.000,- Kã), jiné zdroje (1 030,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ na území celé
republiky je velmi Ïádoucí a v˘znamné. Problematická je v‰ak odborná úroveÀ
mapovatelÛ pfii posouzení stavu mapovan˘ch hnízd, pfii formulování navrÏen˘ch
opatfiení i pfii vyhodnocení vykonan˘ch opatfiení. V˘znam i priorita vzhledem
k absenci rozboru pfiíãin a rizik jsou nízké. S ohledem na vysok˘ poãet (i podíl)
zakrytovan˘ch mraveni‰È mÛÏe b˘t realizace tohoto opatfiení ve svém dÛsledku
dokonce v˘raznû negativní (viz hodnocení pfiedchozího projektu). 

12) PROJEKT 9504 – JIND¤ICHOVICK¯ H¤EBEN (9504)

Odbûr okfiídlen˘ch jedincÛ z vytipovan˘ch hnízd, posilování vybran˘ch hnízd
oplodnûn˘mi samiãkami, zakládání nov˘ch hnízd pomocí hnízd podrodu Servi-
formica, sledování v˘voje stávajících i nov˘ch hnízd, ochrana vybran˘ch hnízd
krytováním a na zimu poloÏen˘m klestem. Z charakteristiky projektu jedno-
znaãnû nevypl˘vá, zda byla pfiedem provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení
a anal˘za moÏn˘ch rizik opatfiení. Lze pfiedpokládat, Ïe plánování opatfiení
vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu. Závûreãná zpráva nebyla pfii-
loÏena, vyúãtování nákladÛ v‰ak ano
Realizátor: 2. ZO âSOP Liberec
Lokalizace projektu: Liberecko: Jindfiichovick˘ hfieben, PP Kamenn˘ vrch,
Horní ¤asnice, Nové Mûsto pod Smrkem, Fr˘dlant. 
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Plánovaná doba provádûní projektu: kvûten aÏ ãervenec 1995.
Finanãní náklady: 10 287,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (7 000,- Kã), jiné zdroje (3 287,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Bez závûreãné zprávy nelze odpovûdnû vyhodno-
tit. Pokud byl projekt realizován, lze pfiedpokládat, Ïe bez dÛkladného rozboru
pfiíãin a rizik a s ohledem na zásadní zásah do Ïivota hnízdního komplexu mohou
b˘t ve svém dÛsledku provedená opatfiení z hlediska ochrany druhu dokonce
v˘raznû negativní.

13) ZÁCHRANA MRAVENI·Ë POD RÒÎOV¯M VRCHEM NA DùâÍNSKU 2003 (130303)

Kryty z králiãího pletiva na dfievûn˘ch konstrukcích bylo opatfieno 7 hnízd blíÏe neur-
ãeného druhu lesních mravencÛ. Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda byla pfiedem
provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení, zda plánování opatfiení vycházelo
z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla analyzována jeho moÏná rizika
Realizátor: ZO 33/03 âSOP JiÏní Karolína Dolní Habartice
Lokalizace projektu: RÛÏov˘ vrch na Dûãínsku (?)
Doba provádûní projektu: 19. – 25.8. 2003
PrÛbûh projektu: Na lokalitách Pod RÛÏov˘m vrchem bylo v prÛbûhu t˘dne
vyrobeno a instalováno sedm krytÛ na hnízda lesních mravencÛ.
V˘sledky projektu: Zakrytování sedmi hnízd. Závûreãná zpráva je napsaná na
jedné stranû A4 a je ãlenûna do tfií odstavcÛ. Popis prÛbûhu projektu zabral pouhé
tfii a pÛl fiádku. Není známo, zda bylo provedeno vyhodnocení úãinnosti prove-
den˘ch opatfiení, zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani souãasn˘
stav opatfiení.
Finanãní náklady: 15 650,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (15 000,- Kã), jiné zdroje (650,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: V úvodu závûreãné zprávy je uvedeno, Ïe na
dotãené lokalitû bylo zji‰tûno 8 hnízd po‰kozen˘ch lesní zvûfií. Z nich sedm bylo
zakrytováno konstrukcemi s králiãím pletivem. (Osmé hnízdo nebylo jiÏ zakry-
továno, protoÏe nebylo dost finanãních prostfiedkÛ!?). Pokud hnízda opravdu
po‰kodila a pravidelnû na lokalitû po‰kozuje lesní zvûfi, bylo krytování králiãím
pletivem nesmyslné, naprosto zbyteãné a pro stabilitu celého biotopu dokonce
kontraproduktivní (lesní mravenci jsou dÛleÏit˘m zdrojem potravy pro fiadu
druhÛ ptákÛ, zejména ‰plhavcÛ a kurÛ). Staãilo vybudovat obyãejné ohradníky,
které by pfiístup vysoké a ãerné zvûfie k hnízdÛm znemoÏnily.
V̆ znam i priorita vzhledem k absenci rozboru pfiíãin a rizik jsou minimální a s ohle-
dem na nesmyslnost kompletního krytování hnízd mÛÏe mít realizace opatfiení z hle-
diska ochrany druhu dokonce negativní dopad (viz hodnocení projektu ã. 10.).

14) FORMICA – MAPOVÁNÍ, INVENTARIZACE A OCHRANA MRAVENI·Ë VYBRANÉ

LOKALITY OBCE LIB·TÁT (130703)

Inventarizace mraveni‰È lesních mravencÛ v okrese Semily – zji‰tûní lokalit
v˘skytu formou spolupráce pfies regionální ãasopisy a místní zpravodaje. Mapo-
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vání mraveni‰È v k. ú. Lib‰tát, vyhodnocení jejich stavu a zpracování návrhu
opatfiení. Anal˘za pfiíãin ohroÏení v obecném smyslu probûhla, pro mapování
hnízd podrobná anal˘za není potfieba. Ze zprávy nelze vyhodnotit, zda plánování
opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla zváÏena
moÏná rizika
Autofii, provozovatelé, osoby a obsazení: ZO 49/01 âSOP Animals, Lib‰tát
Lokalizace projektu: K.ú. Lib‰tát, blíÏe neuvedeno.
Doba provádûní projektu: rok 2003
PrÛbûh projektu: V prÛbûhu roku bylo zmapováno deset hnízd blíÏe neurãen˘ch
druhÛ lesních mravencÛ. Hnízda byla zmûfiena, zhodnocena a bylo navrÏeno kry-
tování nûkter˘ch z nich a likvidace zástinu. 
V˘sledky projektu: Zmapování deseti hnízd. Zpráva je zpracována na tfiech stra-
nách formátu A4 a je ãlenûna do osmi kapitol. Konkrétním v˘sledkÛ práce
s hnízdy vûnováno cca 15 fiádkÛ. Není známo, zda byly v˘sledky publikovány
v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení.
Finanãní náklady: 10 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ na území celé
republiky je velmi Ïádoucí a v˘znamné, stejnû tak i monitoring uskuteãnûn˘ch
opatfiení a hodnocení jejich smyslu a úãinnosti. Problematická je v‰ak odborná úro-
veÀ mapovatelÛ pfii posouzení stavu mapovan˘ch hnízd, pfii formulování navrÏe-
n˘ch opatfiení i pfii vyhodnocení vykonan˘ch opatfiení. Vzhledem k minimálnímu
rozsahu projektu (zmapováno bylo jen 10 hnízd, realizace opatfiení Ïádná) je
v˘znam projektu i jeho priorita z hlediska ochrany druhu témûfi nulová a rozpoãet
projektu je velmi nadsazen˘.

15 ) FORMICA (010300)

Inventarizace hnízd lesních mravencÛ na 50 lokalitách na území okresu âeská
Lípa. Celkem bylo zmapováno asi 360 hnízd. Závûreãná zpráva je v‰ak natolik
nedostaãující, Ïe nelze projekt lépe popsat. Anal˘za pfiíãin ohroÏení v obecném
smyslu probûhla, pro mapování hnízd podrobná anal˘za není potfieba. 
Realizátor: ZO 32/06 âSOP Áron, âeská Lípa.
Lokalizace projektu: Snad okres âeská Lípa.
Doba provádûní projektu: rok 2001
PrÛbûh projektu: Závûreãná zpráva je nedostaãující. Obsahuje pouze seznam
lokalit definovan˘ch z mapy „MáchÛv kraj“. Pravdûpodobnû bylo provedeno mapo-
vání na 50 lokalitách okresu âeská Lípa a bylo zaznamenáno 360 hnízd neurãen˘ch
(snad lesních) druhÛ mravencÛ. Ve zprávû je uvedeno, Ïe z jedné lokality (!) byl ode-
brán vzorek a odeslán k urãení, ale Ïe v˘sledek není dosud k dispozici. 
V˘sledky projektu: Zmapování 360 hnízd neurãen˘ch druhÛ mravencÛ na pfii-
bliÏnû definovan˘ch lokalitách. Není zfiejmé, zda byly vyplnûny mapovací listy,
zda byla hnízda oznaãena v terénu, atd. Závûreãná zpráva je napsaná na dvou
stranách A4. V‰e je velmi zmateãné a diletantské. Není známo, zda byly v˘sledky
publikovány v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení.
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Finanãní náklady: 6 353,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (6 000,- Kã), jiné zdroje (353,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ na území celé
republiky je velmi Ïádoucí a v˘znamné. Problematická je v‰ak úroveÀ mapova-
telÛ a úroveÀ záznamÛ a v˘stupu. Vzhledem k tomu, Ïe probûhlo pouze mapo-
vání hnízd bez dal‰ích opatfiení a dokonce bez determinace druhÛ, je v˘znam pro-
jektu a jeho priorita z hlediska ochrany druhu minimální.

16) OCHRANA MRAVENI·Ë NA ·KOLNÍM POLESÍ CHLUMSKÁ HORA (130503)

Zmapování hnízd lesních mravencÛ na ‰kolním polesí Chlumská hora, ochrana
ohroÏen˘ch hnízd krytováním. Anal˘za pfiíãin ohroÏení byla v obecném smyslu
provedena, pro mapování hnízd podrobná anal˘za není potfieba. Zda byla anal˘za
pro krytování hnízd dostateãná nelze ze závûreãné zprávy usoudit. Ze zprávy
nelze vyhodnotit, zda plánování opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí bio-
logie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: ZO 24/02 âSOP Alter Meles pfii SL· Îlutice
Lokalizace projektu: ·kolní polesí Chlumská hora v k.ú. Chlum u Novosedel.
Doba provádûní projektu: rok 2003
PrÛbûh projektu: V prÛbûhu roku bylo zmapováno 40 hnízd druhÛ Formica
polyctena (33), Formica rufa (4) a Formica lugubris (3). Z toho bylo 8 hnízd
zakrytováno králíkáfisk˘m pletivem na konstrukci.
V˘sledky projektu: V˘sledkem je zmapování 40 hnízd a ochrana 8 z nich.
Zpráva je zpracována na tfiech stranách formátu A4 a je ãlenûna do sedmi kapi-
tol. V kapitolách se fiada informací opakuje, vlastním v˘sledkÛm jsou vûnovány
tfii fiádky a jedna tabulka. Není známo, zda bylo provedeno vyhodnocení úãinnosti
proveden˘ch opatfiení, zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani sou-
ãasn˘ stav opatfiení.
Finanãní náklady: 11 600,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (9 600,- Kã), jiné zdroje (2 000,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ na území celé
republiky je velmi Ïádoucí a v˘znamné. Stejnû tak Ïádoucí je monitoring usku-
teãnûn˘ch opatfiení a hodnocení jejich smyslu a úãinnosti. Problematická je v‰ak
odborná úroveÀ mapovatelÛ pfii posouzení stavu mapovan˘ch hnízd, pfii formulo-
vání navrÏen˘ch opatfiení i pfii vyhodnocení vykonan˘ch opatfiení. Vzhledem
k rozsahu opatfiení jsou v˘znam a priorita z hlediska druhové ochrany nízké.

17) ZÁCHRANN¯ PROGRAM NA PODPORU LESNÍCH MRAVENCÒ DRUHU FORMICA

POLYCTENA V LOKALITù ·EBE≈

Podklad pro anal˘zu: odborn˘ posudek AOPK HavlíãkÛv Brod, ãj.
328A/06/640/99
Obecn˘ popis projektu:
Zmapování hnízd lesních mravencÛ na plo‰e cca 80 ha lesa v lokalitû ·ebeÀ,
zaji‰tûní ãtyfi hnízd dfievûn˘mi hrázkami proti ujíÏdûní, ochrana deseti hnízd
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odstranûním zaplísnûn˘ch ãástí hnízd, odbûr kfiídlatcÛ, páfiení v sádkách a následné
posílení vybran˘ch hnízd oplodnûn˘mi samiãkami. V obecném smyslu byla ana-
l˘za pfiíãin ohroÏení provedena, pro mapování hnízd podrobná anal˘za není
potfieba. Zda byla anal˘za pro ochranu hnízd dostateãná, nelze z odborného
posudku usoudit. Z posudku nelze vyhodnotit, ani zda plánování opatfiení vychá-
zelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: ZO 71/15 âSOP Morava, Olomouc
Lokalizace projektu: Îìársko, lokalita ·ebeÀ, blíÏe neuvedeno.
Doba provádûní projektu: rok 1999 do 30.10.
Finanãní náklady: 41 000,- Kã
Zdroj financování: Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âR (MÎP âR) – program
péãe o krajinu (PPK)
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ na území celé
republiky je velmi Ïádoucí a v˘znamné. Stejnû tak Ïádoucí je monitoring usku-
teãnûn˘ch opatfiení a hodnocení jejich smyslu a úãinnosti. Problematická je v‰ak
odborná úroveÀ mapovatelÛ pfii posouzení stavu mapovan˘ch hnízd, pfii formulo-
vání navrÏen˘ch opatfiení i pfii vyhodnocení vykonan˘ch opatfiení. V̆ znam a prio-
rita opatfiení je velmi problematická a s ohledem na absenci podrobné závûreãné
zprávy je nelze odpovûdnû vyhodnotit. Bez dÛkladného rozboru pfiíãin a rizik není
moÏné provádût tak zásadní zásah do Ïivota hnízdního komplexu lesních mra-
vencÛ, jak˘m je odbûr pohlavních jedincÛ, umûlé páfiení a násilné posilování
vybran˘ch hnízd. To mÛÏe zpÛsobit oslabení nejvitálnûj‰ích hnízd na lokalitû
odbûrem pohlavních jedincÛ a pracemi v blízkosti míst s tímto odbûrem spoje-
n˘ch, pfiiãemÏ posílení jin˘ch hnízd nemusí b˘t vÛbec dosaÏeno. Uvedená opat-
fiení tak mohou b˘t z hlediska ochrany druhu ve svém dÛsledku v˘raznû negativní.

18) MECHANICKÁ OCHRANA MRAVENI·Ë

Podklad pro anal˘zu: odborn˘ posudek AOPK Olomouc, ãj. 486/97
Obecn˘ popis projektu:
Ohrazení 80 hnízd dfievûn˘mi ohradníky jako ochrana pfied lesní zvûfií a po‰kozová-
ním hospodáfiskou ãinností. V obecném smyslu byla anal˘za pfiíãin ohroÏení prove-
dena. Zda byla anal˘za pro lokální ochranu hnízd dostateãná, nelze z odborného
posudku usoudit. Z posudku nelze vyhodnotit, ani zda plánování opatfiení vycházelo
z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: LâR s. p., LS Javorník
Lokalizace projektu: Porosty LS Javorník (Bílá Voda, âervená Voda, âerná
Voda, Ho‰tice, Javorník, Raãí údolí, Petrovice, Vápenná, Podlesí, Lipová – Smrk,
Obfií skály).
Doba provádûní projektu: rok 1997
Finanãní náklady: 40 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP âR – program PPK
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ na území celé
republiky je velmi Ïádoucí a v˘znamné. Stejnû tak Ïádoucí je monitoring usku-
teãnûn˘ch opatfiení a hodnocení jejich smyslu a úãinnosti. Problematická je v‰ak
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odborná úroveÀ mapovatelÛ pfii posouzení stavu mapovan˘ch hnízd, pfii stano-
vení a realizaci navrÏen˘ch opatfiení i pfii jejich vyhodnocení. V̆ znam opatfiení je
z hlediska ochrany místní populace vysok˘.

19) MECHANICKÁ OCHRANA HNÍZD LESNÍCH MRAVENCÒ

Podklad pro anal˘zu: protokol o pfievzetí realizovan˘ch opatfiení z PPK, AOPK
Olomouc, (dle smlouvy ã. 028A/01/640/98)
Obecn˘ popis projektu: 
1. ãást: v˘roba a instalace krytÛ na 45 hnízd lesních mravencÛ;
2. ãást: odchyt a páfiení kfiídlatcÛ, odebrání a vysazení pûti oddûlkÛ, zabezpeãení
oddûlkÛ kryty.
V obecném smyslu byla snad anal˘za pfiíãin ohroÏení provedena. Z protokolu
nelze vyhodnotit, zda plánování opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí bio-
logie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: ZO 71/15 âSOP Morava, Olomouc
Lokalizace projektu: V protokolu neuvedeno, v pfiiloÏeném shrnutí je defino-
vána lokalita Rodlen (blíÏe nedefinováno).
Doba provádûní projektu: 7.8. aÏ 11.10.1998.
PrÛbûh projektu: V pfiebíracím protokolu AOPK je uvedeno, Ïe vzhledem
k pozdnímu pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ nebyla provedena 1. ãást prací (tedy
krytování 45 hnízd) a objem prací 2. ãásti (odchyt a páfiení kfiídlatcÛ, odebrání
a vysazení oddûlkÛ, zabezpeãení oddûlkÛ kryty) byl asi dvojnásobnû nav˘‰en.
K protokolu je pfiiloÏeno „Shrnutí v˘sledkÛ proveden˘ch prací“, které zpracoval
pravdûpodobnû realizátor projektu (není podepsáno). Z tohoto shrnutí vypl˘vá
následující prÛbûh:
7. aÏ 10.8.1998 bylo z deseti vybran˘ch hnízd odebráno 1 950 litrÛ hnízdního
materiálu a z nich bylo vytvofieno 8 nov˘ch hnízd na stejné lokalitû. Hnízda byla
zakrytována a pfiikrmena. Jedno z nov˘ch hnízd bylo jiÏ po 24 hodinách prázdné
(mravenci je opustili).
10.9.1998 byla provedena první kontrola: vût‰ina nov˘ch oddûlkÛ byla opu‰tûna.
V tzv. cílové oblasti bylo nalezeno 12 novû vznikl˘ch mal˘ch hnízd, ‰est z nich
bylo pfiikrmeno.
10. a 11.10.1998 byla provedena druhá kontrola: bylo chladno a vlhko a mravenci
byli neaktivní. Bylo nainstalováno deset krytÛ, z toho sedm na novû vzniklá
hnízda, tfii na hnízda v lokalitû odbûru.
V˘sledky projektu: Odbûrem oddûlkÛ bylo oslabeno deset více ãi ménû prospe-
rujících hnízd lesních mravencÛ (druh není uveden). Bylo vytvofieno osm tzv.
nov˘ch hnízd (?), která byla bûhem nûkolika dní mravenci opu‰tûna. Následnû si
mravenci vytvofiili celkem dvanáct vlastních mal˘ch nestabilních hnízd. Ta byla
zãásti zakrytována a pfiikrmena. Jejich dal‰í osud je neznám˘. 
PÛvodnû slibované krytování 45 hnízd nebylo provedeno pro pozdní pfiidûlení
finanãních prostfiedkÛ (není jasné proã – od srpna do zaãátku listopadu – kdy
musí dojít k pfievzetí prací – bylo ãasu dost). Proto byla nav˘‰ena druhá ãást pro-
jektu, která mûla spoãívat v odchytu a páfiení kfiídlatcÛ, odebrání a vysazení pûti
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oddûlkÛ, zabezpeãení oddûlkÛ kryty. K odchytu a páfiení kfiídlatcÛ v sádkách
vÛbec nedo‰lo, místo pûti oddûlkÛ bylo vytvofieno oddûlkÛ osm, ov‰em s fatál-
ním v˘sledkem. V prÛbûhu záfií a fiíjna byly provedeny kontroly stavu oddûlkÛ.
Bûhem nich byl prakticky konstatován neúspûch projektu. Schází kontrola matefi-
sk˘ch hnízd, ze kter˘ch byly oddûlky odebrány. Celkovû lze vyhodnotit v˘sledky
ve smyslu ochrany lesních mravencÛ jako jednoznaãnû ‰kodlivé.
Finanãní náklady: 36 810,- Kã (z pÛvodnû poÏadovan˘ch 91 872,- Kã)
Zdroj financování: MÎP âR – program PPK
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam tohoto projektu je záporn˘, jednalo se
o pochybn˘ a nezdÛvodnûn˘ experiment proveden˘ naprosto diletantsk˘m a nezod-
povûdn˘m zpÛsobem (termín odbûru oddûlkÛ, v˘bûr matefisk˘ch hnízd, smûsné
oddûlky z více matefisk˘ch hnízd, pochybné zaloÏení oddûlkÛ, otázka vhodnosti
v˘bûru cílové lokality a zejména pak absence fiádného zdÛvodnûní celého projektu).

20) PODPORA POPULACE HNÍZDNÍHO SESKUPENÍ MRAVENCÒ FORMICA POLYCTENA

NA LOKALITù MÍRÁK

V̆ chozí podklad k anal˘ze: Ïádost o poskytnutí dotace v rámci PPK pro rok 2001
(ã. akce: 988A/05/640/01)
Obecn˘ popis projektu: 
1. ãást: prosvûtlení hnízd lesních mravencÛ;
2. ãást: odchyt 4 400 kfiídlatcÛ, fiízené páfiení v sádkách, vysazení 1 000 oplodnû-
n˘ch samiãek do slab˘ch hnízd.
DÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení nebyla pfiedem provedena. Ze Ïádosti nelze
vyhodnotit, zda plánování opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie
druhu,, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: Eko, ochrana a tvorba Ïivotního prostfiedí, Jifiíkov
Lokalizace projektu: LHC Rumburk, porosty 112,113, 114 – lokalita „Mírák“
Doba provádûní projektu: duben aÏ kvûten 2001
Finanãní náklady: 21 190,- Kã - poÏadavek (ve formuláfii Ïádosti je uvedeno
stfiediskem AOPK Ústí n. L. pfiiznání 70 % dotace)
Zdroj financování: MÎP âR – program PPK
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ i praktická
ochrana ohroÏen˘ch hnízd, monitoring uskuteãnûn˘ch opatfiení a hodnocení
jejich smyslu a úãinnosti je velmi dÛleÏité. Vzhledem k absenci dÛkladné anal˘zy
v˘chozího stavu hnízdního komplexu F. polyctena, zejména pak rozboru nega-
tivních jevÛ na pfiedmûtné lokalitû je v˘znam tohoto projektu sporn˘. 

21) OCHRANA MRAVENI·Ë LESNÍCH MRAVENCÒ BUDOVÁNÍM KRYTÒ

V KRKONO·SKÉM NÁRODNÍM PARKU

Podklad k anal˘ze: pfiihlá‰ka projektu ã. 112/95 do v˘bûrového fiízení MÎP
Obecn˘ popis projektu: 
Krytování hnízd lesních mravencÛ na území KRNAPu. Z pfiihlá‰ky a doprovod-
n˘ch textÛ nevypl˘vá, zda byla pfiedem provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohro-
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Ïení. Ze Ïádosti nelze ani vyhodnotit, zda plánování opatfiení vycházelo z dosta-
teãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: JUNÁK – svaz skautÛ a skautek, stfiedisko 510-07 Svoboda nad
Úpou, hlavní Lokalizace projektu: KRNAP.
Doba provádûní projektu: záfií 1995 aÏ záfií 1996.
Finanãní náklady: 30 000,- Kã (na rok 1995 20 000,- Kã, poÏadovaná ãástka
21 000,- Kã)
Zdroj financování: MÎP âR, dal‰í není znám

22) ZAJI·TùNÍ âASOVù NÁROâN¯CH ÚKOLÒ NA LOKALITù KAMENN¯ VRCH

– OPRAVY KRYTÒ, KOMPLEXNÍ INVENTARIZACE HNÍZD (CCA 200), SLEDOVÁNÍ V¯VOJE,
POTRAV. CEST

Podklad k anal˘ze: pfiihlá‰ka a závûreãná zpráva projektu ã. 9502 do v˘bûrového
fiízení MÎP
Obecn˘ popis projektu: 
Sbûr klestu a úklid na lokalitû Kamenn˘ vrch, stavba ochrann˘ch krytÛ, oplo-
cenek, rÛzná pozorování (napfi. poãet potravních cest u jednotliv˘ch mrave-
ni‰È, odebírání vzorkÛ na entomologick˘ a mykologick˘ rozbor). Z pfiihlá‰ky
a doprovodn˘ch textÛ nevypl˘vá, zda byla pfiedem provedena dÛkladná ana-
l˘za pfiíãin ohroÏení. Ze Ïádosti nelze ani vyhodnotit, zda plánování opatfiení
vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla zváÏena
moÏná rizika.
Realizátor: ZO 36/02 âSOP pfii Správû chránûné krajinné oblasti (SCHKO)
Jizerské hory
Lokalizace projektu: Lokalita Kamenn˘ vrch – pfiesnûji neuvedeno.
Doba provádûní projektu: 5. – 16. 7. 1995.
PrÛbûh projektu: Ze závûreãné zprávy vypl˘vá, Ïe se jednalo o pobytov˘ tábor
pro 7 dospûl˘ch a 8 dûtí. Bûhem tábora kromû her a úklidu lokality vybudovali
neznámé mnoÏství krytÛ na hnízda nedefinovan˘ch druhÛ lesních mravencÛ,
stejnû tak oplocenek, dále provádûli „rÛzná speciální sledování“ a odebírali blíÏe
nespecifikovan˘ materiál na „entomologick˘ a mykologick˘ rozbor“.
V˘sledky projektu: Závûreãná zpráva je napsána na jedné stránce A4 a obsahuje
19 fiádkÛ, z toho tfietina se vûnuje budoucím plánÛm. Konkrétní fakta a údaje
nejsou v závûreãné zprávû uvedeny. Není známo ani, zda bylo provedeno vyhod-
nocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení, zda byly v˘sledky publikovány v odbor-
ném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení.
Finanãní náklady: 23 164,- Kã 
Zdroj financování: MÎP (15 000,- Kã), Nadace Rozvoje obãanské spoleãnosti
(NROS) (6 266,- Kã), vlastní zdroje (1 898,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Nelze odpovûdnû vyhodnotit. Po pfieãtení závû-
reãné zprávy se vnucuje pfiedstava, Ïe projekt mûl spí‰e v˘znam pro úãastníky
tábora neÏ pro pfiedmût ochrany, tzn. lesní mravence.
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23) AKCE FORMICA V PODHÒ¤Í KRKONO· 1997-1999

Podklad k anal˘ze: pfiihlá‰ka a závûreãná zpráva projektu ã. 234/97 do v˘bûro-
vého fiízení MÎP
Obecn˘ popis projektu: 
Mapování (inventarizace), transfery, posilování a krytování hnízd lesních mra-
vencÛ. Z pfiihlá‰ky a doprovodn˘ch textÛ nevypl˘vá, zda byla pfiedem provedena
dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení. Ze Ïádosti nelze ani vyhodnotit, zda plánování
opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla zváÏena
moÏná rizika.
Realizátor: ZO 51/16 âSOP Concortica, Hostinné
Lokalizace projektu: Okres Semily a Trutnov?
Doba provádûní projektu: rok 1997.
PrÛbûh projektu: Ze závûreãné zprávy není prÛbûh zfiejm˘ s v˘jimkou mapo-
vání, které probíhalo od kvûtna do listopadu 1997.
V˘sledky projektu: Závûreãná zpráva je napsána vcelku monumentálnû na 14
stranách A4. V ãásti vûnované v˘sledkÛm je nejvût‰í prostor vûnovan˘ inventari-
zaci. Tato ãást (ostatnû podobnû i jiné) je v‰ak velmi nepfiehledná aÏ zmateãná,
neboÈ obsahuje a neustále prolíná v˘sledky dosaÏené v roce 1997 s v˘sledky
pfiedcházejícími (dokonce aÏ do 70. let). Po bedlivém proãtení jsem zjistil, Ïe
v roce 1997 bylo na okrese Trutnov zmapováno na lokalitû Kohoutov 42 hnízd,
na lokalitû Mostek 34 hnízd, na lokalitû Libeã 7 hnízd. Determinace byla uvedena
pouze u lokality Mostek (F. rufa). Dále bylo zmapováno 10 jednotliv˘ch hnízd tfií
druhÛ (F. polyctena, F. rufa a F. pratensis). Pro okres Semily je uvedeno, Ïe
v letech 1995, 1996 a 1997 na lokalitû Bozkov je známo 15 hnízd F. polyctena
a na lokalitû v Levínské Ole‰nici je známo také 15 hnízd F. polyctena. Nelze v‰ak
usoudit, zda se jedná o v˘sledky mapování za rok 1997.
TransferÛm je v závûreãné zprávû vûnována celá strana, ov‰em nesdûluje, zda byly
nûjaké transfery provedeny v roce 1997. V pfiípadû záchrann˘ch transferÛ je uve-
deno, Ïe v roce 1997 bylo provedeno 12 záchrann˘ch transferÛ od vãelínÛ v Hos-
tinném a od obytného domu v Lamperticích s poznámkou, Ïe tyto transfery byly
úspû‰né. V kapitole, která se vûnuje krytování hnízd není uvedeno, Ïe by v roce
1997 nûjaké krytování probûhlo.
Není známo, zda bylo provedeno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení,
zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení.
PoÏadované finanãní náklady: 360 000,- Kã, z toho poÏadavek na MÎP
250 000,- Kã a zbytek, tj. 110 000,- Kã vlastní zdroje. 
Zdroj financování: MÎP âR
V˘znam a priorita opatfiení: Mapování hnízd lesních mravencÛ na území celé
republiky je velmi Ïádoucí a v˘znamné. Stejnû tak Ïádoucí je monitoring uskuteã-
nûn˘ch opatfiení a hodnocení jejich smyslu a úãinnosti. Problematická je v‰ak
odborná úroveÀ realizátorÛ projektÛ, tfiebaÏe jsou nûktefií z nich pracovníky
ochrany pfiírody. Závûreãná zpráva, jakkoli si hraje na velmi dÛkladnou a odbornou,
je zmateãná, neodborná a naprosto nedostateãná. V̆ znam lze vyhodnotit pouze
u mapování (pokud probûhlo dle metodiky). Pfiekvapující je zejména pfiemr‰tûn˘
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rozpoãet projektu, jehoÏ jedin˘m konkrétním v˘stupem je zmapování 93 hnízd les-
ních mravencÛ.

24) OCHRANA A RACIONÁLNÍ VYUÎITÍ GENOFONDU MRAVENCÒ RODU FORMICA

V âESKÉ REPUBLICE

Podklad k anal˘ze: Závûreãná zpráva za období 1985 – 1990.
Obecn˘ popis projektu: 
Ovûfiování teoretick˘ch i praktick˘ch principÛ ochrany a vyuÏití lesních mra-
vencÛ sbg. Formica v podmínkách âeské republiky. Obsah projektu je rozepsán
níÏe v kapitole „PrÛbûh projektu“.
Pfiedem byla provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení, a to nejen na základû
teoretick˘ch znalostí, ale i z provozní praxe. ¤e‰itelsk˘ t˘m byl sloÏen˘ z lesních
provozních pracovníkÛ, entomologÛ a ochranáfiÛ. Plánování opatfiení vycházelo
z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu a dÛkladnû byla analyzována i moÏná
rizika opatfiení.
Realizátor: t˘m spolufie‰itelÛ z Okresního v˘boru âSOP Prachatice.
Lokalizace projektu: âR, ov‰em realizace probíhala pouze na nûkolika lokalitách.
Doba provádûní projektu: roky 1985 – 1990.
PrÛbûh projektu: Projekt byl velmi ‰irok˘ a navazoval na aktivity poãínající
v roce 1982. V prÛbûhu projektu stále je‰tû pokraãovalo mapování (inventari-
zace) lesních mravencÛ v âR podle toho, jak se jednotlivé ZO âSOP, pfiípadnû
sloÏky státních a vojensk˘ch lesÛ, do Akce Formica zapojovaly.
Vedle mapování probíhala v uveden˘ch letech celá fiada dal‰ích aktivit, vãetnû
semináfiÛ, ‰kolení, besed a diskusí a propagace akce pfiedev‰ím v denním tisku,
regionálních zpravodajích a ãasopisech s pfiírodní tematikou. 
K nosn˘m kapitolám projektu patfií zejména provoz modelového zafiízení OV
âSOP Prachatice (Volary), kde byla v praxi ovûfiována celá fiada praktick˘ch pfií-
stupÛ k ochranû a vyuÏití lesních mravencÛ, dále studie zmûn stanovi‰tních pod-
mínek provádûná dlouhodobû na vybran˘ch lokalitách, ovûfiování moÏností vyu-
Ïití lesních mravencÛ v biologickém boji proti bekyni mni‰ce, záchranné tran-
sfery hnízd lesních mravencÛ ohroÏen˘ch realizací staveb (v letech 1985 aÏ 1990
bylo takto fiízenû pfiestûhováno 135 hnízd lesních mravencÛ na desítkách lokalit).
Vrcholem projektu byl písemn˘ návrh celkové koncepce ochrany a vyuÏití mra-
vencÛ rodu Formica.
V˘sledky projektu: Viz pfiedcházející bod anal˘zy. Ze závûreãné zprávy nevy-
pl˘vá, zda bylo provedeno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení, zda
byly v˘sledky publikovány v odborném tisku. Pokraãováním projektu je v sou-
ãasnosti „Akce Formica“.
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam i priorita nejvy‰‰ího stupnû. První ponûkud
nejasné a zaãáteãnické krÛãky v ochranû a vyuÏití lesních mravencÛ pro ochranu
lesa mÛÏeme v âeské republice sledovat aÏ nûkam k roku 1975. Ty v‰ak prodûlaly
velkou promûnu kolem roku 1982, kdy byly poloÏeny základy Akce Formica.
Teprve v období 1985 aÏ 1990 dostal cel˘ projekt jasnou a odbornû vedenou linii,
která na základû zahraniãních zku‰eností a literárních informací byla prakticky
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ovûfiována v na‰ich podmínkách a vzápûtí úspû‰nû realizována, popularizována
a roz‰ifiována.

25) PROGRAM PÉâE A RACIONÁLNÍHO VYUÎITÍ MRAVENCÒ RODU FORMICA V LESNÍM

HOSPODÁ¤STVÍ NA LIBERECKU.

Podklad k anal˘ze: Závûreãná zpráva za rok 1993.
Obecn˘ popis projektu: 
ZaloÏení ãtyfi produkãních hnízd na Jindfiichovickém hfiebeni, odchyt kfiídlatcÛ, fiízené
páfiení a posilování hnízd oplodnûn˘mi samiãkami v lokalitû Kamenn˘ vrch a Jindfii-
chovick˘ hfieben, transfer hnízda ze hfibitova ve Fr˘dlantu. Ze závûreãné zprávy není
zfiejmé, zda byla pfiedem provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení ani to, zda plá-
novaná opatfiení vycházela z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu. Autorem zprávy
je v‰ak hlavní koordinátor Akce Formica v âR. Ze závûreãné zprávy rovnûÏ není
zfiejmé, jestli byla dostateãnû zváÏena moÏná rizika opatfiení.
Realizátor: 2. ZO âSOP Liberec pfii CHKO Jizerské hory, sekce Formica
Lokalizace projektu: Jindfiichovick˘ hfieben – blíÏe neuvedeno.
Doba provádûní projektu: rok 1993.
PrÛbûh projektu: V únoru 1993 byla zaloÏena 4 produkãní hnízda lesních mravencÛ
(druh nedefinován) v porostech 125, 126. V kvûtnu a ãervnu probíhal odchyt kfiíd-
latcÛ, fiízené páfiení a posilování hnízd v lokalitû Kamenn˘ vrch a Jindfiichovick˘ hfie-
ben (poãet odebran˘ch jedincÛ, oplodnûn˘ch samiãek neuveden, ani místo odbûru
a v˘sadku blíÏe nespecifikováno). V ãervenci byl zorganizován pobytov˘ tábor na
Kamenném vrchu a bûhem nûj proveden v˘‰e uveden˘ transfer hnízda F. polyctena
ze hfibitova ve Fr˘dlantu.  
V˘sledky projektu: Viz pfiedcházející bod anal˘zy. Ze závûreãné zprávy nevy-
pl˘vá, zda bylo provedeno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení, zda byly
v˘sledky publikovány v odborném tisku ani není znám souãasn˘ stav opatfiení.
V˘znam a priorita opatfiení: Cel˘ projekt je situován do dvou lokalit (Kamenn˘
vrch a Jindfiichovick˘ hfieben), které jsou jakousi ukázkovou plochou realizátorÛ
a kde se bûÏnû, zejména z dÛvodÛ demonstrativních, pfii táborech a ‰koleních pro-
vádûjí nejrÛznûj‰í aktivity ochrany a posilování hnízd lesních mravencÛ. Obû loka-
lity, zejména v‰ak pfiírodní památka (PP) Kamenn˘ vrch, jsou pak prezentovány jako
ukázkové území ochrany a vyuÏití lesních mravencÛ. Problematické je v‰ak zodpo-
vûdût vtírající se otázku, zda tyto lokality takto vysokou, pfiímo nadstandardní, úro-
veÀ péãe nezbytnû potfiebují z hlediska pfiedmûtu ochrany. Z hlediska druhové
ochrany je v˘znam i priorita proveden˘ch opatfiení pouze na lokální úrovni.

26) ZÁCHRANA GENOFONDU MRAVENCÒ RODU FORMICA P¤I SOUâASNÉM VYTVÁ¤ENÍ

PODMÍNEK K ZVY·OVÁNÍ BIOLOGICKÉ STABILITY LESNÍCH POROSTÒ

Podklad k anal˘ze: Závûreãná zpráva za období 1992 – 1994
Obecn˘ popis projektu: 
1) Managementové práce provádûné v PP Pou‰È zfiízené pro ochranu komplexu

hnízd lesních mravencÛ Formica polyctena. 
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2) ¤ízená podpora komplexu hnízd v Boubínském pohofií. 
3) Návrh fiízené podpory lesních mravencÛ v ochranném pásmu národní pfiírodní

památky (NPP) Blanice.
Pfiedem byla provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení. Plánování opatfiení
vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu a dÛkladnû byla analyzována
i moÏná rizika opatfiení.
Realizátor: NATURE – management, aktivní ochrana pfiírody, Volary.
Lokalizace projektu:
1) PP Pou‰È v k.ú. Vãelná, okr. Prachatice, LS Boubín 
2) Boubínské pohofií (Roblovka, Dlouh˘ hfibet, Vãelensk˘ vrch)
3) ochranné pásmo NPP Blanice
Doba provádûní projektu: rok 1994.
PrÛbûh projektu: 
1) U 148 hnízd pfiímo v PP Pou‰È byly odstranûny ochranné kryty typu U8, U10

zabudované v pfiedcházejících letech a byly nahrazeny vhodnûj‰í síÈovou tex-
tilií kladenou pfiímo na povrch hnízd. Dále u 115 hnízd v blízkosti PP byla
provedena ochrana kladením such˘ch smrkov˘ch vûtví na hnízda, pfiípadnû
vytvofiením chvojkov˘ch vloÏek do hnízd a také kladením síÈové textilie. 

2) V lesích Boubínského pohofií byly provádûny managementové práce (blíÏe nespe-
cifikované a nevyãíslené) zamûfiené na ochranu a podporu ploch s fiízenou podpo-
rou rojÛ lesních mravencÛ, které byly zfiízeny v pfiedchozích letech (1992–1993).

3) Byl zpracován písemn˘ návrh na fiízenou podporu mravencÛ F. polyctena a F.
lugubris v lesních porostech ochranného pásma NPP Blanice spoãívající ve
v˘bûru lokalit, vymezení ploch k zaloÏení tzv. produkãních hnízd a stanovení
postupu prací v pfií‰tích letech.

V̆ sledky projektu: Viz pfiedcházející bod anal˘zy. V závûreãné zprávû jsou vzpo-
menuty v˘sledky z pfiedcházejících opatfiení z let 1992 a 1993. Vyhodnocení úãinnosti
za rok 1994 nemohlo b˘t v této zprávû provedeno. Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá,
zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku a souãasn˘ stav opatfiení není znám.
Finanãní náklady: 33 637,- Kã (za rok 1994)
V˘znam a priorita opatfiení: V˘znam i priorita nejvy‰‰ího stupnû. Jedná se
o projekt vysoce odbornû navrÏen˘ ãerpající z dlouhodob˘ch praktick˘ch zku‰e-
ností. Nedostateãné je ale povrchní zhodnocení opatfiení proveden˘ch v druhé
ãásti projektu, tedy v Boubínském pohofií. 

27) ZÁCHRANA GENOFONDU MRAVENCÒ RODU FORMICA P¤I SOUâASNÉM VYTVÁ¤ENÍ

PODMÍNEK K ZVY·OVÁNÍ BIOLOGICKÉ STABILITY LESNÍCH POROSTÒ

Podklad k anal˘ze: V̆ sledná zpráva za rok 1996.
Obecn˘ popis projektu: 
1) Managementové práce provádûné v PP Pou‰È zfiízené pro ochranu komplexu

hnízd lesních mravencÛ Formica polyctena. 
2) Zfiízení a sledování pokusn˘ch ploch Stání a Roblovka. 
3) ¤ízená podpora komplexu hnízd lesních mravencÛ v ochranném pásmu NPP

Blanice.
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4) Posouzení projektu „Akce Formica v KRNAPu“.
Pfiedem byla provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení. Plánování opatfiení
vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu a dÛkladnû byla analyzována
i moÏná rizika opatfiení.
Realizátor: NATURE – management, aktivní ochrana pfiírody, Volary.
Lokalizace projektu:
1) PP Pou‰È v k.ú. Vãelná, okr. Prachatice, LS Boubín, Stání, Lapaãka 
2) Boubínské pohofií (Roblovka, Stání)
3) ochranné pásmo NPP Blanice
Doba provádûní projektu: rok 1996.
PrÛbûh projektu: 
1) V PP Pou‰È bylo koncem zimy zakryto 18 hnízd F. polyctena ãerstv˘mi smr-

kov˘mi vûtvemi, aby bylo dosaÏeno zpoÏdûní nábûhu tepelného jádra, a tím
do‰lo k vy‰‰í produkci sameãkÛ v nové generaci. V prÛbûhu dubna bylo
z okrajov˘ch hnízd komplexu odebráno celkem 47 rojov˘ch oddûlkÛ, které
byly vysazeny v zónû pfiirozeného ‰ífiení a severov˘chodním a severozápad-
ním okraji mateãního komplexu. V ãervnu bylo odebráno z mateãního kom-
plexu 9 000 samiãek a 17 000 sameãkÛ, do‰lo k fiízenému páfiení v umûl˘ch
sádkách. Následnû bylo 8 400 oplodnûn˘ch samiãek vypu‰tûno metodou
vysazovacích tub do komplexÛ hnízd v PP Pou‰È, Stání a Lapaãka. Dále bylo
v PP Pou‰È provedeno doplnûní síÈoviny na vrcholové patrie mateãních hnízd
za úãelem zv˘‰ení jejich ochrany.

2) Byla zaloÏena pokusná plocha Stání, kde bylo u 35 hnízd posílen˘ch samiã-
kami provedeno na podzim pokrytí hnízd such˘m smrkov˘m chvojím. To
mûlo b˘t na jafie 1997 odstranûno aÏ na nejspodnûj‰í vrstvu, kterou mravenci
brzy zabudují do hnízd, a která pfiispûje k jejich ochranû. Dále bylo provedeno
sledování a záznam v˘voje komplexu na pokusné plo‰e Roblovka.

3) V roce 1996 bylo získáno schválení Správy NP ·umava k plánovan˘m zása-
hÛm v lesních porostech ochranného pásma NPP Blanice spoãívající v zalo-
Ïení tzv. produkãních hnízd a fiízeném odbûru kfiídlatcÛ. Dále bylo získáno
a pfiipraveno ve‰keré materiální vybavení pro tyto práce, které budou prová-
dûny v roce 1997.

4) Byl zpracován odborn˘ posudek zámûru projektu „Akce Formica
v KRNAPu“, kter˘ pfiipravil RNDr. P. Miles v roce 1996. Zámûru byly
vytknuty chyby, pfiedev‰ím megalomansk˘ plán stûhování hnízd mravencÛ F.
lugubris z JeseníkÛ na území KRNAPu. Upozornûno bylo i na nadsazené kal-
kulace na vût‰inu plánovan˘ch prací.

V˘sledky projektu: Viz pfiedcházející bod anal˘zy. Závûreãná zpráva je napsána
na 11 stranách formátu A4, je vûcná a srozumitelná. V závûreãné zprávû jsou
vyhodnoceny v˘sledky z pfiedcházejících opatfiení z let 1992 aÏ 1995. Vyhodno-
cení úãinnosti za rok 1996 nemohlo b˘t v této zprávû provedeno. Ze závûreãné
zprávy nevypl˘vá, zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku a souãasn˘
stav opatfiení není znám.
V̆ znam a priorita opatfiení: V̆ znam i priorita nejvy‰‰ího stupnû. Jedná se o pro-
jekt vysoce odbornû navrÏen˘ ãerpající z dlouhodob˘ch praktick˘ch zku‰eností. 
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28) ZÁCHRANA GENOFONDU MRAVENCÒ RODU FORMICA P¤I SOUâASNÉM VYTVÁ¤ENÍ

PODMÍNEK K ZVY·OVÁNÍ BIOLOGICKÉ STABILITY LESNÍCH POROSTÒ

Podklad k anal˘ze: V̆ sledná zpráva za rok 1997.
Obecn˘ popis projektu: 
1) Popis v˘voje projektu Formica.
2) Managementové práce provádûné v PP Pou‰È zfiízené pro ochranu komplexu

hnízd lesních mravencÛ Formica polyctena. 
3) Managementové práce provádûné v lokalitû Roblovka. 
4) Managementové práce provádûné v komplexu hnízd lesních mravencÛ

v ochranném pásmu NPP Blanice.
Pfiedem byla provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení. Plánování opatfiení
vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu a dÛkladnû byla analyzována
i moÏná rizika opatfiení.
Realizátor: NATURE – management, aktivní ochrana pfiírody, Volary.
Lokalizace projektu:
1) PP Pou‰È v k.ú. Vãelná, okr. Prachatice, LS Boubín 
2) Boubínské pohofií (Roblovka)
3) ochranné pásmo NPP Blanice
Doba provádûní projektu: rok 1997
PrÛbûh projektu: 
1) V PP Pou‰È probûhlo fiízené páfiení F. lugubris a F. polyctena a posilování

hnízd. 
2) Na lokalitû Roblovka byla provedena profiezávka smrkov˘ch porostÛ a plochu

lze povaÏovat za zaji‰tûnou.
3) Probíhaly práce na zaji‰tûní stabilizace rojov˘ch struktur F. lugubris a F.

polyctena v lesních porostech ochranného pásma NPP Blanice. 
V̆ sledky projektu: Viz pfiedcházející bod anal˘zy. Závûreãná zpráva je napsána na
11 stranách formátu A4, je vûcná, srozumitelná, ale s v˘jimkou teoretické ãásti (V̆ voj
projektu Formica) je struãná a málo vypovídající. Nebylo provedeno vyhodnocení
úãinnosti proveden˘ch opatfiení. Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda byly v˘sledky
publikovány v odborném tisku a souãasn˘ stav opatfiení není znám.
V˘znam a priorita opatfiení: Popis projektu a jeho závûreãná zpráva jsou velmi
struãné a oproti pfiedcházejícím zprávám realizátora projektu pfiímo skoupé.
V˘znam i priorita projektu jsou nejvy‰‰ího stupnû. Jedná se o projekt vysoce
odbornû navrÏen˘ ãerpající z dlouhodob˘ch praktick˘ch zku‰eností. Vzhledem
k dlouholet˘m zku‰enostem realizátora projektu ovûfien˘ch dosaÏen˘mi v˘sledku
na Teplicku a ·umavû lze pfiedpokládat, Ïe v˘sledky projektu byly stejnû kvalitní
jako jeho teoretická pfiíprava. Absence vyhodnocení úãinnosti opatfiení v‰ak hod-
notu celého projektu sniÏuje.

29) ZÁCHRANA GENOFONDU MRAVENCÒ RODU FORMICA P¤I SOUâASNÉM VYTVÁ¤ENÍ

PODMÍNEK K ZVY·OVÁNÍ BIOLOGICKÉ STABILITY LESNÍCH POROSTÒ

Podklad k anal˘ze: V̆ sledná zpráva za rok 1998.

104



Obecn˘ popis projektu: 
Projekt v roce 1997 lze rozdûlit na ãást teoretickou a praktickou.
1) Písemná zpráva o naplÀování programu Formica v âR
2) Terénní práce: Managementové práce provádûné v PP Pou‰È
Pfiedem byla provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení. Plánování opatfiení
vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu a dÛkladnû byla analyzována
i moÏná rizika opatfiení.
Realizátor: NATURE management, aktivní ochrana pfiírody, Volary.
Lokalizace projektu: PP Pou‰È a plocha Roblovka v k.ú. Vãelná, okr. Prachatice,
LS Boubín
Doba provádûní projektu: rok 1998.
PrÛbûh projektu: 
1) Písemné zhodnocení prÛbûhu programu Formica za rok 1998 se zab˘vá jed-

náními, která probûhla se zástupci MZe âR ohlednû moÏností zabezpeãení
ochrany v˘znamn˘ch komplexÛ lesních mravencÛ v âR formou zaãlenûní do
dlouhodob˘ch oblastních plánÛ. Dále je komentován prÛbûh programu na
úrovni âSOP a prÛbûh projektu Formica v KRNAPu. 

2) V PP Pou‰È byla vzhledem k abnormální zimû a minimální snûhové pokr˘vce
vûnována velká pozornost tohoroãnímu v˘voji obfiího komplexu hnízd F.
polyctena a F. lugubris. Dále bylo získáno na 3 000 oplodnûn˘ch samiãek F.
polyctena, kter˘mi byl posílen komplex hnízd na pokusné plo‰e Roblovka,
dal‰ími cca 400 samiãkami byla posílena hnízda v PP Pou‰È, z nichÏ byl pro-
veden odbûr kfiídlatcÛ. Dále bylo získáno cca 1 200 oplodnûn˘ch samiãek F.
lugubris, z nichÏ 1 000 bylo pouÏito na posílení hnízd na lokalitû DráÏka.
Zbyl˘mi cca 200 samiãkami byla posílena hnízda v PP Pou‰È, z nichÏ byl pro-
veden odbûr kfiídlatcÛ. Dále byla provedena pfiíprava rÛzn˘ch typÛ hnízdních
vloÏek pro mraveni‰tû F. lugubris, vhodn˘ch jako náhrada za pfiirozen˘ mate-
riál scházející na vznikajících ‰umavsk˘ch holinách.

V̆ sledky projektu: Viz pfiedcházející bod anal˘zy. Závûreãná zpráva je napsána na
11 stranách formátu A4, je vûcná a srozumitelná. Schází v ní bohuÏel pûtileté vyhod-
nocení v˘voje hnízdních komplexÛ v PP Pou‰È a na pokusn˘ch plochách Stání a Rob-
lovka, které bylo avizováno ve zprávû za rok 1997. Nebylo provedeno ani vyhodno-
cení úãinnosti proveden˘ch opatfiení. Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda byly
v˘sledky publikovány v odborném tisku a souãasn˘ stav opatfiení není znám.
V˘znam a priorita opatfiení: V˘znam i priorita nejvy‰‰ího stupnû. Jedná se
o projekt vysoce odbornû navrÏen˘ ãerpající z dlouhodob˘ch praktick˘ch zku‰e-
ností. Vzhledem k dlouholet˘m zku‰enostem realizátora projektu ovûfien˘ch
dosaÏen˘mi v˘sledku na Teplicku a ·umavû lze pfiedpokládat, Ïe v˘sledky pro-
jektu byly stejnû kvalitní jako jeho teoretická pfiíprava. Absence vyhodnocení
úãinnosti opatfiení v‰ak hodnotu celého projektu sniÏuje. 

30) OCHRANA MRAVENI·Ë LESNÍCH MRAVENCÒ BUDOVÁNÍM KRYTÒ V KRNAPU

Podklad k anal˘ze: pfiihlá‰ka a závûreãná zpráva projektu ã. 519/96 do v˘bûro-
vého fiízení MÎP

105



Obecn˘ popis projektu: 
V̆ roba a instalace krytÛ na mraveni‰tû. Z pfiihlá‰ky a doprovodn˘ch textÛ nevy-
pl˘vá, zda byla pfiedem provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení. Ze Ïádosti
nelze ani vyhodnotit, zda plánování opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí
biologie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: âesk˘ Junák, stfiedisko 510–05 Krakono‰, Vrchlabí 
Lokalizace projektu: KRNAP
Doba provádûní projektu: rok 1996
PrÛbûh projektu: Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá.
V˘sledky projektu: Závûreãná zpráva je napsána na jedné stránce A4 a obsahuje
13 ruãnû psan˘ch fiádkÛ. Konkrétní fakta a údaje nejsou v závûreãné zprávû uve-
deny. Není známo, zda bylo povedeno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opat-
fiení, zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení
není znám.
Finanãní náklady: 13 323,- Kã 
Zdroj financování: MÎP

âMELÁCI, ROD BOMBUS

OCHRANA

V‰echny druhy rodu Bombus jsou zafiazeny mezi zvlá‰tû chránûné druhy Ïivoãi-
chÛ a dle vyhlá‰ky 395/1992 mají statut ohroÏen˘ druh. Do kategorie silnû ohro-
Ïen˘ druh je zafiazen také jeden z paãmelákÛ (bohuÏel jeden z nejhojnûj‰ích
druhÛ) Psithyrus rupestris.

OHROÎENÍ

SniÏování stavÛ ãmelákÛ a paãmelákÛ v posledních pûti desetiletích je stejnû jako
u lesních mravencÛ zapfiíãinûno cel˘m souborem negativních vlivÛ a pfiedev‰ím pak
jejich souãinností. K nejv˘znamnûj‰ím patfií pravdûpodobnû zmûny v prostorovém
ãlenûní krajiny, které zapfiíãinily sníÏení moÏnosti kvalitního hnízdûní i zimování
ãmelákÛ. Tato likvidace tzv. mozaikovosti krajiny stejnû jako pûstování zemûdûl-
sk˘ch monokultur na velk˘ch plochách, úbytek luk a pastvin, zv˘‰ení podílu smrko-
v˘ch monokultur bez kvetoucího bylinného a kefiového patra, eutrofizace a nitrifikace
krajiny doprovázená sniÏováním diverzity kvetoucích rostlin, sniÏování v˘mûr sadÛ
– to jsou v˘znamné faktory omezující kvantitativní a kvalitativní nabídku medo-
a pylonosn˘ch rostlin vhodn˘ch pro ãmeláky. Dal‰ím potravnû limitujícím faktorem
v Ïivotû ãmelákÛ je chov (preference) konkurenãnû velmi úspû‰n˘ch vãel medonos-
n˘ch (zejména v 50. aÏ 80. letech minulého století). V neposlední fiadû patfií k nega-
tivním faktorÛm plo‰né a neuváÏené uÏívání insekticidÛ a jin˘ch biocidÛ a také abio-
tické vlivy – prudké v˘kyvy poãasí, pfiedev‰ím pak pozdní mrazy nebo naopak neob-
vykle vysoké teploty v prÛbûhu zimy.
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VLASTNÍ PROJEKTY

31) PODPORA âMELÁKÒ NA BOTANICKÉ ZAHRADù V JALOVICÍCH (020400)

Podpora hnízdních moÏností pro ãmeláky v areálu botanické zahrady v Dalovi-
cích formou vybudování a instalace hnízdních budek (úlkÛ) a suché zídky. Ze
závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda byla pfiedem provedena dÛkladná anal˘za pfií-
ãin ohroÏení, jestli plánování opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí biologie
druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: ZO 24/01 âSOP Oharka, Jalovice
Lokalizace projektu: Dalovice
Doba provádûní projektu: rok 2000
PrÛbûh projektu: Byly vyrobeny ãtyfii budky pro hnízdûní ãmelákÛ. Byla pfii-
pravena suchá kamenná zídka. 
V˘sledky projektu: âtyfii vyrobené budky na hnízdûní ãmelákÛ zatím nebyly
umístûny v botanické zahradû, s tím se poãítá aÏ dal‰í rok (2001). Suchá kamenná
zídka, jejíÏ rozmûry nejsou nikde uvedeny, byla postavena za pomoci studentÛ
SZ·. Dle vyjádfiení realizátora projektu v závûreãné zprávû spoãívala nejvût‰í
ãást projektu v zaji‰tûní materiálu a stavbû zídky. Závûreãná zpráva je napsána na
necel˘ch dvou stranách formátu A4, je rozdûlená do tfií kapitol. Je velmi struãná,
neobsahuje potfiebná data o zídce (hlavní náplni projektu), je prostû nedostateãná
stejnû jako v˘sledky projektu. Není známo, zda bylo povedeno vyhodnocení
úãinnosti proveden˘ch opatfiení, zda byly v˘sledky publikovány v odborném
tisku ani souãasn˘ stav opatfiení není znám.
Finanãní náklady: 5 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: Vzhledem k poãtu vyroben˘ch budek, které navíc
nebyly instalovány a s ohledem na skuteãnost, Ïe o zídce nebyly podány ani
základní údaje, povaÏuji z hlediska ochrany ãmelákÛ v˘znam i prioritu tohoto
projektu za minimální aÏ nulovou.

32) PODPORA HNÍZDNÍCH MOÎNOSTÍ PRO âMELÁKY (140403)

Podpora hnízdních moÏností pro ãmeláky vybudováním suché kamenné zídky
s osmi úlky. Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda byla pfiedem provedena dÛkladná
anal˘za pfiíãin ohroÏení, jestli plánování opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí
biologie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: ZO 24/01 âSOP Oharka, Dalovice
Lokalizace projektu: pravdûpodobnû Dalovice, v závûreãné zprávû není uvedeno
Doba provádûní projektu: ãerven aÏ fiíjen 2003.
PrÛbûh projektu: Od ãervna do fiíjna byla postavena suchá zídka z kamenÛ. V fiíjnu
bylo vyrobeno osm úlkÛ pro ãmeláky, které byly osazeny do kamenné zídky.
V˘sledky projektu: Byla postavena kamenná zídka, jejíÏ umístûní ani rozmûry
nejsou specifikovány. Vyrobeno osm zateplen˘ch a vybaven˘ch úlkÛ, které byly
do této zídky zabudovány. Závûreãná zpráva je napsána na jedné stranû formátu
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A4 a obsahuje 16 fiádkÛ. Je tedy velmi struãná, neobsahuje potfiebná data o zídce
(hlavní náplni projektu), je prostû nedostateãná stejnû jako v˘sledky projektu.
Není známo, zda bylo povedeno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení,
zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení není
znám. Jedná se jiÏ o druh˘ projekt této organizace v Dalovicích, kter˘ se zab˘vá
podporou hnízdních moÏností pro ãmeláky, aniÏ by dosáhl jediného konkrétního
v˘sledku v zahnízdûní a tedy ochranû ãmelákÛ.
Finanãní náklady: celkem 8 128,- Kã 
Zdroj financování: ÚVR âSOP (6 000,- Kã), jiné zdroje (2 128,- Kã)
V̆ znam a priorita opatfiení: Vzhledem k poãtu vyroben˘ch budek a skuteãnosti, Ïe
byly instalovány aÏ koncem roku a jejich kvalita a úãinnost tudíÏ není známa, dále
s ohledem na skuteãnost, Ïe o zídce nebyly podány ani základní údaje, povaÏuji z hle-
diska ochrany ãmelákÛ v˘znam i prioritu tohoto projektu za minimální.

33) BOMBUS – POZNEJ A CHRA≈ âMELÁKY (297035)

Chov ãmelákÛ v úlcích. Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda byla pfiedem prove-
dena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení, jestli plánování opatfiení vycházelo
z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: ZO 76/03 âSOP Vala‰ské Mezifiíãí
Lokalizace projektu: pravdûpodobnû Vala‰ské Mezifiíãí, v závûreãné zprávû
není uvedeno
Doba provádûní projektu: rok 1997.
PrÛbûh projektu: Ze závûreãné zprávy nelze vyvodit.
V˘sledky projektu: Jak je struãnû uvedeno v závûreãné zprávû, chov navazoval
na zku‰enosti z pfiedcházejících let a vyuÏíval úlkÛ jiÏ dfiíve vyroben˘ch. Také
v tomto roce (1997) byly do chovu nasazeny druhy Bombus terrestris (2 o+ ), B.
lucorum (4 o+), B. hortorum (2 o+), B. lapidarius (1 o+), B. agrorum (2 o+) a B. hyp-
norum (2 o+). Celkem tedy bylo do úlkÛ nasazeno 13 oplodnûn˘ch samiãek ‰esti
druhÛ ãmelákÛ. Dva úlky zniãila povodeÀ, ze v‰ech 11 ostatních úlkÛ dokázali
realizátofii dochovat pouze jedno hnízdo Bombus hypnorum.
Závûreãná zpráva je napsána na jedné stranû formátu A4 a obsahuje 13 fiádkÛ
a strohou tabulku. Je tedy velmi struãná, neobsahuje popis a prÛbûh projektu,
nevysvûtluje pÛvod ãmeláãích samiãek a neobjasÀuje dÛvod k vynaloÏení vyso-
k˘ch finanãních prostfiedkÛ.
Z pfiiloÏeného vyúãtování je zfiejmé, Ïe pfiímé náklady k obsahu projektu – tedy
chovu ãmelákÛ v úlcích – ãinily pouh˘ch 479,20 Kã (materiál) a to je dost málo
z celkového rozpoãtu, kter˘ dosahuje ãástky 53 017,- Kã !
Není známo, zda bylo povedeno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení, zda
byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení není znám.
Finanãní náklady: celkem 53 017,- Kã 
Zdroj financování: ÚVR âSOP (35 000,- Kã), ostatní zdroje (18 017 Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe není uveden pÛvod
pouÏit˘ch samiãek ãmelákÛ ‰esti druhÛ, lze pfiedpokládat, Ïe byly odebrány v jar-
ních mûsících ve volné pfiírodû. Pokud je tomu tak, povaÏuji z hlediska ochrany
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ãmelákÛ v˘znam i prioritu tohoto projektu za nulov˘ a celkov˘ v˘sledek projektu
za jednoznaãnû negativní. ByÈ v dobré vífie zde byl státními penûzi financován
experiment, kter˘ nejenÏe nepfiinesl Ïádná pozitiva, ale fiízenû sníÏil stavy ohro-
Ïen˘ch a chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ ve volné pfiírodû. 

34) PROGRAM BOMBUS – POZNEJ A CHRA≈ âMELÁKY

Podklad k anal˘ze: Pfiihlá‰ka a závûreãná zpráva projektu do v˘bûrového fiízení MÎP
Obecn˘ popis projektu: 
1) Chov ãmelákÛ v úlcích. 
2) Odborn˘ servis pro zájemce o ãmeláky.
3) Popularizace ãmelákÛ.
Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda byla pfiedem provedena dÛkladná anal˘za
pfiíãin ohroÏení, jestli plánování opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí bio-
logie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: ZO 76/03 âSOP Vala‰ské Mezifiíãí
Lokalizace projektu: pravdûpodobnû Vala‰ské Mezifiíãí, v závûreãné zprávû
není uvedeno
Doba provádûní projektu: rok 2000.
PrÛbûh projektu: Ze závûreãné zprávy nelze vyvodit.
V˘sledky projektu:
1) Jak je struãnû uvedeno v závûreãné zprávû, chov navazoval na zku‰enosti

z pfiedcházejících let a vyuÏíval úlkÛ jiÏ dfiíve vyroben˘ch. V roce 2000 se
podafiilo zahnízdit jedno hnízdo Bombus terrestris, jedno hnízdo B. prato-
rum, jedno hnízdo B. lapidarius a dvû hnízda B. hypnorum. Celkem tedy
bylo obsazeno pût hnízd ãmelákÛ, v˘voj dokonãila hnízda tfii (obû hnízda
B. hypnorum a hnízdo B. lapidarius). 

2) Byla provedena re‰er‰e literatury, databáze obsahuje na 2 400 údajÛ. Dotazy
zájemcÛ byly fie‰eny telefonicky.

3) ZO vydala mimo rozpoãet tohoto projektu knihu „âmeláci“
Závûreãná zpráva je napsána na jedné stranû formátu A4 a obsahuje 16 fiádkÛ. Je tedy
velmi struãná, neobsahuje popis a prÛbûh projektu, nevysvûtluje pÛvod ãmeláãích
samiãek a neobjasÀuje dÛvod k vynaloÏení vysok˘ch finanãních prostfiedkÛ.
Z pfiiloÏeného vyúãtování je zfiejmé, Ïe pfiímé náklady k obsahu projektu – tedy
chovu ãmelákÛ v úlcích – ãinily pouh˘ch 2.000 Kã (materiál) a to je dost málo
z celkového rozpoãtu, kter˘ dosahuje ãástky 22.000 Kã! Neumím si v rámci tohoto
jednoduchého projektu pfiedstavit vykazování cestovného ve v˘‰i 10.000 Kã.
Není známo, zda bylo povedeno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení, zda
byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani souãasn˘ stav opatfiení není znám.
Finanãní náklady: celkem 22 000,- Kã 
Zdroj financování: MÎP âR (15 400,- Kã), jiné zdroje (6 600,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe pouÏité matky 4 druhÛ
ãmelákÛ byly odebrány v jarních mûsících ve volné pfiírodû a nebylo uvedeno,
kolik mlad˘ch matek bylo navráceno do volné pfiírody, povaÏuji z hlediska
ochrany ãmelákÛ v˘znam i prioritu tohoto projektu za minimální. 
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35) PROGRAM BOMBUS – POZNEJ A CHRA≈ âMELÁKY

Podklad k anal˘ze: Pfiihlá‰ka a závûreãná zpráva projektu do v˘bûrového fiízení MÎP
Obecn˘ popis projektu: 
1) Chov ãmelákÛ v úlcích. 
2) Chov a zazimování ãmeláãích matek u vybran˘ch druhÛ.
3) Sledování bionomie ãmelákÛ, monitorování abiotick˘ch faktorÛ.
4) Propagace ochrany ãmelákÛ.
Ze závûreãné zprávy nevypl˘vá, zda byla pfiedem provedena dÛkladná anal˘za
pfiíãin ohroÏení, jestli plánování opatfiení vycházelo z dostateãn˘ch znalostí bio-
logie druhu, ani zda byla zváÏena moÏná rizika.
Realizátor: ZO 76/03 âSOP Vala‰ské Mezifiíãí 
Lokalizace projektu: pravdûpodobnû Vala‰ské Mezifiíãí, v závûreãné zprávû
není uvedeno
Doba provádûní projektu: rok 1994.
PrÛbûh projektu: 
Umûl˘ chov v izolátorech:
Leden – únor 1994: k chovu byly pouÏity matky B. terrestris a B. lucorum zazi-
mované v létû pfiedchozího roku. Celkem se jednalo o 30 matek obou druhÛ.
Pokud do‰lo k líhnutí, jednalo se o sameãky, v˘jimeãnû o dûlnice. V‰echny
matky postupnû uhynuly bez ohledu na to, zda inkubovaly plod ãi ne.
Duben 1994: v pfiírodû bylo odchyceno 39 matek ãmelákÛ ãtyfi druhÛ (B. terre-
stris, B. lapidarius, B. hypnorum a B. lucorum), byly instalovány ve stejn˘ch
chovn˘ch zafiízeních s fiízenou teplotou a krmivem. Pouze sedm hnízd B. terre-
stris dosáhlo plného rozvoje, ale se slabou produkcí, celkovû vyprodukovaly
pouze 11 mlad˘ch matek. V‰echny ostatní matky a jejich potomstvo vyhynuly.
Srpen – záfií 1994: do umûlého chovu byly nasazeny matky B. terrestris z jar-
ního odchovu a dále matky tohoto druhu z VÚ vãelafiského v Prostûjovû. Dále
byly pouÏity matky B. lucorum z VÚ pícnináfiského v Troubsku (poãet matek
nebyl uveden). Byla pozmûnûna metodika chovu. Pfii odevzdání závûreãné
zprávy se sedm hnízd nacházelo v rÛzn˘ch v˘vojov˘ch fázích, tfii matky zalo-
Ïily první vajeãnou buÀku.  
¤ízen˘ chov v úlcích:
Do úlkÛ bylo nasazeno 12 matek 4 druhÛ ãmelákÛ. Brzy po zahájení chovu 8
matek uletûlo, jedna matka byla usmrcena. Zbylá tfii hnízda prodûlala cel˘ v˘voj,
ov‰em dohromady odchovala jen nûkolik matek.
Voln˘ chov ve vystaven˘ch úlcích:
Bylo zaloÏeno 18 úlkÛ s matkami ãtyfi druhÛ ãmelákÛ pomocí tzv. Zapletalovy
metody (po nûkolik dní je matka v úlku uzavfiena s potravou a hnízdním mate-
riálem neÏ si zvykne, po otevfiení vstupu by jiÏ mûla zÛstat). Po otevfiení úlkÛ
16 matek ulétlo, zbylé dvû (B. terrestris a B. lapidarius) zaloÏily hnízda, která
plnû dokonãila svÛj v˘voj. Dále se ve voln˘ch úlcích samovolnû usadila matka
B. agrorum (ale pozdûji zahynula) a matka B. lapidarius, která odchovala 31
mlad˘ch matek.
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Umûlé zazimování matek:
Bylo zazimováno neuvedené mnoÏství matek B. lapidarius a B. lucorum.
V˘sledky projektu: Viz pfiedcházející body. Závûreãná zpráva je napsána na sedmi
stranách formátu A4, je pfiehledná a srozumitelná. Neobsahuje v‰ak nûkteré dÛleÏité
informace (napfi. poãty zazimovan˘ch matek, místa odchytu matek ve volné pfiírodû,
lokalizaci projektu, aj.). Není známo, zda bylo povedeno vyhodnocení úãinnosti pro-
veden˘ch opatfiení, zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku ani souãasn˘
stav opatfiení není znám.
Finanãní náklady: celkem 43 057,- Kã 
Zdroj financování: MÎP âR (20 000,- Kã), jiné zdroje (23 057,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe z volné pfiírody bylo
pro potfieby tohoto projektu odchyceno okolo stovky oplodnûn˘ch samiãek ‰esti
druhÛ ãmelákÛ a zpût do volné pfiírody bylo vypu‰tûno nûco málo pfies 30 mla-
d˘ch matek jednoho druhu, povaÏuji z hlediska druhové ochrany v˘znam i prio-
ritu tohoto projektu za minimální aÏ nulové, z hlediska ochrany genofondu
zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ povaÏuji provedená opatfiení dokonce za
‰kodliv˘ experiment. 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

Úvodní poznámka: pfiesto, Ïe vût‰ina posuzovan˘ch projektÛ na ochranu lesních
mravencÛ byla realizována v rámci celorepublikového programu Formica (reali-
zátor âSOP), zafiadil jsem je díky jejich úzce regionálnímu aÏ lokálnímu charak-
teru do tzv. druhého hodnocení, jeÏ se t˘ká projektÛ realizovan˘ch na lokální
úrovni, a nejsou celostátnû koordinované. V anal˘ze jsem projekty prÛbûÏnû
oznaãoval pofiadov˘mi ãísly (1 – 33). V následujícím textu jsem pro zjednodu‰ení
pouÏil tato pofiadová ãísla hodnocen˘ch projektÛ místo odkazÛ na mnohdy dlouhé
názvy projektÛ. Ve svém hodnocení jsem si v‰ímal pfiedev‰ím biologick˘ch
aspektÛ realizovan˘ch opatfiení, tedy dopadu tûchto opatfiení na lokální populace
zájmov˘ch druhÛ, na celá lesní spoleãenstva a tedy princip ochrany lesa, jeÏ tvofií
základní platformu realizovan˘ch projektÛ a programÛ, a kter˘ je také v˘chozím
argumentem pro zafiazení lesních mravencÛ rodu Formica mezi zvlá‰tû chránûné
Ïivoãichy.

PODKLADY K ANAL¯ZE

K hodnocení jsem obdrÏel celkem 35 podkladov˘ch materiálÛ, z nich 30 bylo
vûnováno aktivitám pfii ochranû lesních mravencÛ rodu Formica a 5 projektÛ
bylo vûnováno ochranû ãmelákÛ rodu Bombus. Podklady pro hodnocení byly
vût‰inou závûreãné zprávy projektÛ pfiijat˘ch a financovan˘ch ÚVR âSOP, pfii-
hlá‰ky do v˘bûrov˘ch fiízení obãansk˘ch sdruÏení u MÎP o finanãní dotaci ze
státního rozpoãtu âR, pfiípadnû závûreãné (v˘sledné) zprávy programu For-
mica, jejichÏ pfiíjemce nebyl uveden. Dal‰ím typem podkladÛ pro hodnocení
byly materiály programu PPK (pfiihlá‰ky, odborné posudky a pfiebírací proto-
koly stfiedisek AOPK).
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Rozsah a úroveÀ jednotliv˘ch závûreãn˘ch zpráv byla znaãnû rozdílná. Od
velmi vûcn˘ch, vysoce odborn˘ch a obsahovû vyãerpávajících zpráv aÏ po
zcela odbyté, nic nefiíkající a diletantsk˘m zpÛsobem sepsané zpráviãky
doslova o nûkolika fiádcích. Z takov˘ch zpráv nebylo moÏné nejen pochopit
prÛbûh projektu, ale ãasto ani jeho smysl, poslání, lokalizaci a zejména
v˘sledky. Z vût‰iny zpráv nebylo moÏné ani usoudit, zda projektu pfiedcházela
dÛsledná anal˘za pfiíãin a rizik, zda realizátor zná dobfie biologii druhu, zda
v˘sledky publikoval v odborném tisku atd. V jednotliv˘ch anal˘zách jsem
uvedl vÏdy rozsah a charakter závûreãné zprávy. 

CHARAKTERISTIKA POSUZOVAN¯CH PROJEKTÒ

Ochrana lesních mravencÛ

Projekty vûnované ochranû lesních mravencÛ rodu Formica mûly v drtivé vût-
‰inû jednotn˘ základ a tím bylo mapování neboli inventarizace hnízd. Krom
toho obsahovaly dal‰í prvky aktivní ochrany, a to zejména krytování hnízd
(ochrana mraveni‰È pfied pfiirozen˘mi nepfiáteli), tzv. prosvûtlování hnízd
(odstraÀování dfievin popfi. ãásti dfievin rostoucích v okolí hnízd za úãelem
dosaÏení sluneãního osvitu hnízd), dále v nûkolika pfiípadech transfery ohroÏe-
n˘ch mraveni‰È, odebírání oddûlkÛ a tvorby nov˘ch hnízd a jako nejspeciálnûj‰í
z aktivit odchyt okfiídlen˘ch pohlavních jedincÛ, jejich fiízené páfiení v umûl˘ch
sádkách a posilování slab˘ch hnízd oplodnûn˘mi samiãkami. Zprávy z pro-
jektÛ, které se vûnovaly ãistû mapování hnízd lesních mravencÛ, jsem k hod-
nocení neobdrÏel. 
Jedním z velmi dÛleÏit˘ch, protoÏe negativních principÛ v‰ech projektÛ, je
okolnost, Ïe se jedná o projekty jednoleté (v pfiípadû vícelet˘ch projektÛ se
stejnû posuzuje a honoruje pouze jednoroãní etapa), a proto zcela schází
následná kontrola (monitoring) realizovan˘ch opatfiení. ProtoÏe tento poÏada-
vek nebyl nikdy zadavatelem uloÏen, neobjevuje se hodnocení úãinnosti jedno-
tliv˘ch opatfiení ani tam, kde v následujícím roce (ãi letech) probíhá stejn˘ ãi
podobn˘ projekt na stejné lokalitû, a kde se vyhodnocení pfiedcházejících opat-
fiení doslova nabízí (viz projekty ã. 4 aÏ 7).
Vût‰inu projektÛ vymysleli, pfiedkládali, realizovali a vyhodnocovali ãlenové
nevládních organizací, zejména ZO âSOP a Junák, dále soukromé firmy, jed-
nou i LâR, LS Javorník. Odborná úroveÀ jednotliv˘ch realizátorÛ byla velmi
rozdílná, coÏ se projevilo na rozdílné úrovni závûreãn˘ch zpráv, ale také bohu-
Ïel na obsahu projektÛ a na jejich realizaci. Nûkteré projekty jsou dokonce aÏ
neuvûfiitelnû naivní, viz projekt 30, ze kterého cituji kompletní závûreãnou
zprávu i s gramatick˘mi chybami: „Na projektu se podíleli vlãata z 1. smeãky
se sv˘mi vedoucími. Na této akci se vlãata nejenom nauãila dobfie zacházet
s ruãním náfiadím, ale pfii montáÏi ochrann˘ch krytÛ v terénu poznali jak jsou
mravenci uÏiteãní pro na‰í pfiírodu. Z nakoupeného náfiadí mají nejenom
radost, ale je zárukou, Ïe v této prospû‰né práci budou i nadále pokraãovat. Pro
pfií‰tí léta máme ji pfiipravené dal‰í ekologické projekty.“
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U vût‰iny posuzovan˘ch projektÛ jsem musel bohuÏel konstatovat nízkou aÏ
nulovou odbornou úroveÀ projektu, minimální odbornou zpÛsobilost realizá-
torÛ. Mnohé projekty se zab˘vají lesními mravenci, aniÏ by realizátory zajímala
druhová pfiíslu‰nost mapovan˘ch ãi chránûn˘ch mravencÛ. Na základû toho
jsem bohuÏel musel u fiady projektÛ konstatovat mal˘, minimální aÏ dokonce
Ïádn˘ v˘znam pro druhovou ochranu, aÈ jiÏ v obecné ãi alespoÀ lokální úrovni.
U nûkter˘ch projektÛ dokonce nebylo moÏné v˘sledek realizovan˘ch opatfiení
vyhodnotit jinak neÏ jako negativní, ohroÏující principy ochrany druhu a geno-
fondu zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ organismÛ.

Základní nedostatky jednotliv˘ch projektÛ:

ã. nedostatky

01 Byl proveden odchyt 1.900 ks kfiídlatcÛ, získáno 520 oplodnûn˘ch samiãek, ty byly následnû
vloÏeny po 50 ks do 10 transportních klícek (tub) a následnû do neurãeného mnoÏství hnízd,
blíÏe neurãen˘ch druhÛ mravencÛ na nedefinované lokalitû, pfii kontrole tub za nûkolik dnÛ
bylo z deseti tub nalezeno ‰est prázdn˘ch. Osud samiãek z tûchto ‰esti tub není znám, reali-
zátor nûjak automaticky pfiedpokládal, Ïe byl pozitivní. Osud samiãek ve zb˘vajících ãtyfiech
tubách nebyl uÏ vÛbec komentován (co se s nimi dûlo dál, pokud byly je‰tû na Ïivu?). 

02 Schází shrnutí a vyhodnocení v˘sledku projektu.  
03 V̆ sledkem projektu je zmapování neurãitého mnoÏství hnízd neurãen˘ch druhÛ mravencÛ

na nejasnû definovan˘ch lokalitách.  
04 Provedeno mapování 26 hnízd Formica polyctena. Byla „provedena profiezávka kolem zastí-

nûn˘ch hnízd“, jedno hnízdo bylo zakrytováno ochrann˘m krytem a dvû hnízda na prudkém
úboãí úvozové cesty byla podepfiena dfievûnou hrází. Jin˘mi slovy málo muziky za moc
penûz. Tuto práci zvládnou dva nad‰enci v jediném odpoledni a zadarmo. 

05 V̆ sledkem projektu je opakované mapování stejn˘ch tfií desítek hnízd na stejné lokalitû
a stejná péãe o nû.  

06 Je to neuvûfiitelné, ale v˘sledkem tohoto projektu je opakované mapování stejn˘ch tfií desí-
tek hnízd na stejné lokalitû a stejná péãe o nû.  

07 Opût neuvûfiitelné – v˘sledkem tohoto projektu je zmapování tfií slab˘ch hnízd pravdûpo-
dobnû druhu Formica polyctena (celkov˘ objem jen 0,347 m3) na sousední lokalitû. V‰echna
hnízda byla zakrytována a byla provedena likvidace náletu a ofiez stromÛ v jejich okolí. To,
co by jin˘ udûlal s radostí a zadarmo za jedno dopoledne si vyÏádalo samostatn˘ celoroãní
projekt.

08 Náplní projektu bylo vyhodnocení star˘ch transferÛ, ale pouze dvou ze ‰esti, které organizace
provedla pfied 9 a 10 lety. Vzhledem k objemu obdrÏen˘ch finanãních prostfiedkÛ mohli zkon-
trolovat stav v‰ech ‰esti transferÛ. Bylo zakrytováno neznámé mnoÏství stabilizovan˘ch mra-
veni‰È a to na hnízdní období ptákÛ, coÏ je naprosto nesmyslné a diletantské.

09 Projekt spoãíval ve zpracování návrhu záchranného programu lesních mravencÛ v âR,
k závûreãné zprávû v‰ak nebyl pfiiloÏen a závûreãná zpráva obsahovala jen samá kli‰é
a nekonkrétní fabulace.  

10 V nedefinovan˘ch lokalitách neznámo kde bylo „objeveno“ a zakrytováno 100 mraveni‰È
neurãen˘ch druhÛ mravencÛ.

11 V nedefinovan˘ch lokalitách bylo inventarizováno 153 hnízd blíÏe neurãen˘ch mravencÛ,
z toho 78 bylo zakrytováno. 

12 PrÛbûh ani v˘sledky projektu nejsou známy, závûreãná zpráva se jimi nezab˘vala. Jediné
informace poskytují úvodní podklady k projektu. Vyúãtování nákladÛ v‰ak bylo pfiedloÏeno.  
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ã. nedostatky

13 V úvodu závûreãné zprávy je uvedeno, Ïe na dotãené lokalitû bylo zji‰tûno 8 hnízd
po‰kozen˘ch lesní zvûfií. Z nich sedm bylo zakrytováno konstrukcemi s králiãím pleti-
vem. Osmé hnízdo nebylo jiÏ zakrytováno, protoÏe nebylo dost finanãních prostfiedkÛ –
absurdní! Pokud hnízda opravdu po‰kodila a pravidelnû na lokalitû po‰kozuje lesní zvûfi,
bylo krytování králiãím pletivem nesmyslné, naprosto zbyteãné a dokonce kontrapro-
duktivní pro stabilitu celého biotopu (lesní mravenci jsou dÛleÏit˘m zdrojem potravy
pro fiadu druhÛ ptákÛ). Staãilo vybudovat obyãejné ohradníky, které by pfiístup vysoké
a ãerné zvûfie k hnízdÛm znemoÏnily.  

14 V prÛbûhu roku bylo zmapováno deset hnízd blíÏe neurãen˘ch druhÛ lesních mravencÛ.  
15 Zmapování 360 hnízd neurãen˘ch druhÛ mravencÛ na pfiibliÏnû definovan˘ch lokali-

tách. Není zfiejmé, zda byly vyplnûny mapovací listy, zda byla hnízda oznaãena v terénu,
atd.  

16 V̆ sledkem je zmapování 40 hnízd a ochrana krytováním 8 z nich. Vlastním v˘sledkÛm
projektu jsou vûnovány pouze tfii fiádky a jedna tabulka.   

17 Nebyla pfiedloÏena závûreãná zpráva, pouze odborn˘ posudek AOPK, ze kterého nevy-
pl˘vá prÛbûh ani v˘sledky projektu.  

18 Nebyla pfiedloÏena závûreãná zpráva, pouze odborn˘ posudek AOPK, ze kterého nevy-
pl˘vá prÛbûh ani v˘sledky projektu.  

19 V̆ sledek tohoto projektu je záporn˘, jednalo se o pochybn˘ a nezdÛvodnûn˘ experi-
ment proveden˘ naprosto diletantsk˘m a nezodpovûdn˘m zpÛsobem (termín odbûru
oddûlkÛ, v˘bûr matefisk˘ch hnízd, smûsné oddûlky z více matefisk˘ch hnízd, zaloÏení
oddûlkÛ, v˘bûr cílové lokality a zejména pak absence fiádného zdÛvodnûní celého pro-
jektu).  

20 Není známo, zda a jak projekt probûhl, k anal˘ze pfiedloÏena pouze zdÛvodnûná Ïádost.  
21 Nelze vyhodnotit smysl a v˘znam projektu, není známo, zda byl projekt realizován, kde,

u kter˘ch druhÛ, jaké mnoÏství hnízd bylo zakrytováno, jak˘ podíl ze v‰ech hnízd to
pfiedstavuje.  

22 Náplní projektu byla realizace letního pobytového tábora pro 7 dospûl˘ch a 8 dûtí. Po
pfieãtení závûreãné zprávy se vnucuje pfiedstava, Ïe projekt mûl spí‰e v˘znam pro úãast-
níky tábora neÏ pro pfiedmût ochrany, tzn. lesní mravence.   

23 Megalomansk˘ projekt s megalomansk˘m rozpoãtem jehoÏ jedin˘m konkrétním v˘stu-
pem je zmapování 93 hnízd lesních mravencÛ.  

24 nejsou  
25 V rámci fiízeného posilování hnízd nebylo specifikováno: poãet odebran˘ch jedincÛ,

poãet oplodnûn˘ch samiãek, místo odbûru a v˘sadku, finanãnû byl projekt hodnû nad-
sazen.  

26 Jedná se o projekt vysoce odbornû navrÏen˘ ãerpající z dlouhodob˘ch praktick˘ch zku-
‰eností. Nedostatkem je povrchnost zhodnocení proveden˘ch opatfiení druhé ãásti pro-
jektu, tedy v Boubínském pohofií.  

27 nejsou
28 Závûreãná zpráva je velmi strohá.  
29 nejsou
30 V̆ roba a instalace neuvedeného poãtu krytÛ, krytování neuvedeného poãtu hnízd nede-

finovan˘ch druhÛ lesních mravencÛ bez jakékoli lokalizace.



Ochrana ãmelákÛ

Dva posuzované projekty vûnované ochranû ãmelákÛ mûly stejn˘ základ a tím
bylo zlep‰ování hnízdních moÏností pro ãmeláãí matky formou v˘roby a insta-
lace úlkÛ a budováním such˘ch kamenn˘ch zídek. Oba projekty byly ukonãeny
na podzim, kdy obsazování úlkÛ jiÏ nebylo aktuální, tedy úãinnost realizovan˘ch
opatfiení nebyla vyhodnotitelná. Realizátor obou projektÛ byl stejn˘ a ve sv˘ch
zprávách bohuÏel ani nevyhodnotil svá opatfiení z pfiedcházejících období.
Dal‰í tfii projekty se zab˘valy pfiedev‰ím chovem ãmelákÛ a to fiízen˘m chovem
v úlcích, voln˘m chovem v úlcích a umûl˘m chovem v izolátorech.
Na základû toho jsem bohuÏel musel u fiady projektÛ konstatovat mal˘, minimální
aÏ dokonce Ïádn˘ v˘znam pro druhovou ochranu, aÈ jiÏ v obecné ãi alespoÀ
lokální úrovni. U projektÛ, které se vûnovaly chovÛm ãmelákÛ, jsem dokonce
musel v˘sledek realizovan˘ch opatfiení vyhodnotit jako negativní, ohroÏující
principy ochrany druhu a genofondu zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ organismÛ.

Základní nedostatky jednotliv˘ch projektÛ:

SHRNUTÍ NEGATIV A ROZBOR P¤ÍâIN

V anal˘zách jednotliv˘ch projektÛ jsem u vût‰iny musel konstatovat nízkou
odbornou úroveÀ realizátorÛ, absenci dÛkladného rozboru pfiíãin ohroÏení lokál-
ních populací zájmov˘ch druhÛ, absenci rozboru rizik a vyhodnocení realizova-
n˘ch opatfiení, v fiadû pfiípadÛ absenci determinace druhÛ, s nimiÏ bylo manipu-
lováno, atd. Témûfi shodnû jsem vût‰inu závûreãn˘ch zpráv projektÛ vyhodnotil
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ã. nedostatky

31 Jedin˘m v˘stupem projektu je skuteãnost, Ïe byly vyrobeny 4 úlky pro ãmeláky,
které v‰ak nebyly nainstalovány v terénu a jakási blíÏe nedefinovaná kamenná zídka
bez udání parametrÛ.   

32 Stejn˘ realizátor a asi lokalita o dva roky pozdûji. V rámci projektu byla postavena
kamenná zídka, jejíÏ umístûní ani rozmûry nejsou specifikovány. Bylo vyrobeno
osm zateplen˘ch a vybaven˘ch úlkÛ, které byly do této zídky zabudovány. Nic dal-
‰ího zpráva neuvádí.  

33 Ze 13 fiízenû obsazen˘ch úlkÛ (oplodnûné samiãky 6 druhÛ ãmelákÛ odebrané ve
volné pfiírodû na nedefinovan˘ch lokalitách!) bylo úspû‰nû dochováno pouze jedno
hnízdo B. hypnorum. Maliãk˘ experiment ov‰em za velké peníze, neboÈ celkové
náklady ãinily 53 017,- Kã!  

34 V rámci projektu bylo obsazeno pût hnízd ãmelákÛ, v˘voj dokonãila jen tfii hnízda
(dvû B. hypnorum a jedno B. lapidarius). Zpráva je velmi struãná, neobsahuje popis
a prÛbûh projektu, nevysvûtluje pÛvod ãmeláãích samiãek a neobjasÀuje dÛvod
k vynaloÏení vysok˘ch finanãních prostfiedkÛ na tak slab˘ zámûr a navíc tak chab˘
v˘sledek projektu.  

35 Ze závûreãné zprávy vypl˘vá, Ïe z volné pfiírody bylo pro potfieby projektu odchy-
ceno okolo 100 oplodnûn˘ch samiãek ‰esti druhÛ ãmelákÛ a zpût do volné pfiírody
bylo, po nezdarech chovu, vypu‰tûno nûco málo pfies 30 mlad˘ch matek jednoho
druhu. 



jako nedostateãnou, nevypovídající, odbytou a málo odbornou. Celá fiada pro-
jektÛ byla finanãnû naprosto pfiedimenzovaná. Nûkteré projekty byly realizovány
za pomoci neurãitého okruhu spolupracovníkÛ. V naprosté vût‰inû jsem tedy pro-
jekty vyhodnotil jako ‰patnû realizované. K tomuto v˘sledku jsem dospûl na
základû sv˘ch dlouholet˘ch zku‰eností s biologií mravencÛ a ãmelákÛ (mraven-
cÛm se vûnují jiÏ 30 let, ãmelákÛm 10 let), dále zku‰eností z lesního provozu, kte-
r˘m jsem pro‰el, a v neposlední fiadû zku‰eností z Programu Formica (Akce For-
mica), neboÈ jsem stál u jeho zrodu jiÏ v roce 1980. Na základû tûchto zku‰eností
jsem zpracoval následující rozbor pfiíãin ‰patné úrovnû posuzovan˘ch projektÛ.

PROGRAM FORMICA

V naprosté vût‰inû je realizátorem projektÛ skupina ãlenÛ ZO âSOP, která má
vysok˘ zájem o ochranu lesa a ochranu lesních mravencÛ a je ochotna v dobré
vífie udûlat pro mravence cokoli. Odborné zázemí tûchto pracovníkÛ je v‰ak zpra-
vidla naprosto minimální a své vûdomosti o problematice, zejména biologii druhÛ
a jejich spoleãenstev ãerpají pouze z popularizujících ãlánkÛ a publikací. Nûktefií
z tûchto ãlenÛ absolvovali ‰kolení a semináfie pofiádané v rámci programu For-
mica a získali zde informace a rady jak prakticky provádût tzv. aktivní ochranu,
tzn. mapování, v˘robu a instalaci krytÛ, záchranné transfery aÏ po vysoce speci-
alizované a rizikové zásahy jako je odbûr oddûlkÛ, odchyt a fiízené páfiení pohlav-
ních jedincÛ a posilování hnízd oplodnûn˘mi samiãkami.
V posledních letech se bohuÏel vÏila celá fiada fale‰n˘ch pfiedstav o biologii
a potfiebách lesních mravencÛ a z toho vypl˘vajících chybn˘ch pfiedstav o potfieb-
n˘ch opatfieních, které se dají zjednodu‰enû zformulovat takto:
1) Aktivní ochrana lesních mravencÛ spoãívá ve vyhledání co moÏná nejvût‰ích

seskupení hnízd, odstraÀování stínících dfievin a jejich zakrytování pfied pfii-
rozen˘mi nepfiáteli, za nûÏ jsou oznaãováni jezevci, ãerná zvûfi, vysoká zvûfi,
ptáci. 

2) Hnízda lesních mravencÛ je potfieba neustále mûfiit a podle objemu a zejména
pfiírÛstku objemu tak usuzovat na zdravotní stav hnízd, kdy jedinû zdravá
a prosperující hnízda mají velk˘ objem a hlavnû neustále rostou. Pokud
hnízda stagnují, jsou nemocná a vymírají, je zapotfiebí je krytovat a posilovat
oplodnûn˘mi samiãkami.

3) Ke krytování hnízd je nejlépe pouÏít pozinkované králiãí pletivo napjaté na
dfievûn˘ch rámech, nejlépe trojúhelníkového tvaru vhodného pro sestavování
nejrÛznûj‰ích tvarÛ.

4) Do lesních porostÛ, v nichÏ lesní mravenci neÏijí, je vhodné stûhovat oddûlky
z jin˘ch oblastí a tak pouÏít mravence jako zbraÀ v biologické ochranû lesa.

5) Pro ovûfiení rÛzn˘ch postupÛ je moÏné experimentovat.
Vût‰ina realizátorÛ si tyto jednoduché principy osvojila a pro jejich snadnou rea-
lizaci si vypracovala systém podávání návrhÛ projektÛ a jejich finanãního krytí.
ProtoÏe tyto aktivity plnû odpovídaly v˘‰e uvedenému trendu souãasného pfií-
stupu k ochranû lesních mravencÛ, byly zámûry nekriticky pfiijímány jak garan-
tem Programu Formica, tak i jin˘mi sloÏkami (MÎP – v˘bûrová fiízení nevládních
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organizací, AOPK âR – realizace v rámci PPK). Nikdo z garantÛ ãi posuzovatelÛ
se nezab˘val podklady tûchto projektÛ, nepoÏadoval od navrhovatelÛ vysokou
odbornou úroveÀ, hlubokou anal˘zu konkrétních pfiíãin a rizik, nikdo nevyÏado-
val obsáhlost a úplnost vstupních podkladÛ a nevyÏadoval ani dÛkladnost ve
zpracování závûreãné zprávy. Pro vyplacení mnohdy nemal˘ch finanãních pro-
stfiedkÛ staãila prakticky noticka ze závûreãné zprávy, Ïe opatfiení byla realizo-
vána. Nikdo se jiÏ nezab˘val vûcn˘m v˘sledkem, tím ménû pak skuteãn˘m dopa-
dem na pfiedmût ochrany. Odsouhlasené akce se prostû uskuteãnily, finanãní pro-
stfiedky se utratily a fiádnû vyúãtovaly, v˘sledky se popularizovaly. Jedinû tak si
totiÏ mohu vysvûtlit odsouhlasení diletantsky sepsan˘ch zpráv neobsahujících
Ïádná data nebo zpráv rádoby vysoce odborn˘ch, které v‰ak dokládají fatální
neúspûch projektu. 
To v‰e ukazuje na naprostou neodbornost a laxnost pfiístupu garantÛ a dal‰ích roz-
hodujících úfiedníkÛ, ktefií si neuvûdomují, Ïe v‰echny aktivity v rámci programu
Formica jsou ãinnostmi provádûn˘mi se zvlá‰tû chránûn˘mi druhy ÏivoãichÛ,
s jejich ohroÏen˘m genofondem, a proto musejí b˘t perfektnû odbornû zaji‰tûny
s minimem rizikov˘ch faktorÛ, v‰echny zásahy musejí b˘t zpûtnû vyhodnoceny
a z v˘sledkÛ musejí b˘t pfiijata dÛkladná opatfiení.
Velikou chybou v‰ech posuzovan˘ch projektÛ je jejich jednoroãní platnost, která
nevede realizátory k vyhodnocování úãinkÛ proveden˘ch opatfiení a to dokonce ani
tehdy, kdy stejn˘ realizátor na stejné lokalitû provádí stejná ãi obdobná opatfiení
i v následujících letech. Je-li tomu tak, spoãívá tíha kontroly realizovan˘ch opatfiení
na zadavateli (garantovi) projektu. Je jeho povinností vyhodnotit vliv realizovan˘ch
a proplacen˘ch opatfiení a v pfiípadû zji‰tûní nedostatkÛ, ãi dokonce po‰kození pfied-
mûtu zájmu, z toho vyvodit náleÏité dÛsledky. Vãetnû té skuteãnosti, Ïe nezpÛso-
bil˘ realizátor nedostane pfií‰tû jiÏ Ïádnou moÏnost po‰kozovat pfiedmût ochrany.
Má hlavní kritika tedy smûfiuje k celému systému zadávání a realizace projektÛ
k ochranû lesních mravencÛ. Souãasné poznatky v této problematice jsou na
daleko vy‰‰í úrovni, neÏ je vedením programu Formica prezentováno a vyÏado-
váno. Dnes je jiÏ zastaralá pfiedstava vyuÏívání lesních mravencÛ v biologickém
boji se ‰kÛdci lesa. Lesní mravenci jsou svébytnou a velmi konzervativní skupi-
nou Ïivoãi‰n˘ch druhÛ s velmi specifick˘mi nároky na prostfiedí. Pfiirozenû se
vyskytují jen v místech optimálních podmínek a jedinou aktivní podporou mÛÏe
b˘t vytváfiení podmínek ke zvy‰ování biologické stability jejich prostfiedí. To se
v‰ak musí dít velmi opatrnû s vysokou odbornou erudicí realizátorÛ s pfiedcháze-
jícím vylouãením rizik.
Aktivní ochrana lesních mravencÛ není lidovou zábavou dostupnou kaÏdému,
kdo v dobrém úmyslu chce pomáhat pfiírodû a její ochranû. Aktivní ochrana les-
ních mravencÛ by mûla b˘t vykonávána pouze odborn˘mi státními pracovi‰ti
s akademick˘m zázemím. Jinou alternativou je vypracování systému, kdy tato
odborná pracovi‰tû budou posuzovat pfiipravované projekty jiÏ v úrovni zámûru,
dále ve fázi pfiípravy a realizaci projektu a zejména budou realizovaná opatfiení
vyhodnocovat.
Nevládní organizace, by mûly mít i nadále v Programu Formica nezastupitelnou
roli. TûÏi‰tû jejich práce (jak tomu bylo od poãátku „Akce Formica“) musí spoãí-
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vat v mapování a evidenci hnízd, v jednání s vlastníky a správci lesÛ a jejich smû-
fiování k ochranû tûchto hnízd, v propagaci ochrany lesních mravencÛ u ‰iroké
vefiejnosti. V‰echny odbornûj‰í ãinnosti, které zasahují pfiímo do Ïivota lesních
mravencÛ, tj. krytování ãi oplocení hnízd a provádûní nezbytn˘ch záchrann˘ch
transferÛ, by mûly b˘t provádûny pod dohledem státních odborn˘ch institucí. Nic
víc, nic míÀ. Îádná vûda, Ïádné experimenty. Na to existují pfiíslu‰ná odborná
pracovi‰tû Akademie vûd âR (AV âR), AOPK a specializované firmy. 
Principem ochrany lesních mravencÛ je prostû zaji‰tûní vhodn˘ch, potravnû
bohat˘ch a zejména stabilních stanovi‰È. Vytvofiit takové prostfiedí a dlouhodobû
ho udrÏet je jedinû v silách, moÏnostech a hlavnû v kompetenci vlastníkÛ
a správcÛ lesa. Tam je tfieba napfiít ve‰kerou iniciativu, ve‰ker˘ ãas a ve‰keré
dostupné finanãní prostfiedky.

PROGRAM BOMBUS

Program Bombus a aktivity s ním spojené trpí stejn˘mi nedostatky jako Program
Formica. Má hlavní kritika tedy smûfiuje k celému systému zadávání a realizace
projektÛ k ochranû ãmelákÛ. VyuÏiteln˘ch v˘sledkÛ, které by opravdu pfiedstavo-
valy podporu genofondu zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ, bylo velice málo (na rozdíl
od vynaloÏen˘ch finanãních prostfiedkÛ). Tfii z projektÛ je dokonce moÏné ozna-
ãit za laické experimentování s umûl˘m a fiízen˘m chovem ãmelákÛ „na kolenû“.
To je nejen nesluãitelné s principy ochrany genofondu zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ,
ale navíc i problematické s ohledem na praktickou vyuÏitelnost pro podporu
tûchto druhÛ ve volné pfiírodû a zejména pak s pfiihlédnutím, Ïe takovéto dobfie
zabûhnuté a vysoce profesionální chovy jiÏ dlouhodobû probíhají napfi. ve VÚ
vãelafiském v Prostûjovû nebo ve VÚ pícnináfiském v Troubkách u Brna.
Stejnû jako aktivní ochrana lesních mravencÛ, ani aktivní ochrana ãmelákÛ by
nemûla b˘t pouhou lidovou zábavou dostupnou kaÏdému, kdo v dobrém úmyslu
chce pomáhat pfiírodû a její ochranû. Aktivní ochrana, spoãívající zejména
v odchytu ãmeláãích matek ve volné pfiírodû, fiízeném nebo umûlém chovu ãme-
láãích rojÛ a následném vypou‰tûní ãmelákÛ do volné pfiírody, musí b˘t vykoná-
vána pouze odborn˘mi státními pracovi‰ti s akademick˘m zázemím, pfiípadnû
povûfien˘mi a oprávnûn˘mi specializovan˘mi firmami. 
Nevládní organizace by mûly mít i nadále v Programu Bombus svoji nezastupi-
telnou roli. TûÏi‰tû jejich práce mÛÏe spoãívat v mapování v˘skytu a roz‰ífiení
ãmelákÛ i ostatních vzácn˘ch vãel, v propagaci ochrany ãmelákÛ u ‰iroké vefiej-
nosti a ve zvy‰ování moÏností hnízdûní ãmelákÛ budováním náhradních hnízd-
ních úkrytÛ (such˘ch zídek a úlkÛ), ov‰em nijak nefiízen˘ch, jen dostupnû insta-
lovan˘ch ve volné pfiírodû pfiípadnû i v intravilánech obcí. 
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AKTIVNÍ OCHRANY RYB V âR

Jan Du‰ek

AOPK âR, Kali‰nická 4–6, 130 23 Praha 3
jan_dusek@nature.cz

ÚVOD

V rámci tvorby záchrann˘ch projektÛ pro ryby a mihulovce1 bylo zapotfiebí shro-
máÏdit dostatek údajÛ o jejich v˘skytu a stavu populací na území âR. Vzhledem
k celoplo‰né ãinnosti organizací sportovních rybáfiÛ, pfiedev‰ím âeského rybáfi-
ského svazu (âRS) a Moravského rybáfiského svazu (MRS), byla vût‰ina druhÛ
z hodnocení vyfiazena. DÛvodem je dlouhodobá hospodáfiská ãinnost s tûmito
druhy, jeÏ v praxi vyluãuje v˘znamnûj‰í zásahy ze strany orgánÛ ochrany pfiírody.
Do v˘bûru druhÛ, pro nûÏ bylo hodnocení vypracováno, byly tedy zafiazeny
zvlá‰tû chránûné druhy podle vyhlá‰ky 395/1992 Sb. k zákonu ã. 114/1992 Sb.,
v‰echny druhy z pfiíloh II a IV Smûrnice ã. 92/43/EEC a v‰echny druhy hodno-
cené v âerveném seznamu âR (Hanel a Lusk 2003) jako kriticky ohroÏené nebo
ohroÏené (viz tab. 1). JelikoÏ k aktivní ochranû ohroÏen˘ch druhÛ ryb dochází
pfiedev‰ím v posledních letech, bylo hodnoceno období let 1995–2004.

Tab. 1 
Zafiazení hodnocen˘ch druhÛ v âerveném seznamu âR, pfiítomnost v pfiíloze II Smûrnice
o stanovi‰tích a stupeÀ ochrany podle vyhlá‰ky 395/1992
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druh Vyhlá‰ka Pfiílohy II âerven˘
ãeské/latinské jméno 395/1992 Sb. a IV Smûrnice seznam

o stanovi‰tích

mihule potoãní (Lampetra planeri) K ANO EN
mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae) K ANO CR
losos obecn˘ (Salmo salar) - ANO CR
plotice lesklá (Rutilus pigus) O ANO Ex
jelec jesen (Leuciscus idus) O NE VU
stfievle potoãní (Phoxinus phoxinus) O NE VU
slunka obecná (Leucaspius delineatus) - NE EN
ostroretka stûhovavá (Chondrostoma nasus) - NE EN
hrouzek KesslerÛv (Gobio kessleri) K ANO CR
hrouzek bûloploutv˘ (Gobio albipinnatus) - ANO VU
ouklejka pruhovaná 
(Alburnoides bipunctatus) S NE VU
cejn perleÈov˘ (Abramis sapa) O NE CR
ostrucha kfiivoãará (Pelecus cultratus) S ANO CR
hofiavka duhová (Rhodeus sericeus) - ANO EN



Následnû do‰lo ke kompletaci informací z údajÛ Agentury ochrany pfiírody a kra-
jiny âR - AOPK âR (mapování pro vymezování evropsky v˘znamn˘ch lokalit
v rámci soustavy chránûn˘ch území NATURA 2000, data získaná ze spolupráce
s rybáfisk˘mi subjekty, odborná literatura) a v roce 2004 byly doplnûny dal‰í
dokumenty. Zájem byl smûfiován na hospodafiení s v˘‰e uveden˘mi druhy, a to
pfiedev‰ím chov, obchod, vysazování a lov.
Kompletace informací:
• pfiím˘ kontakt hospodáfisk˘ch subjektÛ – na základû oficiálních zpráv ãi sou-

krom˘ch oznámení byly rozeslány Ïádosti o projektovou dokumentaci o hos-
podafiení.

• spolupráce s orgány státní správy – podle charakteru hospodáfisk˘ch ãinností
byly kontaktovány také odpovûdné orgány státní správy – obecní, mûstské
a krajské úfiady, správy chránûn˘ch krajinn˘ch území (CHKO) a âeská
inspekce Ïivotního prostfiedí (âIÎP) 

• nepfiímé shromaÏìování informací – pro hodnocení byly vyuÏity i osobní
poznatky zainteresovan˘ch osob, zprávy poskytnuté orgánÛm státní správy
a vefiejnû pfiístupné informace (bulletiny, internetové stránky apod.)

Na základû poznatkÛ bylo moÏné druhy zafiadit do kategorií podle dal‰ího moÏ-
ného postupu hodnocení.
I Druhy vyhynulé – na území âR se nevyskytují

- plotice lesklá (Rutilus pigus)
II Druhy splÀující kriteria „Koncepce záchrann˘ch programÛ kriticky a silnû

ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ v âeské republice“
- losos obecn˘ (Salmo salar) – probíhá záchrann˘ program

III Druhy, s nimiÏ se nehospodafií, je pfiedpokládaná pouze technická podpora
populací formou ochrany stanovi‰È
- mihule potoãní (Lampetra planeri)
- mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae)
- hrouzek KesslerÛv (Gobio kessleri)
- hrouzek bûloploutv˘ (Gobio albipinnatus)
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druh Vyhlá‰ka Pfiílohy II âerven˘
ãeské/latinské jméno 395/1992 Sb. a IV Smûrnice seznam

o stanovi‰tích

kapr obecn˘ - sazan 
(Cyprinus carpio carpio) O NE CR
sekavci rodu Cobitis S ANO EN
sekavãík horsk˘ (Sabanejewia balcanica) K ANO CR
piskofi pruhovan˘ (Misgurnus fossilis) O ANO EN
mník jednovous˘ (Lota lota) O NE VU
jeÏdík Ïlut˘ (Gymnocephalus schraetser) O ANO CR
jeÏdík dunajsk˘ (Gymnocephalus baloni) - ANO CR
drsek vût‰í (Zingel zingel) K ANO CR
drsek men‰í (Zingel streber) K ANO CR
vranka obecná (Cottus gobio) O ANO VU
vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) O NE VUyy



- ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus)
- cejn perleÈov˘ (Abramis sapa) 
- ostrucha kfiivoãará (Pelecus cultratus)
- sekavci rodu Cobitis
- sekavãík horsk˘ (Sabanejewia balcanica)
- jeÏdík Ïlut˘ (Gymnocephalus schraetser)
- jeÏdík dunajsk˘ (Gymnocephalus baloni)
- drsek vût‰í (Zingel zingel)
- drsek men‰í (Zingel streber)
- vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus)

IV Druhy, s nimiÏ se nehospodafií, je v‰ak nutná aktivní podpora populací
- slunka obecná (Leucaspius delineatus)
- hofiavka duhová (Rhodeus sericeus)

V Druhy, s nimiÏ se hospodafií, dále je v‰ak pfiedpokládaná pouze technická pod-
pora populací formou ochrany stanovi‰È
- jelec jesen (Leuciscus idus)
- kapr obecn˘- sazan (Cyprinus carpio carpio)
- piskofi pruhovan˘ (Misgurnus fossilis)
- mník jednovous˘ (Lota lota)
- vranka obecná (Cottus gobio)

VI Druhy, s nimiÏ se hospodafií, je nutná dal‰í aktivní podpora populací
- stfievle potoãní (Phoxinus phoxinus)
- ostroretka stûhovavá (Chondrostoma nasus)

Do „hodnocení celostátnû koordinovan˘ch projektÛ a dále v‰ech, u kter˘ch do‰lo
k jak˘mkoliv reintrodukcím“ byl zafiazen jedin˘ zástupce skupiny II – losos
obecn˘. Do hodnocení „Ostatní projekty (opatfiení aktivní druhové ochrany pro-
bíhající na lokální úrovni, managementová opatfiení urãená konkrétnímu druhu
(druhÛm) bez celostátní koordinace apod.)“, byly zafiazeny druhy ze skupin
V a VI s v˘jimkou ostroretky stûhovavé, u níÏ se nepodafiilo získat dostatek infor-
mací (není zvlá‰tû chránûn˘m druhem, a proto jsou dokumenty tûÏko dostupné,
za úãelem efektivní ochrany druhu musí dojít k jednáním s rybáfisk˘mi subjekty
bez zaãlenûní do legislativy).
Hodnocení nezahrnuje finanãnû velmi nákladné a z hlediska ochrany vodních
ekosystémÛ velice dÛleÏité stavby rybích pfiechodÛ, které nejsou (vût‰inou) dru-
hovû specifické, a aktivity smûfiující pouze na péãi o biotop (s v˘jimkou hodno-
cení ã. ICHT/Ppho/07), které jsou vût‰inou realizovány z prostfiedkÛ krajinotvor-
n˘ch programÛ.

Losos obecn˘ (Salmo salar)

Losos obecn˘ je hodnocen jako druh, u nûhoÏ probûhl celostátnû koordinovan˘
projekt, pfiestoÏe se nejedná o chránûn˘ druh podle vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb.
k zákonu o ochranû pfiírody ã. 114/1992 Sb. v platném znûní. Ve vyhlá‰ce není
uveden proto, Ïe v dobû jejího vzniku byl na území âR losos vyhynul˘m druhem.
V evropské legislativû (a transponovanû i v ãeské) je uveden v pfiílohách II
a V Smûrnice ã. 92/43/EHS o ochranû pfiírodních stanovi‰È, volnû Ïijících Ïivoãi-
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chÛ a planû rostoucích rostlin (tzv. Smûrnice o stanovi‰tích). V novém âerveném
seznamu âR (Hanel a Lusk 2003) je fiazen mezi kriticky ohroÏené druhy (CR –
Critically Endangered), podle platného Rybáfiského fiádu je z hlediska v˘konu
rybáfiského práva celoroãnû hájen.
Areál roz‰ífiení zahrnuje evropské pobfieÏí Severního ledového mofie a Atlant-
ského oceánu a v˘chodní pobfieÏí Severní Ameriky. Losos obecn˘ ve svém Ïivot-
ním cyklu stfiídá sladkovodní a mofiské prostfiedí, jedná se o anadromní druh.
Juvenilní jedinci naz˘vaní strdlice Ïijí v tocích jeden aÏ dva roky Ïivota a poté
putují jako tzv. smolty do mofie, kde po ãtyfiech aÏ pûti letech dospívají. Následnû
opût migrují, tentokrát proti proudu do fiek do míst, kde se narodili. Dal‰í repro-
dukãní období nastupuje vÏdy po 1–2 letech pobytu v mofiském prostfiedí. Vût‰ina
ryb se po v˘tûru ihned individuálnû vrací zpût do mofie, ãást pfiezimuje a ãást
hyne. Dfiíve táhli lososi na na‰e území Labem a Odrou do mnoha pfiítokÛ, kde
probíhalo jejich rozmnoÏování. Tah ustal po druhé svûtové válce vlivem zneãi‰-
tûní a hlavnû znepfiístupnûní trdli‰È v˘stavbou neprostupn˘ch migraãních bariér
(pfiehrad, zdymadel a jezÛ).
Umûl˘ odchov lososÛ umoÏÀuje kolonizaci nov˘ch tokÛ, posílení pfiirozen˘ch
populací, kompenzaci ztrát po pfiírodních katastrofách nebo umûlém ohroÏení
trdli‰È a jedincÛ. Je v‰ak tfieba se vyvarovat sniÏování genetické diverzity
a degradaci a úbytku pfiirozen˘ch populací (Ritter 1997). U lososÛ lze rozeznat
metapopulace zahrnující více populací, mezi nimiÏ dochází k toku genÛ. Li‰í se
severoamerické populace od evropsk˘ch a také atlantické a baltské podskupiny
v rámci evropské ãásti areálu. Pfiípadné pfiesazování omezuje místní adaptace
a negativnû tak ovlivÀuje Ïivotaschopnost pÛvodních populací. Genetickou
diverzitu vykazují i jedinci z jednotliv˘ch tokÛ jediného povodí (Hurrell a Price
1993).

AKTIVNÍ PODPORA DRUHU V EVROPù

Repatriaãní program v âR navazuje na nûmeck˘ projekt Losos 2000, ostatní
evropské programy (britsk˘, ‰védsk˘, polsk˘) jsou, z hlediska vyuÏitelnosti,
brány jako dílãí inspirace.
Program „Losos 2000“ („Elbelachs 2000“) je koordinován Mezinárodní Komisí
pro ochranu R˘na. První vysazování v Por˘ní probûhlo v roce 1994 a od roku
1995 jsou lososi vysazováni v Hesensku v povodí fiek Lahn a Ahr. V letech
1994–1998 bylo do povodí R˘na dovezeno z Francie 1 428 800 ks jiker, z nichÏ
bylo odchováno a vysazeno 363 tisíc kusÛ lososa (jako jikry, plÛdek i tohoroãní
strdlice – tzv. smolty). ProtoÏe r˘nská forma lososa vyhynula, byla za zdrojovou
populaci vybrána populace z povodí fiek Adour a Nive v jihozápadní Francii, a to
na základû tûchto kritérií: stav krajiny v povodí, prÛtokov˘, teplotní a splaveni-
nov˘ reÏim. Dále byla zohlednûna délka migrací ve sladké vodû, a také Ïivotní
cyklus, kter˘ je u lososÛ z jihozápadní Francie podobn˘, jako byl u r˘nsk˘ch
lososÛ. Navíc ve Francii nejsou Ïádné farmy, jeÏ se mohou stát zdrojem nákazy
pro obnovované populace, jako se to stává napfi. ve Skandinávii. 
Pro situaci v âR je v‰ak podstatnûj‰í ãást projektu Losos 2000 odehrávající se



v povodí Labe, kde se historicky vyskytovala velice poãetná populace. V roce
1994 byla v Sasku pfiijata „Koncepce pro znovuosídlení Labe a jeho pfiítokÛ loso-
sem obecn˘m“. Pro vysazování byly vybrány toky Polenz a Sebnitz v Národním
parku Saské ·v˘carsko (Nationalpark Sächsische Schweiz). Poté se zaãal hledat
vhodn˘ zdroj divok˘ch lososÛ pro repatriaci. Vytipovány byly fieky Lagan ve
·védsku a Shannon, Delphi a Costello v Irsku. Na jafie 1995 probûhlo vysazení
prvních lososÛ do Polenz, na jafie v letech 1996–1998 byl ovûfien tah smoltÛ do
mofie. V záfií 1998 byl uloven první dospûl˘ losos na rybím pfiechodu Geeschacht.
Celkem bylo v Sebnitz, Polenz a Lachsbachu uloveno na podzim roku 1998 pfii
kontrolních odlovech 27 dospûl˘ch lososÛ, o rok pozdûji bylo prokázáno pfiirozené
rozmnoÏování (u 16 jedincÛ) a uloveno celkem 76 ks dospûl˘ch lososÛ (MKOL
2000). Na podzim táhnou v souãasnosti fiádovû stovky dospûl˘ch jedincÛ. Na jafie
roku 1999 bylo vysazeno prvních 50 tisíc kusÛ plÛdku lososa do fieky Stepenitz
v Brandenbursku. Celkem bylo v letech 1995–1999 vysazeno do Polenz a Sebnitz
1,4 milionu kusÛ plÛdku (procento pfieÏívání od jikry po plÛdek pfiijímající potravu
je 70,7 %).
Cílem programu „Losos 2000“ je obnova samostatnû se rozmnoÏujících stabil-
ních populací v Labi a jeho pfiítocích, pfiiãemÏ se do budoucna poãítá i s rybáfi-
sk˘m vyuÏíváním tohoto druhu. Roz‰ífiení repatriaãního programu brání migraãní
neprostupnost dal‰ích labsk˘ch pfiítokÛ, zvlá‰tû historicky v˘znamné trdli‰tû
v fiece Mulda. 

REPATRIACE LOSOSA OBECNÉHO (SALMO SALAR) V POVODÍ LABE V âR
(ICHT/SSAL/01)

Hlavním impulsem pro zahájení repatriaãního programu pro lososa obecného
v âeské republice byl zájem sportovních rybáfiÛ (âRS) o navázání na projekt
Losos 2000 v sousedním Nûmecku. Dal‰í rozvoj byl uskuteãnûn díky odborné
a finanãní podpofie ze strany státní ochrany pfiírody (AOPK âR a MÎP). Materiál
detailnû plánující aktivity na del‰í ãasové období byl vypracováván prÛbûÏnû
a pouze ãásteãnû. V materiálech âRS, které byly pfiedkládány se Ïádostí o dotaci
z programu Péãe o krajinu z dotaãního titulu C1, jsou uvedena jen dílãí rozhod-
nutí ovlivÀující dlouhodobû cel˘ projekt (zdroj násady, lokalizace líhní, poãetnost
vysazovan˘ch ryb, ochrana tokÛ z rybáfiského pohledu, plán monitoringu, návaz-
nost na migraãní zprÛchodnûní tokÛ). Záchrann˘ program lososa obecného ale
dosud nebyl vypracován! Neprobûhlo proto ani odborné oponentní fiízení, jeÏ
v Ïádném pfiípadû nemohou suplovat stanoviska orgánÛ ochrany pfiírody (Okresní
úfiad - OÚ Chomutov, OÚ Liberec, OÚ Louny, Správa CHKO Labské pískovce,
SCHKO LuÏické hory ani AOPK âR) doporuãující dal‰í prÛbûh projektu.
Pfied zahájením projektu byla identifikována a eliminována vût‰ina pfiíãin vymi-
zení pÛvodní populace. Byla zji‰tûna zlep‰ující se kvalita vody v Labi (vlivem
v˘stavby ãistíren odpadních vod v obcích, v zemûdûlsk˘ch a prÛmyslov˘ch pro-
vozech a dále sníÏením plo‰ného zneãi‰tûní ze zemûdûlské v˘roby) vedoucí
k v˘raznému zv˘‰ení zájmu o tuto fieku z hlediska ekologie vodního toku. Od
poãátku bylo v plánu zaji‰tûní pfiístupnosti na stále existující dobrá trdli‰tû
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a zachování prÛchodnosti v návaznosti na zprovoznûní a úpravu rybího pfiechodu
na Stfiekovû, kter˘ byl uveden do trvalého provozu na jafie 2003. Vhodnost bio-
topu byla pfii plánování projektu posouzena vzhledem k jeho kvalitû i kvantitû jen
ãásteãnû. Byly vytipovány oblasti, kde se losos historicky vyskytoval, kvalita
tokÛ byla vyhodnocena (ne zcela detailnû, ale dostateãnû) jako dobrá. Rozsah
znalostí biologie druhu vypl˘vá ze studia odborn˘ch materiálÛ, realizátor mûl
dobr˘ pfiístup k relevantním informacím. Anal˘za populaãní a habitatové Ïivota-
schopnosti (Population and Habitat Viability Analysis) v‰ak provedena nebyla.
Efekt reintrodukce druhu na ekosystém byl zváÏen pouze expertními úsudky,
podle nichÏ nebyl pfiedpokládán negativní vliv, pfiestoÏe se strdlice chovají
podobnû jako pstruzi potoãní (Salmo trutta morpha fario), s nimiÏ sdílejí stano-
vi‰tû, teritoriálnû (Bak‰tanskij et al. 1980; Cutts et al. 1999).
Za dostateãnû pfiíbuznou pÛvodní vyhynulé labské formû oznaãily genetické stu-
die dosud silnou pÛvodní populaci lososÛ ze západního ·védska z fieky Lagan.
Dospûlci jsou odlovováni a umûle vytíráni v moderní líhni ve mûstû Laholm.
Jikry i mlíãí jsou na pfielomu fiíjna a listopadu dopravovány do SRN, kde v líhni
v Langburkersdorfu dochází k oplodnûní a pfied pfievozem do âR zde zÛstávají
pÛl roku. Jednotlivé vypou‰tûné ryby pochopitelnû jiÏ geneticky hodnoceny
nejsou.
Nebyla vypracována Ïádná socio-ekonomická studie hodnotící vliv, náklady,
rizika a zisky vzhledem k místnímu obyvatelstvu, popfiípadû jeho postoje k pro-
vádûnému projektu. Postoje obyvatelstva byly pfiedpokládány veskrze pozitivní,
neboÈ díky projektu dochází k zviditelnûní pohraniãního regionu. V dlouhodobém
horizontu poãítá realizátor následnû i s hospodáfisk˘m vyuÏitím. Negativním
zpûtn˘m vlivem mÛÏe b˘t pfiípadné pytláctví.
Realizátor: âesk˘ rybáfisk˘ svaz, Severoãesk˘ územní svaz Ústí nad Labem,
Stfiekovské nábfieÏí 51, 400 03 Ústí nad Labem
Spolupráce: Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR, Kali‰nická 4-6, 130 23
Praha 3
Lokalizace projektu: povodí fiek Kamenice, Plouãnice a Ohfie
Doba provádûní: od roku 1998
PrÛbûh: V roce 1998 pfiistoupil âRS k mezinárodnímu programu „LOSOS
2000“ a na jafie bylo vysazeno prvních 45 000 kusÛ plÛdku z líhnû v Langbur-
kersdorfu do Kamenice. Od roku 1999 je plÛdek o délce tûla 3 – 4 mm vypou‰tûn
do Liboãanského potoka, jenÏ je pravostrann˘m pfiítokem Ohfie pod Nechranic-
kou pfiehradou, do Je‰tûdského potoka v povodí Plouãnice a do toku Kamenice
a jejího pfiítoku Jetfiichovické Bûlé. KaÏdoroãní mnoÏství vysazovan˘ch ryb se
pohybuje v fiádu statisícÛ jedincÛ, poãet byl stanoven víceménû empiricky bez
pouÏití statistick˘ch metod. Poãet vysazovan˘ch ryb pfiitom b˘vá ãasto, a to se
net˘ká pouze lososa obecného a salmonidÛ obecnû, vy‰‰í neÏ je skuteãná kapa-
cita biotopu pro dan˘ druh, coÏ je samozfiejmû neefektivní a mÛÏe to vést aÏ
k naru‰ení vazeb v celém ekosystému vodního toku. Celkem bylo do povodí
severoãesk˘ch pfiítokÛ Labe vysazeno více neÏ milion juvenilních lososÛ (viz tab.
2), ktefií ze dvou tfietin celkového poãtu jsou dováÏeni z Nûmecka (v tamûj‰í líhni
je produkován pfiibliÏnû jeden milion jiker roãnû) ve stádiu oãních bodÛ (odcho-
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váni v Dûãínû a Jablonci nad Nisou) a tfietina se ponechává v Nûmecku a následnû
se dováÏí jako plÛdek.

Tab. 2 
Pfiehled poãtu odchovu a vysazování plÛdku lososa obecného v období 1998–2003 (z jiker
dovezen˘ch v roce 2003 byl odchovan˘ plÛdek vysazen v roce 2004)

K návratu dospûl˘ch lososÛ z mofie do tokÛ v ãeské ãásti povodí Labe do‰lo na
podzim roku 2002. Dne 25.10.2002 byly na dolním toku Kamenice vizuálnû
zaznamenány dva exempláfie pracovníky âRS a AOPK âR. Kontrolní odlov
pomocí motorového elektrického agregátu probûhl 31.10.2002 na území Národ-
ního parku âeské ·v˘carsko za spolupráce Správy národních parkÛ, âRS
a AOPK âR. Uloveni byli tfii samci a jedna samice. V roce 2003 byli lososi evi-
dováni pouze v toku Labe u ústí Kamenice (v závislosti na vytvofiení vhodn˘ch
podmínek pro tfiení po povodni v roce 2002 a mal˘ch podzimních prÛtocích v pfií-
tocích Labe), v roce 2004 opût v samotném toku Kamenice (byl pofiízen i video-
záznam tfiení) a dokonce i v toku Ohfie. V polovinû fiíjna 2005 byl odloven repro-
dukce schopn˘ pár v Kamenici.
Vyhodnocování úspû‰nosti souãasného zpÛsobu vysazování juvenilních stádií
lososa obecného do povodí Labe je provádûno kontrolními odlovy na lokalitách,
kde jsou zji‰Èovány základní parametry ichtyocenóz (druhové sloÏení, abundance,
biomasa, index druhové diverzity) se zvlá‰tním zfietelem na v˘skyt lososa (strd-
lic). Odlovy jsou provádûny elektrolovn˘mi prostfiedky standardním zpÛsobem,
tj. v men‰ích tocích bateriov˘mi pfienosn˘mi agregáty a na vût‰ích tocích agre-
gátem motorov˘m. Proloveny jsou vÏdy reprezentativní úseky tokÛ zahrnující
v‰echny typy stanovi‰È tak, aby bylo moÏné zji‰tûné v˘sledky pfiepoãítat na cel˘
tok. Kromû toho jsou sledovány fyzikální a chemické ukazatele kvality vodního
prostfiedí a parametry biotopu vodního toku. Vzorky jiker a plÛdku kontroluje
Státní veterinární ústav v âesk˘ch Budûjovicích pfii patologick˘ch a bakteriolo-
gick˘ch vy‰etfieních a veterinární správa dohlíÏí také na vysazování i provoz
v líhních. âRS provádí pfiísné kontroly v líhních a spoleãnû s AOPK âR i na mís-
tech vysazování, kde je po 3–4 t˘dnech sledován zdravotní stav a tûlesná kondice
(sledována je délka a váha) vysazeného plÛdku, o ãemÏ je vedena evidence.
Prozatím pouze teoreticky je rozpracováván dal‰í plán monitoringu, kter˘ poãítá
se znaãením v‰ech strdlic ãipy a osazením rybích pfiechodÛ ãteãkami ãipÛ. Plá-
nována je také lokalizace pfiírodních trdli‰È a jejich pfiípadná úprava a sledování
reprodukce lososÛ. Jako nutn˘ se jeví komparativní v˘zkum na jednotliv˘ch
lokalitách, pfii nûmÏ budou porovnány parametry stanovi‰È z hlediska úspû‰nosti
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Rok Dovezené jikry Dovezen˘ plÛdek Odchovan˘ plÛdek Vysazeno plÛdku

1998 45 000 45 000
1999 300 000 56 000 56 000
2000 300 000 150 000 150 000
2001 350 000 290 000 290 000
2002 350 000 270 000 270 000
2003 350 000 270 000 270 000 



míry pfieÏívání mlad˘ch lososÛ a pozdûji míry návratnosti dospûl˘ch ryb zpût na
trdli‰tû. Rozdíly mezi jednotliv˘mi lokalitami budou vztaÏeny ke konkrétním
ukazatelÛm a mûla by b˘t vyhodnocena jejich statistická v˘znamnost. Zvlá‰tní
pozornost je vhodné vûnovat odchovu jiker a plÛdku pfied vysazením na lokalitu
z dÛvodu „zapamatování“ matefiské lokality, tzn. v˘zkumu, zda je nutné odcho-
vávat jikry a plÛdek pfiímo na toku nebo dostaãuje pouze pfiítok v povodí. Na
základû takov˘chto poznatkÛ bude potom moÏné navrhnout opatfiení optimalizu-
jící umûlé vysazování na jednotlivé lokality.
V˘sledky: Projekt stále probíhá, a proto není moÏné hovofiit o koneãn˘ch v˘sled-
cích, neprobûhly zatím ani dílãí kritické oponentury programu. PrÛbûÏnû je pozi-
tivním v˘sledkem návrat dospûl˘ch lososÛ (zatím v nedostaãující poãetnosti
odráÏející poãátek programu) stejnû jako kontinuální péãe realizátora. Konkrét-
ním podstatn˘m v˘sledkem pro ochranu druhu bude ale aÏ prÛbûh dostateãné pfii-
rozené reprodukce druhu (pfiípadnû i v povodí fieky Orlice).
Finanãní náklady a zdroje financování: Na financování repatriace lososa obec-
ného se podílí âRS, AOPK âR a MÎP. Od roku 1999 je repatriaãní program
zaji‰Èován finanãnû z programu Péãe o krajinu z dotaãního titulu C1 (viz tab. 3).
Nejnákladnûj‰ími poloÏkami jsou nákup a dovoz jiker (více neÏ milion Kã) a obs-
luha líhní, vysazování a kontroly chovu (více neÏ 100 000,- Kã).

Tab. 3
Náklady a v˘‰e poskytnut˘ch dotací v období 1999–2003

V plánu do roku 2008 je pokraãovat v kaÏdoroãním dovozu 350 000 jiker, jeÏ
budou líhnuty v âR a SRN, coÏ si vyÏádá kolem 1 336 000,- Kã roãnû (za roky
2002 – 2008 tedy 9 352 000,- Kã).
Dal‰í v˘znamnou investicí je zprÛchodÀování vodních tokÛ pomocí v˘stavby
rybích pfiechodÛ, které slouÏí k migracím v‰ech (nebo alespoÀ vût‰iny) druhÛ
rybího spoleãenstva.
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ skyt druhu v âR je dosud zcela závisl˘ na umû-
lém vysazování. Dosavadní prÛbûh projektu svûdãí o oprávnûnosti investic,
i kdyÏ ke zdárnému dokonãení je zapotfiebí je‰tû 15–20 let intenzivní práce, po
níÏ bude nutné dal‰í prÛbûh minimálnû monitorovat. Úvodní fáze záchranného
programu za stávající strategie je plánována do roku 2008. MnoÏství dospûl˘ch
ryb vracejících se zpût na na‰e území je v nejbliÏ‰ích letech moÏné odhadnout na
100–300 kusÛ pfii souãasném mnoÏství vysazovan˘ch juvenilních jedincÛ.
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Rok Náklady celkem Z toho dotace    
PPK dal‰í zdroje MÎP Rada âRS

1998 419.602,51 176.545,61
1999 1.288.431,57 984.475,00 (928A/06/640/99) 185.417,26
2000 1.222.728,14 1.030.346,00 (915A/05/640/00)
2001 1.314.881,29 1.058.044,00 (937A/05/640/01) 249.253,00
2002 1.400.304,84 500.000,00 500.000,00
2003 1.278.682,03 1.049.970,00 (912A/05/640/03) 202.000,00
Celkem 6.924.630,38 4.122.835,00 500.000,00 1.313.215,87



Hlavními cíli programu je zaji‰tûní funkãnosti pfiirozen˘ch trdli‰È a obnovení pfii-
rozené reprodukce lososa obecného v ãesk˘ch fiekách, následná stabilizace popu-
lace v povodí Kamenice, Plouãnice a Ohfie s poãtem dospûl˘ch kaÏdoroãnû se
vracejících ryb vy‰‰ím neÏ 100 jedincÛ v kaÏdém z tûchto povodí. Ve stfiednûdo-
bém horizontu je cílem postupnû zvy‰ovat podíl pfiirozené reprodukce na úroveÀ,
kdy nebude v˘skyt lososa obecného zcela závisl˘ na umûlém vysazování. Zacho-
vání genetické identity v‰ech lososÛ v povodí Labe je zaruãeno vyuÏíváním stej-
ného zdroje generaãních ryb. Z hlediska ochrany pfiírody je v˘znamná moÏnost
vyuÏití lososa jako indikátoru málo zasaÏeného vodního ekosystému a zlep‰ují-
cích se podmínek v Labi. Z hlediska rybáfiství je dÛleÏitá moÏnost obnovy vel-
kého hospodáfiského v˘znamu lososÛ v Labi a dal‰ích fiekách. Hospodáfiské vyu-
Ïití druhu ale není v nejbliÏ‰ích letech moÏné, losos nebude ani pfiedmûtem spor-
tovního rybolovu v horizontu desítek let. Hlavní v˘znam lze spatfiovat v úloze
druhu jako vlajkového a zároveÀ de‰tníkového, neboÈ jeho ochrana pfiispûje ke
zlep‰ení podmínek v rozsáhlé oblasti vodního ekosystému.
K technick˘m cílÛm programu patfií vybudování líhní (s kapacitou produkce
150–500 tisíc ks plÛdku) na v‰ech tocích, kam je losos vysazován, a kde by se mûl
následnû také pfiirozenû rozmnoÏovat. Tím by se v dlouhodobém ãasovém hori-
zontu vytvofiil základ stabilních lokálních populací. Dal‰ím dlouhodob˘m cílem je
zprÛchodnûní Labe aÏ do Hradce Králové a obnovení v˘skytu lososa obecného
v Orlici. V̆ znam z hlediska ochrany druhu je vysok˘, a to v mûfiítku celého povodí
Labe. I z tohoto dÛvodu je zapotfiebí dopracovat ucelen˘ program za úãasti odbor-
níka na druhovou ochranu, kter˘ by slouÏil jako transparentní návod realizátorovi
projektu. Krátkodobé i dlouhodobé cíle jsou jasnû a kvalitnû specifikovány, bohu-
Ïel chybûjí kriteria pro posuzování jejich dosaÏení.
Nejv˘znamnûj‰ím limitujícím faktorem pro v˘skyt lososÛ v âR jsou migraãní
bariéry. V‰echna místa, kam jsou vysazováni juvenilní jedinci, jsou dnes pro
dospûlé ryby smûrem proti de facto nepfiístupná. Bez v˘stavby rybích pfiechodÛ
na vodních dílech (s jejich ru‰ením se prakticky aÏ na v˘jimky nepoãítá) není
moÏné uvaÏovat o obnovû pfiirozené reprodukce. Proto, byl v roce 1999 zpraco-
ván na AOPK âR Akãní plán v˘stavby rybích pfiechodÛ pro vybrané hlavní toky
a povodí v âR, kter˘ fie‰í prioritní postup zprÛchodÀování migraãních bariér pro
ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy do roku 2010. V jeho první fázi se realizuje v˘stavba
rybích pfiechodÛ na Labi na Stfiekovû a v Lovosicích, poãítá se s celkem deseti
stavbami na fiece Kamenici a zprÛchodnûním 13 jezÛ na Ohfii od soutoku s Labem
po Nechranickou pfiehradní nádrÏ. Po ukonãení prací budou moci v budoucnosti
migrovat dospûlí lososi na místa jejich prozatím umûlého vysazování, kde se také
nacházejí jejich potenciální náhradní pfiirozená trdli‰tû, protoÏe aÏ obnovou pfii-
rozeného v˘tûru bude moÏné povaÏovat repatriaãní program za úspû‰n˘. Ve vzdá-
lenûj‰ím ãasovém horizontu fiádovû nûkolika desítek let bude snahou zpfiístupnûní
pÛvodních lososích trdli‰È na fiece Orlici. Pfii navrhování, v˘stavbû a ovûfiování
funkãnosti rybích pfiechodÛ musí b˘t prosazována zásada, aby zafiízení slouÏilo
pro migrace co nej‰ir‰ího spektra ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ. Proto by pohy-
bové schopnosti lososa obecného nemûly b˘t rozhodující pro parametry rybího
pfiechodu. Ty je spí‰e nutné pfiizpÛsobit ménû mobilním pfiirozenû se na lokalitû

127



vyskytujícím druhÛm. Pro lososa je potom nutné nastavit parametry rybího pfiechodu
vzhledem k jeho velikosti (tzn. pfiedev‰ím hloubku a ‰ífiku).
Pro poproudové migrace smoltÛ do mofie jsou také limitující pfiíãné stavby na vod-
ních tocích. Pro úseky potokÛ a fiek, kter˘ch se repatriaãní program lososa obecného
dot˘ká, musí b˘t provedena revize manipulace s vodou na pfiíãn˘ch stavbách, pfiede-
v‰ím tam, kde dochází k odbûrÛm vody z toku. DÛleÏité je, aby pfies konstrukci jezu
pfietékalo dostateãné mnoÏství vody umoÏÀující proplout rybám a dále zaji‰Èující
dostateãn˘ prÛtok cel˘m, odbûrem vody dotãen˘m, úsekem. Druh˘m mimofiádnû
závaÏn˘m problémem je zaji‰tûní odbûrÛ vody proti vnikání ryb do turbín. To je
moÏné zajistit napfiíklad boãními pfiepady nebo otevfien˘m vedlej‰ím korytem pfied
turbínou. Pomáhat mÛÏe také vysílání zvukov˘ch vln o urãité intenzitû slouÏící jako
bariéra pro táhnoucí ryby (Knudsen et al. 1994).
Vzhledem k malému poãtu dospûl˘ch ryb hrozí reálné nebezpeãí pytláctví, a to pfie-
dev‰ím v men‰ích tocích, tedy na Kamenici a Plouãnici. KaÏd˘ nelegálnû uloven˘
kus znaãnû sniÏuje úspû‰nost pfiirozené reprodukce. I pfies pfiísné veterinární kontroly
dováÏen˘ch jiker a plÛdku hrozí nebezpeãí zavleãení parazitÛ a nemocí, zvlá‰tû kon-
taktem dospûl˘ch ryb v mofii s jedinci unikl˘mi z komerãních chovÛ v jin˘ch zemích
(zde hrozí i tzv. genetické zneãi‰tûní). Kvalita vody je zásadním pfiedpokladem úspû‰-
nosti záchranného programu a její pokles byl v první polovinû 20. století jednou ze
dvou pfiíãin vyhynutí labské formy lososa obecného, nicménû dnes není limitujícím
faktorem. Hrozí v‰ak stále akutní otravy na místech, kde Ïijí juvenilní lososi.
V̆ stupy projektu byly zatím prezentovány pouze pomocí popularizaãních ãlánkÛ
a pfiíspûvkÛ na odborn˘ch konferencích a semináfiích. Do programu se zapojují také
studenti Jihoãeské Univerzity, ktefií tím naplÀují zadání sv˘ch diplomov˘ch a diser-
taãních prací.

Jelec jesen (Leuciscus idus)

OHROÎENÍ

Jelec jesen je typick˘m druhem velk˘ch fiek, které jsou nejvíce zatíÏeny zneãi‰-
tûním, jeÏ pfiedstavuje nebezpeãí pfiedev‰ím pro pfiirozenou reprodukci druhu.
Mezi zvlá‰tû ohroÏené druhy byl zafiazen z dÛvodu sníÏení poãtu jedincÛ ve volné
pfiírodû. Tento úbytek v‰ak nebyl zpÛsoben rybáfisk˘m tlakem, ale pfiedev‰ím sní-
Ïenou kvalitou vody ve vût‰ích tocích, které pfiedstavují biotop hlavní ãásti popu-
lace a fragmentací biotopu nepfiekonateln˘mi migraãními bariérami. Následkem
zákonné ochrany bylo omezení hospodáfiské ãinnosti, jeÏ v praxi 90. let znemoÏ-
nilo masivní vysazování do míst pÛvodního v˘skytu umûle odchovan˘ch jedincÛ.
Ze strany rybáfisk˘ch subjektÛ byl v‰ak v nûkolika pfiípadech zákaz hospodafiení
poru‰en a paradoxnû tak do‰lo v souãinnosti se zlep‰ováním kvality vody k uspo-
kojivému poãetnímu nárÛstu jelce jesena ve v‰ech vût‰ích povodích. Chov
a vysazování jelce jesena nelze z hlediska ochrany druhu (kter˘ je tradiãnû
v centru rybáfiského hospodafiení) hodnotit jako negativní, i kdyÏ napfi. vysazo-
vání do drobn˘ch tokÛ je kvÛli ekologii druhu v kaÏdém pfiípadû neÏádoucí. Ani
lov sportovními rybáfii nepfiedstavuje reálné ohroÏení druhu.
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V následujícím pfiehledu je uvedena jen minoritní, av‰ak reprezentativní
ãást realizovan˘ch projektÛ. Vedle nich bylo udûleno nûkolik v˘jimek na
vysazování druhu pro âRS (napfi. od KÚ â. Budûjovice na období
2003–2008). Mal˘ v˘znam rybáfiského tlaku potvrzují také dal‰í v˘jimky
orgánÛ ochrany pfiírody, které povolily lov jelce jesena âRS (napfi. KÚ
Hradec Králové na období 2004–2008, KÚ Zlín na období 2003–2008,
KÚ Ústí nad Labem na období od roku 2003) i MRS (napfi. OÚ Uherské
Hradi‰tû na období 2001–2004 nebo OÚ Tfiebíã na období 2002–2004).

VLASTNÍ PROJEKTY

VYPOU·TùNÍ OHROÎEN¯CH DRUHÒ RYB – JELEC JESEN (ICHT/LIDU/01)

Hlavním cílem je opûtovné zarybnûní vybran˘ch vodních tokÛ jelcem jese-
nem, odkud v minulosti vymizel, a kde má v souãasnosti vhodné podmínky
pro dlouhodobou existenci. Do‰lo by tak ke zv˘‰ení druhové diverzity díky
reintrodukci pÛvodního druhu. Odborné vedení bylo zaruãeno úãastí peda-
gogÛ SR· a VO· VHE VodÀany, se kter˘mi JÚS âRS spolupracoval. Ana-
l˘za pfiíãin ohroÏení a moÏn˘ch rizik v‰ak byla zpracována jen okrajovû.
Realizátor: âRS, JÚS, Bor‰ov nad Vltavou; Stfiední rybáfiská ‰kola
a Vy‰‰í odborná ‰kola vodního hospodáfiství a ekologie, VodÀany
Lokalizace: Jihoãesk˘ kraj
Doba provádûní: 1998–2003
PrÛbûh projektu: Stfiední rybáfiská ‰kola a Vy‰‰í odborná ‰kola vodního hos-
podáfiství a ekologie (SR· a VO· VHE) VodÀany obdrÏela dne 16.1.2001
v˘jimku od Okresního úfiadu Strakonice (ãj. ÎP/186/242/2001/MSO) platnou
do roku 2003, kterou bylo povoleno chytání, chov a ru‰ení a pfiemisÈování
jelce jesena. Pfiedchozí v˘jimka byla udûlena v roce 1998 také OkÚ Strako-
nice. V letech 2003 a 2004 Krajsk˘ úfiad Jihoãeského kraje udûlil dal‰í
v˘jimky pro v˘zkum a vzdûlávání v oboru rybáfiství za pouÏití jelce jesena.
Odchov a rozmnoÏování probíhalo v objektu ·kolního pokusnictví VodÀany.
SR· a VO· VodÀany podle vlastních slov násadu jesena pouze produkují,
sami nevysazují. Jako roãka jej prodávají hlavnû rybáfisk˘m organizacím
(vedle Jihoãeského územního svazu - JÚS âRS také Stfiedoãesk˘ územní svaz
- SÚS âRS a Radû âRS). V roce 2003 JÚS âRS pofiídil násadu jesena pro
vysazení do revírÛ Otava 1–4, Mal‰e 1, Vltava 23 a Blanice VodÀanská 1
navíc také od místní organizace (MO) âRS Pardubice.
V˘sledky projektu: Krajsk˘ úfiad – Jihoãesk˘ kraj ve svém vyjádfiení
k Ïádosti o povolení vysazování ohroÏen˘ch druhÛ ryb zpût do tokÛ ze dne
7.5.2003 (ãj. OZZL/2925/2003/Ou) konstatuje, Ïe vypou‰tûné ryby b˘vají
zpûtnû na lokalitách zaznamenávány a lze proto usuzovat o smysluplnosti
tohoto vypou‰tûní. Informace, z kter˘ch je ãerpáno, v‰ak pocházejí od
subjektÛ âRS, a proto nemohou b˘t brány jako jasnû urãující. O v˘bûru
lokalit, mnoÏství vysazovan˘ch ryb a dal‰ích detailech projektu mûl b˘t
prÛbûÏnû informován územnû pfiíslu‰n˘ orgán ochrany pfiírody, coÏ se



s v˘jimkou roku 2003 nedûlo (!). Není provádûn dÛkladn˘ monitoring a zatím
není ani Ïádn˘ publikovan˘ v˘stup.
Finanãní náklady: V roce 2003 náklady na projekt vypou‰tûní ohroÏen˘ch druhÛ
ryb – stfievle potoãní, mníka jednovousého a jelce jesena ãinily 180 898,- Kã.
SR· a VO· VHE VodÀany si za prodej 40 000 ks tohoroãních jesenÛ úãtovala
56 000,- Kã (1,40,- Kã/ks), které zaplatil JÚS âRS.
Zdroj financování: Finanãní zdroje âRS, v roce 2003 byla na projekt vypou‰tûní
ohroÏen˘ch druhÛ ryb – stfievle potoãní, mníka jednovousého a jelce jesena pfii-
dûlena 70% dotace ve v˘‰i 126 629,- Kã v rámci programu péãe o krajinu - PPK
(265A/07/640/03). Podle dostupné dokumentace byla z dotace vyãerpána ãástka
104 090,- Kã.
V˘znam a priorita: V̆ znam vysazování jelce jesena je v souãasnosti jiÏ spí‰e
hospodáfisk˘ neÏ ochranáfisk˘, dal‰ím dÛleÏit˘m aspektem projektu bylo vzdûlá-
vání studentÛ v oboru rybáfiství. Priorita z hlediska ochrany pfiírody je velmi
nízká a pouze v regionálním mûfiítku.

ZÁCHRANN¯ CHOV OHROÎENÉHO DRUHU JELCE JESENA (ICHT/LIDU/02)

Cílem je stanovení metodiky umûlého odchovu jelce jesena a záchrana populace
druhu v fiece Labi (v úseku Vysoká nad Labem-Nûmãice) pomocí umûlého chovu,
kter˘ posílí populaci do stabilizované úrovnû schopné trvalé pfiirozené repro-
dukce. Anal˘za ohroÏení druhu byla v rámci projektu provedena jen okrajovû,
pfiestoÏe je v názvu deklarován ochranáfisk˘ cíl.
Realizátor: âRS, V˘chodoãesk˘ územní svaz Hradec Králové; âRS, místní
organizace Pardubice
Odborná spolupráce: V̆ zkumn˘ ústav rybáfisk˘ a hydrobiologick˘, VodÀany;
Rybáfiství Chlumec nad Cidlinou.
Lokalizace: V̆ chodoãesk˘ kraj
Doba provádûní: 1994–1997
PrÛbûh projektu: V roce 1994 byl nejprve proveden odlov 29 generaãních ryb v Labi
za pomoci MO âRS Pardubice a Rybáfiství Chlumec nad Cidlinou, a.s. Dospûlci byli po
vytfiení v líhni vráceni na pÛvodní lokality. Po vykulení do‰lo k vypu‰tûní váãkového
plÛdku (ãást uhynula v líhních) do odchovn˘ch rybníãkÛ v LeÏánkách, kde byl ponechán
v poãtu cca 10 000 – 20 000 ks pfies zimu, aby byl na jafie roku 1995 vysazen do toku
Labe. MO âRS Pardubice získala v letech 2001 a 2002 v˘jimku k chovu jelce jesena od
OÚ Hradec Králové, dlouhodobou v˘jimku k chovu a vysazování druhu obdrÏela od
KÚ v Pardubicích na období 2003 – 2008. Také V̆ bor územního svazu (VÚS) âRS
obdrÏel v˘jimku k vysazováni jelce jesena na rok 2002 od OÚ Hradec Králové a o rok
pozdûji od KÚ Hradec Králové, vÏdy s platností na dan˘ kalendáfiní rok.
V˘sledky projektu: Nejsou dostateãnû známy, není zfiejmá návaznost na tento
projekt. Neprobíhal dÛkladn˘ monitoring a v˘sledky nebyly publikovány.
Finanãní náklady: Odhad nákladÛ na 4 roky projektu ãinil 360 000,- Kã, v roce
1994 bylo utraceno 85 978,10 Kã.
Zdroj financování: MÎP (pfiidûlena dotace 40 000,- Kã).
V˘znam a priorita: Projekt mûl mal˘ ochranáfisk˘ v˘znam na regionální úrovni.
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CHOV JELCE JESENA – KAPLICE (ICHT/LIDU/03)

Chov je provádûn v rybnících a sádkách u obce Kaplice. Odchovanou násadu
pouÏívá JÚS âRS pro vysazení do vod, kde jelec jesen dfiíve Ïil. Îádná hlub‰í
anal˘za ochrany druhu nebyla provedena.
Realizátor: âRS, místní organizace Kaplice, JÚS, Bor‰ov nad Vltavou
Lokalizace: rybníky v k.ú. Kaplice, Jihoãesk˘ kraj
Doba provádûní: oficiálnû od roku 2004 (jinak cca od roku 1990)
PrÛbûh projektu: PlÛdek nakoupen˘ u firmy PetrÛv zdar (Nové Hrady) bude
chován do vûku 1+, 2+ nebo generaãních ryb (max. 100 ks). Dne 21.2. 2005 byla
KÚ– Jihoãesk˘ Kraj vydána v˘jimka (ãj. KUJCK/22594/2004/OZZL/Ou) platná
do roku 2006, kterou se povoluje jeseny chovat, pfiemisÈovat, dopravovat, prodá-
vat, nabízet za úãelem prodeje a vypou‰tût do volné pfiírody v rámci povodí
Vltavy na území Jihoãeského kraje.
V˘sledky projektu: Vzhledem k faktu, Ïe program oficiálnû zaãíná, nejsou pro-
zatím známy Ïádné v˘sledky.
Zdroj financování: MO âRS Kaplice.
V˘znam a priorita: V̆ znam je v souãasnosti jiÏ spí‰e hospodáfisk˘ neÏ ochra-
náfisk˘, priorita z hlediska ochrany pfiírody je velmi nízká. Priorita opatfiení z hle-
diska ochrany druhu je rovnûÏ nízká a v regionálním mûfiítku.

CHOV A ROZMNOÎOVÁNÍ ZVLÁ·Tù CHRÁNùN¯CH DRUHÒ RYB – JELEC JESEN

(ICHT/LIDU/04)

Jedná se o komerãní chov hospodáfisk˘ch druhÛ ryb, po kter˘ch je poptávka ze strany
rybáfisk˘ch hospodáfisk˘ch subjektÛ. Anal˘za ohroÏení a moÏné ochrany druhu
nebyla provedena, pfiestoÏe se jedná o vûdomou manipulaci s ohroÏen˘m druhem.
Realizátor: Rybníkáfiství Pohofielice a.s., Pohofielice
Lokalizace: Jihomoravsk˘ kraj
Doba provádûní: od roku 1995
PrÛbûh projektu: JiÏ v roce 1995 obdrÏelo Rybníkáfiství Pohofielice a.s. od Okres-
ního úfiadu Znojmo v˘jimku k chovu a rozmnoÏování jelce jesena. KÚ Jihomorav-
ského kraje udûlil tuto v˘jimku znovu v roce 2003 (ãj. JMK 7017/2003 OÎPZ-
Kuãera). Roku 1997 bylo odchováno na HS Velk˘ DvÛr a Jaroslavice mnoÏství
váãkového plÛdku, kter˘ byl vysazen do plÛdkov˘ch v˘taÏníkÛ a dále byl chován
aÏ do roku 1999. Komerãní zájem o nûj byl minimální, a proto byl i v roce 2000
pouze udrÏován základní stav chovného hejna. Prodej byl uskuteãnûn aÏ v roce
2001. V roce 2003 probûhl umûl˘ v˘tûr i pfiirozené rozmnoÏování v fiadû rybníkÛ,
o rok pozdûji jiÏ kvÛli dostatku násady z minulého roku nebyl proveden umûl˘
v˘tûr. Rybníkáfiství Pohofielice a.s. odchované ryby prodává pfiedev‰ím MRS.
V˘sledky projektu: Zku‰enosti s chovem byly zãásti publikovány (·útovsk˘
1999), i kdyÏ pfiíspûvek je orientován pfiedev‰ím na jiné druhy ryb. Stejnû jako
pfied poãátkem projektu ani v jeho prÛbûhu nebyl ochranáfisk˘ aspekt projektu
dÛslednûji analyzován.
V˘znam a priorita: Projekt nemá ochranáfisk˘ v˘znam.
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CHOV A PRODEJ PLÒDKU JELCE JESENA (ICHT/LIDU/05)

Jedná se o komerãní chov. Anal˘za ohroÏení druhu nebyla provedena.
Realizátor: Rybáfiství Chlumec nad Cidlinou
Lokalizace: Opatovice nad Labem
Doba provádûní: minimálnû v roce 2004
PrÛbûh projektu: Neznám˘. Firma Rybáfiství Chlumec nad Cidlinou byla na
základû inzerce na internetov˘ch stánkách
http://home.tiscali.cz/cz532864/nabidka.html kontaktována, odpovûì v‰ak nená-
sledovala.
Zdroj financování: Pravdûpodobnû vlastní, jedná se o komerãní chov.
V˘znam a priorita: Projekt nemá ochranáfisk˘ v˘znam.

CHOV A PRODEJ JELCE JESENA (ICHT/LIDU/06)

Jedná se o komerãní chov. Anal˘za ohroÏení druhu nebyla provedena.
Realizátor: ARYBAZ, ChyÀava
Lokalizace: Stfiedoãesk˘ kraj
Doba provádûní: minimálnû v roce 2004
PrÛbûh projektu: Nakoupen˘ váãkov˘ plÛdek je odchováván a posléze vysazo-
ván prostfiednictvím âRS do voln˘ch vod. Podle informací firmy jsou chovatel-
ské úspûchy kolísavé kvÛli ‰patné kvalitû vody a nízk˘m vodním stavÛm.
Zdroj financování: Pravdûpodobnû vlastní, jedná se o komerãní chov.
V˘znam a priorita: Projekt nemá ochranáfisk˘ v˘znam.

Souhrn:
Jelec jesen nevyÏaduje v souãasné dobû aktivní ochranu, stav druhu je dobr˘
v dÛsledku hospodáfiské péãe rybáfisk˘ch subjektÛ. Toto hospodafiení mÛÏe pokra-
ãovat, ale bez „znaãky“ druhové ochrany.

Stfievle potoãní (Phoxinus phoxinus)

OHROÎENÍ

Stfievle potoãní b˘vala na území âR hojná aÏ do poloviny 20. století. Ke zlomu
do‰lo v 50. letech, kdy nastala v˘znamná redukce poãetnosti populací i jejich
úplné vymizení z nûkter˘ch tokÛ (napfi. Oliva 1953). Populace stfievlí ohroÏují
regulace toku (pfiedev‰ím dláÏdûní a napfiimování), spojené se ztrátou úkrytÛ,
zimovi‰È i potravních zdrojÛ. V̆ znamn˘m negativním faktorem je také zneãi‰Èo-
vání ze zemûdûlství (napfi. z hnoji‰È, chemicky o‰etfien˘ch polí, apod.), z prÛ-
myslu i obcí. Lokálnû jsou v˘znamné také splachy z komunikací. Velk˘m pro-
blémem spojen˘m se získáváním alternativních zdrojÛ energie je nedodrÏování
minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ provozovateli mal˘ch vodních elektráren,
ãímÏ dochází k vysychání fieãi‰È a pfiedev‰ím v letních mûsících k zhor‰ování
bilance rozpu‰tûného kyslíku ve vodû. Zejména v nûkter˘ch v˘‰e poloÏen˘ch
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oblastech pÛsobí negativnû i prudké poklesy pH z horsk˘ch ra‰elini‰È v˘raznû
podpofiené kysel˘mi de‰ti a vyluhováním humidních kyselin ze smrkov˘ch
monokultur. V minulosti pfiedstavovalo pro stfievle spí‰e okrajové nebezpeãí také
pfiímé fyzické hubení jedincÛ, napfi. pro úãely lovu drav˘ch ryb. Pfiirozené nebez-
peãí hrozí pochopitelnû ze strany dravcÛ. Umûlé vysazování jejich nadmûrného
poãtu (pfiedev‰ím pstruhÛ) zapfiíãinilo na mnoha tocích úplné vymizení stfievlí,
jako napfiíklad v Pramenském potoce (Horáãek et al. 2002) nebo pfii vystupÀova-
ném chovu pstruhÛ a sivenÛ v povodí Svratky (Dyk 1983). Na Pastvinské nádrÏi
byly stfievle zlikvidovány intenzivnû nasazovan˘mi candáty (·imek 1959). Dal-
‰ími pfiirozen˘mi nepfiáteli jsou parazité a choroby.
V závislosti na úbytku lokálních populací se od 80. let, ale pfiedev‰ím v druhé
polovinû 90. let 20. století zaãaly rozvíjet snahy o navrácení druhu na lokality,
kde se v minulosti vyskytoval. Jedním z hlavních motivÛ bylo poznání rybáfi-
sk˘ch hospodafiících organizací, Ïe naru‰ené ekologické vztahy v potocích mají
pfiím˘ dopad na populace pstruha potoãního, kter˘ je zde hlavním zájmem. Proto
jsou úvodní snahy o vysazování stfievlí spojovány právû s místními organizacemi
âeského rybáfiského svazu (MO âRS), pozdûji s nadfiízen˘mi územními svazy
âRS. Vznikla odchovná zafiízení, kde je stfievle potoãní chována.
Pfiedpokladem pro obnovu populací je pfiedev‰ím komplexní ochrana vodních
biotopÛ zamûfiená na zachování kvality vody, pfiirozenost biotopu vãetnû jeho
vodního reÏimu a vhodné rybáfiské hospodafiení. Kvalita vody vût‰iny tokÛ se
v prÛbûhu devadesát˘ch let zlep‰ila, místy se podafiilo i eliminovat dal‰í nega-
tivní zásahy do pfiirozeného koryta toku (pfiestoÏe ãasto realizované tzv. popo-
vodÀové úpravy tokÛ znamenají vût‰inou destrukci stanovi‰È vodních ÏivoãichÛ
a rostlin). Aktivním ochrann˘m fie‰ením mÛÏe b˘t citlivá revitalizace uprave-
n˘ch tokÛ a odbornû provádûn˘ chov s vysazováním do vhodn˘ch lokalit.
I proto jsou rybáfiské snahy o repatriaci stfievle potoãní stále více podporovány
organizacemi státní ochrany pfiírody. Souãástí snahy o koordinovanou efektivní
ochranu druhu byla také publikace metodické pfiíruãky (Du‰ek 2003), kterou
vydala AOPK âR. Od roku 2003 se vût‰ina organizací snaÏí postupovat podle
principÛ uveden˘ch v této publikaci, která slouÏí i zástupcÛm státní správy pfii
fiízeních o v˘jimkách, jeÏ je nutné pfied povolením aktivní ochrany druhu udû-
lit. Probíhají první repatriaãní projekty na územích, kde se stfievle potoãní his-
toricky vyskytovala, zvlá‰tní dÛraz je kladen na uchování vysoké genetické
diverzity, jeÏ byla zji‰tûna bûhem molekulárních studií druhu v rámci rÛzn˘ch
povodí (·lechta et al. 1998).
Pfiehled vlastních projektÛ pfiedstavuje vût‰inu aktivit, které byly v âR prove-
deny. Pfiipravují se dal‰í programy, aÈ jiÏ v organizacích státní ochrany pfiírody
(napfi. CHKO LuÏické hory, NP a CHKO ·umava). Legální chov byl doposud
provádûn v Rybáfiství JindfiichÛv Hradec (v˘jimka od KÚ â. Budûjovice na
období 2003–2009), firmou SALMON-Píbil (OÚ HavlíãkÛv Brod pro rok
2000), panem Josefem Hauzerem (OÚ Sokolov od roku 2002), MO âRS Par-
dubice (OÚ Pardubice v období 2001–2008) nebo MO âRS Volary (SNP
a CHKO ·umava na období 2004–2007).
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VLASTNÍ PROJEKTY

REPATRIAâNÍ PROGRAM V CHKO SLAVKOVSK¯ LES (ICHT/PPHO/01)

Repatriaãní program se odvíjí od úspû‰ného roz‰ífiení stfievlí do povodí Pramen-
ského potoka ze zbytkové populace v jednom z pfiítokÛ (potok Vlãek). Na tuto
aktivitu navazovalo vytvofiení nûkolika nov˘ch tÛní, které podporované subpo-
pulace stfievlí osídlily stejnû rychle jako propojující malé vodní toky. Po odborné
stránce byl projekt za‰títûn ‰piãkov˘mi experty, ve‰keré úsilí bylo vûnováno roz-
voji vhodn˘ch stanovi‰È stfievle potoãní.
Realizátor: Správa CHKO Slavkovsk˘ les, Mariánské láznû
Odborná spolupráce: Katedra ekologie Zemûdûlské fakulty Jihoãeské Univerzity,
âeské Budûjovice; Ústav biologie obratlovcÛ Akademie vûd âR (AV âR), Brno
Lokalizace: CHKO Slavkovsk˘ les
Doba provádûní: od roku 1997
PrÛbûh projektu: Po objevení zbytkové populace ve Vlãku roku 1996 byla
v prÛbûhu let 1998–1999 uskuteãnûna obnova nádrÏí na horním toku potoka
Vlãek. Následovala dal‰í úprava drobn˘ch stojat˘ch vod, v nichÏ se stfievle roz-
mnoÏují a odkud se mohou pfiirozenû ‰ífiit do tokÛ.
V˘sledky projektu: Od roku 1997 se podafiilo rozmnoÏit stfievle na mnoha
nov˘ch nebo star˘ch upraven˘ch stanovi‰tích. Tím více chybí dostatek informací
a dat, která byla jen ãásteãnû publikována (Horáãek et al. 2002), pro ãerpání zku-
‰eností v podobn˘ch projektech.
V˘znam a priorita: Jedná se o jeden z nejvydafienûj‰ích projektÛ repatriace stfie-
vle potoãní, s vysok˘m v˘znamem pro ochranu druhu v regionálním mûfiítku.
Pfiedev‰ím je nutné vyzdvihnout vyuÏití pÛvodní populace, vybudování vhod-
n˘ch biotopÛ, rychlost provedení technick˘ch opatfiení i úspû‰nost reprodukce.

REPATRIAâNÍ PROGRAM V CHKO JIZERSKÉ HORY (ICHT/PPHO/02)

Projekt si klade za cíl roz‰ífiit stfievli potoãní do tokÛ v CHKO Jizerské hory a pfii-
lehl˘ch oblastech, kde by mohla dlouhodobû pfieÏívat a prosperovat. Odborná
spolupráce je zaji‰tûna participací odborníkÛ zasvûcen˘ch do problematiky
ochrany rybích druhÛ. MoÏná rizika vût‰iny opatfiení nebyla pfiesto vût‰inou
dÛslednû vyhodnocována, pfiedev‰ím z dÛvodu upfiednostÀování mnoÏství prove-
den˘ch akcí nad jejich detailností.
Realizátor a spolupráce: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec
Odborná spolupráce: Katedra rybáfiství Zemûdûlské fakulty Jihoãeské univer-
zity, âeské Budûjovice; AOPK âR Praha; Pfiírodovûdecká fakulta Univerzity
Karlovy Praha 
Lokalizace: CHKO Jizerské hory a nejbliÏ‰í okolí
Doba provádûní: od roku 2002
PrÛbûh projektu: V roce 2002 byla do Dvofiákova rybníka v Raspenavû vysa-
zena obsádka jednolet˘ch a z ãásti i star‰ích pohlavnû dospûl˘ch jedincÛ. O rok
pozdûji zde byla pozorována hejna stfievlí, populace byla posílená dal‰ími stfie-
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vlemi ze Smûdé, v roce 2003 jiÏ byla vyhodnocena stabilizace lokální populace.
Na podzim roku 2004 byl rybník sloven.
Na podzim roku 2002 bylo 70 stfievlí vysazeno také do tÛnû Nová cesta v Oldfiichovû
v Hájích, kde v‰ak nepfieÏily, protoÏe tÛÀ vyschla. Naopak vysazení 70 jednolet˘ch
a z ãásti i star‰ích pohlavnû dospûl˘ch stfievlí do tÛnû U Polesí Zadní Studánka
v Bílém potoce bylo úspû‰né, v roce 2003 byla populace posílena dal‰ími stfievlemi
ze Smûdé. V roce 2002 byly stfievle vysazeny také do tÛnû Pod Ofie‰níkem II. v k.ú.
Bíl˘ Potok. RovnûÏ do rybníka v PR Malá Strana v k.ú. Horní Maxov byly téhoÏ roku
pfieneseny stfievle, o rok pozdûji nebyl v˘skyt zji‰tûn a stfievle byly podruhé vysazeny
v poãtu nûkolika set kusÛ do spoleãné obsádky s málo poãetn˘m pstruhem obecn˘m.
Vûkové sloÏení vysazované stfievle zahrnovalo loÀsk˘ plÛdek i star‰í pohlavnû
dospûlé ryby obou pohlaví. Násada v‰ak byla neúspû‰ná, protoÏe byla pozdûji zlikvi-
dována siveny americk˘mi, vysazen˘mi sem neznámou osobou. V ãervenci 2004
byly stfievle v poãtu 900 ks poprvé vysazeny do Malého ‰tolpi‰ského rybníka u Hej-
nice. Do budoucna je uvaÏováno vysazení stfievlí do usazovací nádrÏe Ml˘nice na
Albrechtickém potoce nad Ml˘nickou pfiehradou i Albrechtické melioraãní nádrÏe.
V˘sledky projektu: Prozatím se jeví snahy o návrat stfievle potoãní do jizersk˘ch
tokÛ jako úspû‰né, i kdyÏ jsou provázeny dílãími neúspûchy. Ty jsou povût‰inou
zpÛsobeny nedostateãn˘m zváÏením moÏn˘ch rizik (napfi. v˘bûr nevhodn˘ch
nádrÏí) nebo faktory, které lze jen obtíÏnû eliminovat (napfi. nelegální vysazení
drav˘ch ryb do nádrÏe). V̆ sledky nebyly prozatím publikovány.
V˘znam a priorita: Projekt pokraãuje jiÏ ãtvrt˘m rokem a pozitivnû je zapotfiebí
nahlíÏet pfiedev‰ím na kontinuální práce realizátora. V̆ znam pro ochranu druhu
je v regionálním mûfiítku vysok˘. Je ale nutné doporuãit vût‰í dÛslednost pfii dodr-
Ïování zásad péãe o pÛvodnost populací v rámci povodí.

ZÁCHRANN¯ CHOV ST¤EVLE POTOâNÍ – KAPELUNK (ICHT/PPHO/03)

Cílem projektu je zvy‰ování poãetního stavu stfievle potoãní pomocí chovu v ryb-
níku Kapelunk. JiÏ v poãátku byl vylouãen chov lososovit˘ch ryb. V prÛbûhu
chovu jeho provozovatel získával nové poznatky o ohroÏení stfievlí a empirické
znalosti o jejich biologii. MoÏná rizika v‰ak byla opomíjena, a to pfiedev‰ím
z dÛvodu pfiíli‰ného dÛrazu na masivní ‰ífiení druhu po rÛzn˘ch povodích.
Realizátor: Petr Lebeda, Malonty
Lokalizace: rybník Kapelunk, k.ú. Pohofií na ·umavû
Doba provádûní: od roku 1993
PrÛbûh projektu: Okresní úfiad âesk˘ Krumlov udûlil dne 30.8. 1994 panu Petru
Lebedovi krátkodobou v˘jimku (ãj. ÎP-3725/94/Pep) na rok 1994 a povolil tak
záchrann˘ chov stfievle potoãní v rybníku Kapelunk (Kapelník) v Pohofií na
·umavû. Nepraktické ãasové omezení vycházelo pfiedev‰ím z komplikovan˘ch
nájemních a majetkoprávních vztahÛ. Následovalo období, kdy stfievle byly cho-
vány a ‰ífieny (vût‰inou prodejem) do dal‰ích povodí. Do rybníku byly vysazeny
dal‰í stfievle z odchovu Rybáfiství JindfiichÛv Hradec, ãást hejna byla pozdûji pfie-
sunuta do rybníãku v Bûlé. Dne 21.2.2005 byla Krajsk˘m úfiadem – Jihoãesk˘
Kraj vydána v˘jimka (ãj. KUJCK/28026/2004/OZZL/Ou), podle níÏ se p. Lebe-
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dovi povoluje chovat v Kapelunku stfievli potoãní i nadále, ale v Ïádném pfiípadû
do doby ukonãení v˘jimky nebo do stanovení nové v˘jimky ji nesmí pfiená‰et do
jin˘ch povodí, prodávat ani pfiedávat druh˘m osobám, stejnû jako obohacovat stá-
vající populaci jedinci z jin˘ch lokalit.
V˘sledky projektu: V souladu s podmínkami povolení projektu byla vedena
detailní evidence chovu (datum vysazování a poãet jedincÛ, období tfiení a odhad
úspû‰nosti, údaje o pfiikrmování, datum odlovu a poãet jedincÛ vãetnû odhadu
poãetnosti zb˘vajících jedincÛ, místa dal‰ího vysazování a spolupracující sub-
jekty, mûsíãní záznamy teploty vody a vzduchu, evidence úhynÛ, sledování pre-
dátorÛ aj.). Z dokumentace poskytnuté AOPK âR panem Lebedou vypl˘vá, Ïe
v období 1994 – 2003 dodal dal‰ím subjektÛm (vût‰inou formou prodeje nebo
daru) více neÏ 100 tisíc kusÛ stfievle potoãní. Samotn˘ chov byl prÛbûÏnû dosta-
teãnû kontrolován a sledován, úspû‰nost vysazování v‰ak nikoliv (spadá do
jin˘ch projektÛ, napfi. ICHT/Ppho/06). 
Zdroj financování: Podle zdrojÛ JÚS âRS z roku 2003 byla prodejní cena
z tohoto chovu 6,- Kã za kus 23leté stfievle, jen tomuto subjektu bylo prodáno
bylo 3 950 ks v hodnotû 23 700,- Kã. Do budoucna lze pfiedpokládat, Ïe finanãní
pokrytí spojené s nájemním vztahem bude moÏné hradit z finanãních prostfiedkÛ
orgánÛ ochrany pfiírody.
V˘znam a priorita: Kriticky je nutné nahlíÏet na snahu „obnovení krve“ pÛvod-
ního hejna stfievlí pomocí dosazení 1 500 ks od Rybáfiství JindfiichÛv Hradec. Pfie-
sto je tato aktivita pochopitelná, neboÈ k ní do‰lo v první polovinû devadesát˘ch
let, kdy povûdomí o v˘sledcích moderních genetick˘ch studií bylo jen malé. Ty
kladou dÛraz na zachování genetické pÛvodnosti jednotliv˘ch populací, jeÏ je
velice dÛleÏitá pro jejich odolnost a Ïivotaschopnost. Napfiíklad i pfienos ãásti
hejna do lesního rybníãku u Bûlé je v zásadním rozporu s udrÏováním pÛvodního
genofondu populací druhu, neboÈ nelze vylouãit únik ryb a mezi lokalitami je hra-
nice rozvodí (obû oblasti jsou po hydrologické síti vzdáleny pfiibliÏnû 300 km!).
Pochopitelnû vzdálenost lokalit nemÛÏe b˘t jedin˘m kriteriem (posun rozvodí
v minulosti, pfiekonávání tokÛ rozdílného charakteru ad.), ale pfiesto je záhodno
ryby nepfiená‰et a pfiípadnû zamezit jejich úniku do „nového“ povodí, byÈ v nûm
má druh vhodné podmínky pro existenci. Projekt má vzhledem ke zku‰enostem
provozovatele a dlouhodobému trvání vysokou prioritu v regionálním mûfiítku, je
v‰ak zapotfiebí provést genetickou anal˘zu chovaného hejna. Odchované stfievle
mohou b˘t vyuÏity pro vysazení do vhodn˘ch lokalit v horním povodí LuÏnice.

REPATRIAâNÍ PROGRAM V CHKO ÎëÁRSKÉ VRCHY (ICHT/PPHO/04)

Repatriaãní program v Îìársk˘ch vr‰ích patfií k nejpropracovanûj‰ím na území
âR, obsahuje vzorové ale také nepodafiené dílãí ãásti. Anal˘za pfiíãin ohroÏení
byla dolaìována aÏ v prÛbûhu projektu, stejnû tak byly prÛbûÏnû doplÀovány
poznatky o biologii druhu díky spolupráci s PfiF UK a AOPK âR. MoÏná rizika
jsou více zvaÏována aÏ v posledních letech. Nejpropracovanûj‰í je bezesporu pro-
jekt repatriace do potoka Stavi‰tû, jeÏ obsahuje detailní charakteristiku místa rea-
lizace vãetnû lokálních zájmÛ ochrany pfiírody, popisu souãasné situace, charak-
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teristiky prostfiedí a bioty. Zab˘vá se také roz‰ífiením stfievle potoãní v povodí,
pfiíãinami ohroÏení, historií dosavadních opatfiení na podporu druhu. Samotn˘
repatriaãní program shrnuje cíle a plán realizace vãetnû podrobného harmono-
gramu, personálního a finanãního zabezpeãení. ZvaÏovány jsou i dal‰í otázky
jako zhodnocení pravdûpodobné efektivity opatfiení ãi moÏnost vyuÏití pro
v˘chovu a osvûtu. Projekt doplÀují pfiehledné pfiílohy.
Realizátor: Správa CHKO Îìárské vrchy, Îìár nad Sázavou
Odborná spolupráce: AOPK âR Praha; Pfiírodovûdecká fakulta UK Praha 
Lokalizace: CHKO Îìárské vrchy
Doba provádûní: od roku 1996
PrÛbûh projektu: V roce 1996 byly z Ml˘nského potoka odloveny nepÛvodní
druhy ryb a pro sádky ve Velké Losenici byl nakoupen plÛdek stfievle potoãní
(2 000 ks). V následujícím roce do‰lo v Ml˘nském potoce k úpravû 5 tÛní, pro-
svûtlení toku, kosení trávy v okolí a dal‰ímu odlovu nepÛvodních druhÛ ryb. Po
instalaci ãeslí na rybník, z nûhoÏ potok vytéká, byl vysazen plÛdek stfievle.
V letech 1996–1997 byla také provedena revitalizace povodí potoka Stavi‰tû.
Dal‰ích 2 000 ks plÛdku bylo do Velké Losenice odkoupeno a odchováno v roce
1998. O rok pozdûji byl opût proveden odlov nepÛvodních druhÛ ryb v Ml˘n-
ském potoce, ze sádek ve Velké Losenici bylo odloveno 126 dospûl˘ch stfievlí,
dal‰í byly nakoupeny ze sádek ve Vûcovû a 50 ks bylo vysazeno do Ml˘nského
potoka, 395 do rybníka Kufie v horním povodí Stavi‰tû a 600 ks do sádek v Jim-
ramovû. V roce 2000 byly stfievle pfii kontrolním odlovu v Ml˘nském potoce
zaznamenány (v následujících letech nikoliv), pokraãoval odchov plÛdku ve
Vûcovû. V Kufieti bylo v roce 2001 sloveno 100 stfievlí, 20 jich bylo ponecháno
v nádrÏi a 80 vysazeno do Stavi‰tû (pfii kontrolních odlovech v roce 2003 neza-
znamenány), pfii nûmÏ participovalo také SdruÏení Krajina (Îìár nad Sázavou).
V roce 2002 bylo 1 500 ks vysazeno do StrÏského potoka, kde bylo jejich pfieÏí-
vání potvrzeno následující rok pfii kontrolních odlovech. Jako úvod dal‰ího repat-
riaãního pokusu na Stavi‰ti bylo v roce 2003 zbudováno doãasné stavítko proti
pronikání pstruha potoãního do základní oblasti plánovaného vysazování stfievlí.
V roce 2003 bylo pfii prÛzkumu AOPK âR zaznamenáno vymizení (aÏ na nûko-
lik málo jedincÛ) z rybníka Kufie, odkud byly stfievle moÏná vytlaãeny silnû
namnoÏenou stfievliãkou v˘chodní. Tento invazivní druh se podafiilo odstranit aÏ
zimováním rybníka v období 2003–2004.
V˘sledky projektu: PfiestoÏe program repatriace stfievle potoãní do tokÛ ve Îìár-
sk˘ch vr‰ích pokraãuje, je moÏné konstatovat, Ïe úvodní ãást (do roku 2003) pro-
bíhala málo pfiipravenû a neefektivnû (napfi. díky mal˘m poãtÛm vysazovan˘ch
ryb), coÏ dokazují kontrolní odlovy provedené experty z PfiF UK a AOPK âR
(jejichÏ zorganizování lze hodnotit pozitivnû). Naopak repatriace do potoka Sta-
vi‰tû má velk˘ potenciál, jehoÏ vyuÏití nelze v souãasnosti zatím hodnotit.
V̆ sledky prozatím nebyly publikovány.
V plánu je v pfiípadû repatriace stfievlí do Stavi‰tû 2x roãnû zajistit ichtyologick˘
prÛzkum toku (poãetnost a stav populace stfievlí), 1x za dva mûsíce zji‰Èovat che-
mické a fyzikální parametry vody v toku ve dvou odbûrov˘ch profilech (BSK5,
CHSKCr, NL, nutrienty, pH, T, kyslík, alkalita), 2x roãnû zajistit rozbor bentosu
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ve dvou profilech toku, 3x roãnû zajistit rozbor nárostÛ fias ve dvou profilech
toku.
Finanãní náklady: Revitalizace povodí potoka Stavi‰tû (agrotechnická i tech-
nická opatfiení; konkrétnû ekologická a bûÏná obnova luk, v˘sadba doprovodn˘ch
porostÛ, zfiízení mokfiadu, obnova rybníku Kufie, v˘stavba pfiíãn˘ch objektÛ,
úprava toku a zelenû) stála 841 478,- Kã. Náklady spojené s repatriací stfievlí na
jednotlivé lokality za období 1996 – 2003 ãiní 224 430,- Kã. Pfiedpoklad dal‰ích
v˘dajÛ do roku 2006 je 60 000-90 000,- Kã roãnû.
Zdroj financování: V letech 1996–2003 bylo ãerpáno z prostfiedkÛ Programu
revitalizace fiíãních systémÛ a Programu péãe o krajinu. Dal‰í náklady kryl roz-
poãet správy CHKO Îìárské vrchy.
V˘znam a priorita: Program repatriace stfievle potoãní do potoka Stavi‰tû je
v˘bornû propracovanou studií, jejíÏ realizace je v‰ak z velké míry otázkou moÏ-
ného zapojení nûkolika osob, u nichÏ pracovní vytíÏení nesmí pfieváÏit zájem
o tuto problematiku. Pfiedchozí snahy byly ãasto neúspû‰né kvÛli nedostateãné
kvalitû pfiípravy, pfiedev‰ím vytipování a zhodnocení cílov˘ch lokalit. V̆ znam
chovu je stfiední, efektivní je spolupráce angaÏovan˘ch subjektÛ. Potenciál pro-
jektu lze spatfiovat v regionálním mûfiítku. Je zapotfiebí vyfie‰it dostateãnou pro-
dukci stfievlí pro reintrodukce, v ideálním pfiípadû v nádrÏích ve správû subjektÛ
ochrany pfiírody. Na projekt navazuje záchrann˘ program pro stfievli potoãní
v kraji Vysoãina, jehoÏ realizátorem je Krajsk˘ úfiad kraje Vysoãina (Jihlava).
Cílem záchranného programu je zaji‰tûní poloumûle odchovan˘ch stfievlí pro
povodí Îelivky a pfiípadné zaji‰tûní odchovu pro jiná povodí. Dojde k repatriaci
do tokÛ na Pelhfiimovsku a Îìársku vãetnû zaji‰tûní vhodného managementu.
V souãinnosti je plánován monitoring populací a celého ekosystému.

REPATRIAâNÍ PROGRAM V CHKO K¤IVOKLÁTSKO (ICHT/PPHO/05)

Cílem repatriaãního projektu je navrácení stfievle potoãní do dílãího povodí
Berounky na území CHKO Kfiivoklátsko, kde se historicky vyskytovala, a odkud
vymizela v dÛsledku negativních lidsk˘ch zásahÛ do vodních biotopÛ a eko-
systémÛ. Chovnou lokalitou je Jankovic rybník v blízkosti obce Krakovec, pilotní
lokalitou pro vysazování byl zvolen Habrov˘ potok. Základní cílovou lokalitou
repatriaãního projektu je jeho horní tok nad chatovou osadou u Prostfiedního ryb-
níka. Za projekt odpovídá Správa CHKO Kfiivoklátsko, vykonává jej v souãin-
nosti s MO âRS Rakovník, poradenskou roli zastávají zástupci AOPK âR a PfiF
UK. Projekt je prÛbûÏnû dopracováván a není je‰tû zcela kompletní.
Realizátor: Správa CHKO Kfiivoklátsko, Zbeãno 5; MO âSR, Rakovník
Odborná spolupráce: AOPK âR Praha; Pfiírodovûdecká fakulta UK Praha 
Lokalizace: CHKO Kfiivoklátsko
Doba provádûní: od roku 1999
PrÛbûh projektu: Dne 31.5.1999 obdrÏela MO âRS Rakovník od správy CHKO
Kfiivoklátsko v˘jimku k záchrannému chovu, na jejímÏ základû bylo na podzim
roku 1999 do ·ipského potoka vysazeno 300 stfievlí z âerveného potoka pod
Hofiovicemi. V roce 2001 bylo navíc z Lánské obory, kde nebyly pfii kontrolních
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odlovech v roce 2004 Ïádné stfievle zji‰tûny), vysazeno do Jankovic rybníka
3 250 stfievlí (nebo 2 745 ks – údaje v dokumentaci se rÛzní), pfiestoÏe násada
mûla podle podmínek udûlené v˘jimky pocházet z jediné lokality (nejistá gene-
tická pÛvodnost ryb z Lánské obory je dal‰ím podstatn˘m negativem projektu).
Do nádrÏe byl vysazen i amur bíl˘ (!). K ohroÏení chovu do‰lo v prÛbûhu tfií za
sebou jdoucích povodní (v srpnu a záfií 2002 a v lednu 2003). První prÛzkum
Habrového potoka jako vhodné lokality pro vysazení stfievlí probûhl v letech
2002 – 2003. Pro vysazení do Habrového potoka bylo vybráno tfiináct základních
tÛní, odkud mají stfievle moÏnost ‰ífiit se do dal‰ích partií toku. Na podzim roku
2003 bylo do Habrového potoka vysazeno 430 stfievlí z Jankovic potoka, dal‰í
jedinci byli vysazeni (bez vûdomí orgánÛ ochrany pfiírody) do potoka Hufivinky
(50 ks), âistého potoka nad LuÏnou (100 ks) a SkelnohuÈského potoka nad Bar-
toÀ (100 ks). V roce 2004 AOPK âR stfiedisko Praha nedoporuãila pfiesazení ãásti
populace do nádrÏe v Lubné mimo území CHKO, která neodpovídá nárokÛm
stfievlí na stanovi‰tû, ãást odchovan˘ch stfievlí byla opût pfiesazena do Habrového
potoka. PfiestoÏe se na této lokalitû v letech 2004 - 2005 neprokázalo rozmnoÏo-
vání vysazen˘ch stfievlí, byly sem opût vysazeny na podzim 2005, neboÈ jejich
poãetnost v Jankovic rybníce silnû poklesla, a ‰lo tak o záchranu chovného hejna.
Tento stav je moÏné pfiiãíst vlivu silnû expandující stfievliãky v˘chodní, která do
chovné nádrÏe pronikla nejspí‰ z rybníkÛ v˘‰e na toku ·ipského potoka.
V˘sledky projektu: Reprodukce stfievlí v Jankovic rybníku je prÛbûÏnû sledo-
vána zástupci âRS, stav vysazen˘ch hejn monitorují pracovníci SCHKO Kfiivo-
klátsko a AOPK âR. Podle zástupcÛ MO âRS dochází v Jankovic rybníku
k nadmûrné predaci stfievlí volavkou popelavou a norkem americk˘m, coÏ jistû
na populaci stfievlí nemá fatální vliv. Ten naopak mÛÏe mít silné namnoÏení stfiev-
liãky v˘chodní v nádrÏi. JelikoÏ na Ïádné z cílov˘ch lokalit, kam jsou stfievle
vysazovány, dosud nebylo prokázáno úspû‰né tfiení, je prozatím nejvût‰ím pfiíno-
sem (vedle získan˘ch zku‰eností) roz‰ífiení stfievlí do ·ipského potoka, kde dlou-
hodobû pfieÏívají.
Finanãní náklady: Rekonstrukce Jankovic rybníka v Krakovci stála 319 866,80
Kã. V roce 2001 nárokovala MO âRS Rakovník u správy CHKO Kfiivoklátsko
dotaci na rok 2002 ve v˘‰i 11 830,- Kã (cestovní náklady, materiál, zhotovení
vr‰í, sekání v okolí Jankovic rybníka a náhonu a náklady na odlov a rozvoz
odchovan˘ch stfievlí).
Zdroj financování: Z PPK bylo v roce 1999 uvolnûno 318 000,- Kã na rekonstrukci
Jankovic rybníka. Proplácení dotací od správy CHKO Kfiivoklátsko není potvrzeno.
V˘znam a priorita: V̆ znam chovu je stfiední. DÛleÏitá a následováníhodná je
spolupráce angaÏovan˘ch subjektÛ, negativem zÛstává malá efektivita provede-
n˘ch opatfiení. Potenciál projektu lze spatfiovat v regionálním mûfiítku. Úvodní
nesrovnalosti a neplnûní podmínek ze strany âRS jsou jiÏ zredukovány.

VYPOU·TùNÍ OHROÎEN¯CH DRUHÒ RYB – ST¤EVLE POTOâNÍ (ICHT/PPHO/06)

Po nakoupení násady stfievle potoãní od subjektÛ s povolením pro záchrann˘
chov byly ryby vysazeny do revírÛ, odkud v minulosti vymizely a kde mají podle
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zástupcÛ JÚS âRS vhodné podmínky pro dlouhodobou existenci.
Realizátor: JÚS âRS, Bor‰ov nad Vltavou
Lokalizace: Jihoãesk˘ kraj
Doba provádûní: 2003
PrÛbûh projektu: Násada stfievle potoãní byla nakoupena od Petra Lebedy, MO
âRS Kaplice a MO âRS Humpolec. Ryby byly vysazeny do revírÛ âerná 1,
Stropnice 3P, Chval‰insk˘ potok 1 a Chotovinsk˘ potok 1.
V˘sledky projektu: Krajsk˘ úfiad – Jihoãesk˘ kraj ve svém vyjádfiení k Ïádosti
o povolení vysazování ohroÏen˘ch druhÛ ryb zpût do tokÛ ze dne 7.5. 2003 (ãj.
OZZL/2925/2003/Ou) konstatuje, Ïe vypou‰tûné ryby b˘vají zpûtnû na lokalitách
zaznamenávány a lze proto usuzovat o smysluplnosti tohoto vypou‰tûní. Infor-
mace, z kter˘ch je ãerpáno, v‰ak pocházejí od subjektÛ âRS, a proto nemusí b˘t
objektivní. O v˘bûru lokalit, mnoÏství vysazovan˘ch ryb a dal‰ích detailech pro-
jektu mûl b˘t prÛbûÏnû informován územnû pfiíslu‰n˘ orgán ochrany pfiírody, coÏ
se s v˘jimkou roku 2003 nedûlo (!).
Finanãní náklady: V roce 2003 náklady na projekt vypou‰tûní ohroÏen˘ch
druhÛ ryb – stfievle potoãní, mníka jednovousého a jelce jesena ãinily 180 898,-
Kã. Prodejní cena v roce 2003 z chovu Petra Lebedy byla 6,- Kã za kus 2–3leté
stfievle, odkoupeno bylo 3 950 ks v hodnotû 23 700,- Kã. MO âRS Humpolec
prodala 14 500 ks za 5 800,- Kã (4,- Kã/ks).
Zdroj financování: Finanãní zdroje âRS, v roce 2003 byla na projekt vypou‰tûní
ohroÏen˘ch druhÛ ryb – stfievle potoãní, mníka jednovousého a jelce jesena pfii-
dûlena 70% dotace ve v˘‰i 126 629,- Kã v rámci PPK (265A/07/640/03). Podle
dostupné dokumentace byla z dotace vyãerpána ãástka 104 090,- Kã.
V˘znam a priorita: Projekt pfiedstavuje nejobsáhlej‰í manipulace se stfievlí
potoãní ze strany sportovních rybáfiÛ. Jeho v˘znam je z hlediska ochrany druhu
stfiednû vysok˘, ale pouze pfii dodrÏování zásad, které jsou ze strany zástupcÛ
âRS prozatím vût‰inou ignorovány – jedná se o peãliv˘ v˘bûr lokalit pro vysa-
zování, dÛraz na genetickou pÛvodnost populací a sledování naplÀování cílÛ.

OBNOVA VODOHOSPODÁ¤SKÉ FUNKCE PILSKÉHO RYBNÍKA – ZLEP·ENÍ BIOTOPU

ST¤EVLE POTOâNÍ (ICHT/PPHO/07)

Z dÛvodu havarijního stavu hráze Pilského rybníka (PP Jánsk˘ potok) byla naplá-
nována jeho rekonstrukce, jejímÏ cílem bylo také zlep‰ení podmínek pro exi-
stenci populace stfievle potoãní. Probûhlo proto odlovení poãetn˘ch rybích pre-
dátorÛ (okoun fiíãní, pstruh duhov˘, úhofi fiíãní) a odbahnûní rybníka (rozloha cca
1,7 ha), kter˘ by do budoucna mûl slouÏit pfiedev‰ím jako biotop stfievle potoãní.
Pfiíãiny ohroÏení i zpÛsob realizace byly odbornû zhodnoceny, riziko nevratného
ovlivnûní biotopu ohroÏeného druhu bylo známé, ale prakticky nevyluãitelné.
Realizátor: AOPK âR Praha 
Lokalizace: Pilsk˘ rybník, k.ú. Dobrovítov
Doba provádûní: 2003–2004
PrÛbûh projektu: Po pfiípravû a projednání projektové dokumentace povolil KÚ
Stfiedoãeského kraje dne 20.8. 2003 v˘jimku (ãj. 9143/OÎP-18457/03-Sy)
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k manipulaci (odlovu) se stfievlí potoãní. Paralelnû s technick˘mi jednáními pro-
bíhal také v˘zkum vhodn˘ch lokalit, do kter˘ch by mohly b˘t odlovené stfievle
na podzim roku 2003 pfiemístûny. V srpnu 2003 zpracovala AOPK âR „Zprávu
o monitoringu povodí Klejnárky a Brslenky“. Vypu‰tûní a slovení Pilského ryb-
níka probûhlo v listopadu 2003. Poãet stfievlí dosahoval pouze desítek jedincÛ,
a ti byli proto vysazeni do Jánského potoka nad Pilsk˘ rybník. Po odbahnûní byl
rybník na jafie 2004 napu‰tûn a znovu kolonizován stfievlí potoãní, probûhla také
pfiirozená reprodukce. Osídlení rybníka stfievlemi bylo pozorováno i v roce 2005.
V˘sledky projektu: Z hlediska pfiedmûtu ochrany stfievle potoãní byla realizovaná
akce úspû‰ná. Do‰lo k slovení drav˘ch ryb a ke zlep‰ení podmínek pro existenci
druhu. Stfievle se v nádrÏi i v toku nad nádrÏí rozmnoÏují. Úãinnost opatfiení bude
sledována AOPK âR (stfiediskem Praha) i v následujících letech, kdy je poãítáno
s dal‰ími sukcesivními procesy. V̆ sledky nebyly prozatím publikovány.
Finanãní náklady: Celková investice 3 127 596,- Kã.
Zdroj financování: Podprogram 215012 Správa nezcizitelného státního majetku
ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích.
V˘znam a priorita: Vzhledem k úspû‰nosti opatfiení je moÏné projekt hodnotit
jako stfiednû v˘znamn˘, i kdyÏ pouze v místním mûfiítku. Nedo‰lo k roz‰ífiení
stfievlí na dal‰í lokality, ale ke zlep‰ení podmínek pro jejich dlouhodobou exi-
stenci v Pilském rybníku i pfiiléhajících pasáÏích Jánského potoka.

CHOV ST¤EVLE POTOâNÍ – PIVONICE (ICHT/PPHO/08)

Chov bude provádûn ve dvou nádrÏích u obce Pohorská Ves. Odchované ryby
budou vysazovány do tokÛ v povodí Mal‰e (navrÏeny jsou revíry Mal‰e 4 a Mal‰e
5), odkud stfievle vymizely. Ve struãné metodice chovu jsou popsány pfiedev‰ím
podrobnosti odlovu a pfienosu na dal‰í lokality. Po odborné stránce není projekt
dostaãující, jeho v˘hodou je velká zku‰enost osob, které jej budou prakticky pro-
vádût. Pfiekvapující je poãítání s prodejem chránûného druhu.
Realizátor: âRS, místní organizace Kaplice
Lokalizace: rybníky Pivonice a Uhli‰tû, k.ú. Pivonice
Doba provádûní: oficiálnû od roku 2004 (jinak cca od roku 1990)
PrÛbûh projektu: NádrÏe Pivonice (0,21 ha) a Uhli‰tû (0,18 ha) se nachází
v povodí Pohofiského potoka, z nûhoÏ pocházejí generaãní stfievle. Stfievle se
v rybnících vyskytují cca 15 let a pfiirozenû se zde rozmnoÏují. Dne 21.2.2005
byla KÚ– Jihoãesk˘ kraj vydána v˘jimka (ãj. KUJCK/22594/2004/OZZL/Ou)
platná do roku 2006, kterou se povoluje chovat, pfiemisÈovat, dopravovat
a vypou‰tût stfievle zpût do lokalit, odkud pocházel generaãní materiál, pfiípadnû
do toku do vzdálenosti 10 km od tûchto lokalit (v rámci fiíãní sítû). V Ïádném pfií-
padû nelze druh pfiená‰et do jin˘ch povodí, lokality pro repatriaci musejí b˘t
pfiesnû místnû definovány. O chovu, ve‰keré manipulaci a vypou‰tûní druhu
budou vedeny pfiesné záznamy, které budou obsahovat specifikaci pÛvodu gene-
raãního materiálu (pfiesné urãení lokality), podmínky chovu (prÛbûh, odlov,
manipulace), poãet vypou‰tûn˘ch kusÛ a seznam lokalit, do kter˘ch je druh opû-
tovnû nebo novû vypou‰tûn.
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V˘sledky projektu: Program teprve zaãíná, proto nejsou známy Ïádné v˘sledky.
Zdroj financování: MO âRS Kaplice. Podle zdrojÛ JÚS âRS z roku 2003 byla
prodejní cena z tohoto chovu 3,- Kã za kus 23leté stfievle.
V˘znam a priorita: Sledování úspû‰nosti projektu je plánováno, jeho kvalitu
zatím není moÏné posoudit. Projekt se pfiipravuje a mÛÏe b˘t stfiednû v˘znamn˘m
v regionálním mûfiítku. Je v‰ak nutné upozornit, Ïe dopfiedu musejí b˘t pfiedev‰ím
správnû vytipovány cílové lokality a komerãní zámûry nesmûjí pfieváÏit nad pfiís-
n˘mi podmínkami manipulací se zvlá‰tû chránûn˘m druhem.

ZÁCHRANN¯ CHOV ST¤EVLE POTOâNÍ – PTÁâEK (ICHT/PPHO/09)

Záchrann˘ chov má slouÏit k produkci násady stfievle potoãní pro úãely reintro-
dukce druhu. Odborná hlediska byla opakovanû pfiipomínána zástupci AOPK âR
stfiediska HavlíãkÛv Brod a v koneãné verzi projektu záchranného programu
z 10.2.1997 jsou jiÏ v pfiijatelné mífie zapracována, i kdyÏ ze souãasného pohledu
je nutné nûkteré body (napfi. v˘bûr lokalit pro vysazování) upfiesÀovat.
Realizátor: âRS, místní organizace Humpolec
Lokalizace: rybníky Ptáãek III a IV, k.ú. Kleteãná
Doba provádûní: od roku 1997
PrÛbûh projektu: Okresní úfiad Pelhfiimov povolil dne 20.2.1997 ãasovû neo-
mezenou v˘jimku (ãj. ÎP/862/97-246-D) k záchrannému chovu stfievle potoãní
v lokalitû Ptáãek. PrÛbûh chovu je v‰ak z velké ãásti neznám˘, docházelo i k pro-
deji mimo povodí. Z tohoto dÛvodu vydal KÚ kraje Vysoãina dne 1.11.2004 roz-
hodnutí (ãj. KUJI 12904/2004 OZP Vac), kter˘m zmûnil pÛvodní v˘jimku a urãil
pfiísnûj‰í podmínky chovu. Odchované stfievle mohou b˘t vyuÏity pro reintro-
dukãní program CHKO Îìárské vrchy (projekt ã. ICHT/Ppho/04)).
V˘sledky projektu: MO âRS Humpolec nepfiedávala (!) orgánu ochrany pfiírody
kaÏdoroãní povinn˘ pfiehled o poãtu generaãních ryb, pÛvodu a zpÛsobu jejich
nabytí, poãtu odchovan˘ch jedincÛ a zpÛsobu jejich vyuÏití ani v˘sledky kon-
trolních odlovÛ z jednotliv˘ch lokalit. Opomíjeno je dlouhodobû jakékoliv infor-
mování o okolnostech pfiípadné reintrodukce. Informace o neplnûní podmínek
podal dne 13.7.2004 KÚ kraje Vysoãina (ãj. KUJI 10687/2004 OZP Vac).
V˘sledky chovu jsou proto de facto neznámé, i kdyÏ v roce 2005 byl v˘skyt
stfievlí v rybnících potvrzen pfii terénním ‰etfiení zástupcÛ AOPK âR.
Finanãní náklady: Neznámy. Není evidován ani prodej odchovan˘ch stfievlí
(proti podmínkám rozhodnutí o povolení chovu).
Zdroj financování: Podle zdrojÛ JÚS âRS z roku 2003 byla prodejní cena
z tohoto chovu 4,- Kã za kus dvouleté stfievle, MO âRS Humpolec prodala
tomuto subjektu v daném roce 14 500 ks za 58 000,- Kã. Dne 21.4.2004 byl
Zastupitelstvem mûsta Humpolce schválen pfiíspûvek MO âRS Humpolec ve
v˘‰i 3 000,- Kã na záchrann˘ chov stfievle potoãní pro rok 2004. Dal‰í informace
neposkytnul ani Mûstsk˘ úfiad Humpolec ani MO âRS Humpolec. Stav realizo-
vaného projektu ani jeho dílãích ãástí není z dostupné dokumentace zfiejm˘.
V˘znam a priorita: V̆ znam chovu je pfiedev‰ím pro jeho malou transparentnost
nutné hodnotit jako nízk˘, potenciálnû vyuÏiteln˘ v regionálním mûfiítku. Velice
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neÏádoucí je ‰ífiení odchovan˘ch ryb do vzdálen˘ch povodí. Pokraãování pro-
jektu je pfiijatelné pouze za pfiedpokladu, Ïe provozovatel bude plnit poÏadavky
orgánÛ ochrany pfiírody, které bude prÛbûÏnû o realizovan˘ch opatfieních infor-
movat.

CHOV A ROZMNOÎOVÁNÍ ZVLÁ·Tù CHRÁNùN¯CH DRUHÒ RYB – ST¤EVLE POTOâNÍ

(ICHT/PPHO/10)

Jedná se o komerãní chov pfieváÏnû hospodáfisk˘ch druhÛ ryb, po kter˘ch je
poptávka ze strany rybáfisk˘ch hospodáfisk˘ch subjektÛ.
Realizátor: Rybníkáfiství Pohofielice a.s., Pohofielice
Lokalizace: Jihomoravsk˘ kraj
Doba provádûní: 1995-?
PrÛbûh projektu: V roce 1995 obdrÏelo Rybníkáfiství Pohofielice a.s. od Okres-
ního úfiadu Znojmo v˘jimku k chovu a rozmnoÏování stfievle potoãní. V roce
1996 byl intenzivnû odchován plÛdek na speciální komofie v Jankovicích, kter˘
byl po schválení OÚ Znojmo za pomoci MRS vysazen do voln˘ch vod, v násle-
dujícím roce byly odchované roãní ryby prodány opût MRS. Pozdûji bylo vzhle-
dem k omezenému chovného prostoru od chovu upu‰tûno.
V˘sledky projektu: Pfii umûlém v˘tûru bylo dosahováno pracovní plodnosti 800
ks jiker. Zku‰enosti s chovem byly zãásti publikovány (·útovsk˘, 1999). 
Zdroj financování: Pravdûpodobnû vlastní, jednalo se o komerãní chov.
V˘znam a priorita: Z ekonomického hlediska byl program hodnocen jako neza-
jímav˘ a ztrátov˘, provozovatel jej chápal jako pfiíspûvek komerãních firem
k ochranû Ïivoãi‰n˘ch druhÛ. I pfies tuto proklamaci je nutné konstatovat, Ïe opat-
fiení mûlo pro ochranu druhu pouze mal˘ v˘znam.

POSILOVÁNÍ POPULACE ST¤EVLE POTOâNÍ (ICHT/PPHO/11)

Správa KRNAP v rámci optimalizace rybáfiského hospodafiení v Národním parku
podporuje rozvoj populace stfievle potoãní, prozatím víceménû pasivní formou.
Neexistuje Ïádn˘ rozpracovan˘ projekt.
Realizátor: Správa KRNAP, Vrchlabí
Lokalizace: Labská nádrÏ
Doba provádûní: nedefinována
PrÛbûh projektu: Stfievle potoãní se v Labské nádrÏi vyskytuje od doby, kdy
sem byla vysazena (termín není znám˘). Stabilitu populace v souãasnosti naru-
‰uje predaãní tlak, pfiedev‰ím za strany vysazovaného pstruha duhového.
V˘sledky projektu: V̆ voj ukazuje na nutnost zmûny hospodafiení (pfiedev‰ím
obsádky umoÏÀující dlouhodobou existenci stfievle potoãní). Chybí ale konkrétní
informace o plánovan˘ch opatfieních.
Zdroj financování: Finanãní zdroje správy KRNAP.
V˘znam a priorita: Díky nedostatku informací i nejasnému pÛvodu stfievlí
v Labské nádrÏi pfiedstavuje údajné posilování místní populace zásah s mal˘m
v˘znamem pro ochranu druhu.
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CHOV A PRODEJ ST¤EVLE POTOâNÍ (ICHT/PPHO/14)

Jedná se o komerãní chov.
Realizátor: ARYBAZ, ChyÀava
Lokalizace: Stfiedoãesk˘ kraj
Doba provádûní: minimálnû v roce 2004
PrÛbûh projektu: V rybnících je udrÏováno generaãní hejno, nejsou k dispozici
vhodné nádrÏe k odchovu.
V˘sledky projektu: Provozovatelem je oãekávána poptávka po odchovan˘ch
rybách. To lze zãásti potvrdit, i kdyÏ komerãní vyuÏívání stfievle potoãní je v roz-
poru s její ochranou.
Zdroj financování: Pravdûpodobnû vlastní, jednalo se o komerãní chov.
V˘znam a priorita: Celkovû se jeví projekt z hlediska ochrany druhu jako nepfií-
nosn˘ nebo negativní.

VYSAZENÍ ST¤EVLÍ DO PUKLICKÉHO A P¤ÍSECKÉHO POTOKA (ICHT/PPHO/15)

Ve spolupráci Obecního úfiadu Luka nad Jihlavou a zástupcÛ MS âeského rybáfi-
ského svazu v Lukách nad Jihlavou do‰lo k vysazení stfievlí do dvou mal˘ch vod-
ních tokÛ. Îádn˘ projekt nebyl pfiipraven.
Realizátor: MS âRS v Lukách nad Jihlavou
Lokalizace: Puklick˘ a Pfiíseck˘ potok, povodí Jihlavy
Doba provádûní: rok 2000 (nebo 2001)
PrÛbûh projektu: Stfievle byly vysazeny do Puklického a Pfiíseckého potoka. Ve
zprávû od MO MRS Jihlava (ãj. 145/04) je konstatováno, Ïe v první polovinû
roku 2001 (oproti internetov˘m stránkám www.lukanadjihlavou.cz, které uvádûjí
vysazení v roce 2000) bylo vysazeno cca 1000 ks násady získané od nejmeno-
vané osoby.
V˘sledky projektu: Podle informací MO MRS Jihlava byl pokus o vysazení
stfievlí neúspû‰n˘, ani v jednom z tokÛ se nevyskytují.
V˘znam a priorita: Jedná se o typicky nepfiipravenou akci, jejíÏ pÛvodní úmysl
byl více nad‰eneck˘ neÏli odborn˘. Realizátor nekontaktoval expertní pracovi‰tû
(alespoÀ to není známo), vysazení skonãilo neúspû‰nû a nemûlo tedy Ïádn˘ pozi-
tivní v˘znam pro ochranu druhu, a to ani z hlediska praktické osvûty, neboÈ
nebyly uplatnûny zásady repatriaãního projektu.

ROZMNOÎOVÁNÍ OHROÎEN¯CH DRUHÒ RYB – MNÍK JEDNOVOUS ,̄ ST¤EVLE

POTOâNÍ A M¤ENKY MRAMOROVANÉ (ICHT/PPHO/16)

O projektu nejsou Ïádné konkrétní informace. Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje
informoval dne 16.7.2004 AOPK âR, Ïe nemá Ïádnou dokumentaci (ãj. KULK
7816/2004). Vzhledem k nejasn˘m podkladÛm (zdroj informací – www.kraj-
lbc.cz) nebyla kontaktována konkrétní organizace âRS. O neodborné pfiípravû
projektu svûdãí také jeho samotn˘ název – mezi ohroÏené druhy je zafiazena také
mfienka mramorovaná.
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Realizátor: âRS MO (???)
Lokalizace: Libereck˘ kraj
Doba provádûní: 2003
V˘sledky projektu: Neznámé. Lze doporuãit provûfiení prÛbûhu i financování
projektu.
Finanãní náklady: Z poÏadovan˘ch 52 430,- Kã (ãíslo Ïádosti 116) obdrÏel pfií-
jemce 40 000,- Kã od Libereckého kraje v rámci grantového programu G14.
Zdroj financování: Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje, Liberec 2
V˘znam a priorita: Jedná se o opatfiení znaãnû kontroverzní. Podobné investice
do druhové ochrany je moÏné hodnotit jako mrhání vefiejn˘mi prostfiedky bez sle-
dování ochranáfisk˘ch cílÛ. Vzhledem k chybûjícím informacím, které by akci
osvûtlily a ospravedlnily, je nutné ji hodnotit jako negativní.

Dále jsou zafiazeny dva projekty, u kter˘ch se nepodafiilo získat dostatek
informací:

REINTRODUKCE ST¤EVLE POTOâNÍ NA LOKALITU STARÉ HUTù (ICHT/PPHO/12)

Projekt byl popsán v práci Tomá‰e Dvofiáka „PrÛzkum ãásti povodí fiíãky Vãel-
niãky a reintrodukce stfievle potoãní na lokalitu Staré Hutû“ (SO· pro ochranu
a tvorbu ÎP, Veselí nad LuÏnicí), kterou se zatím nepodafiilo získat.
Lokalizace: HuÈsk˘ potok, povodí Vãelniãky-Kamenice
PrÛbûh projektu: neznám˘ – viz popis projektu
V˘sledky projektu: Neznámé. V lokalitû byl v˘skyt stabilní populace ovûfien pfii
kontrolním odlovu (AOPK âR) v roce 2005.
V˘znam a priorita: Vzhledem k naprostému minimu informací nelze projekt
vyhodnotit, v˘znam pro ochranu druhu kaÏdopádnû není vysok˘.

ZÁCHRANN¯ PROGRAM – V¯TùR ST¤EVLE POTOâNÍ (ICHT/PPHO/13)

V polovinû roku 2004 byl KÚ kraje Vysoãina pfiedloÏen návrh na rozmnoÏování
stfievle potoãní pomocí umûlého v˘tûru. Tento program je v pfiehledu uvádûn jako
pfiíklad nepfiijatého a nerealizovaného projektu.
Realizátor: Rybáfiství Vávrová-Fila s.r.o., Okfií‰ky
Lokalizace: Baráck˘ potok, povodí Jihlavy
V˘znam a priorita: Chov stfievlí potoãních se úspû‰nû uskuteãÀuje v pfiírod-
ních a upraven˘ch biotopech jako jsou potoky a pfiedev‰ím rybníky. Lze tak zís-
kávat dostateãné mnoÏství jedincÛ pro pfiípadné vysazování do voln˘ch vod.
Umûl˘ v˘tûr je neobvyklou metodou vzhledem k velikosti, citlivosti a ekologii
stfievlí, jako takov˘ jej nelze doporuãit. Do budoucna je v‰ak nutné tento zpÛ-
sob uvaÏovat jako moÏn˘ (napfi. pfii velkém nedostatku ryb pro vysazování do
povodí po otravû).
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SOUHRN

Stfievle potoãní je druhem, kter˘ i nadále vyÏaduje aktivní ochranu. Chov
v mal˘ch vodních nádrÏích se jeví jako vhodn˘ a problémy se pfii nûm vyskytují
zfiídka (sucho, zavleãení predátofii a konkurenti). Naopak vût‰ina pokusÛ o vysa-
zování do voln˘ch vod se nezdafiila, coÏ je alarmující. Dal‰í manipulace s druhem
musí probíhat podle pfiedem dÛkladnû pfiipraven˘ch a odbornû veden˘ch pro-
gramÛ a je nutné zajistit podrobné sledování v˘sledkÛ opatfiení.

Kapr obecn˘ (Cyprinus carpio)
– pÛvodní forma – tzv. sazan

OHROÎENÍ

Jako jedin˘ z hodnocen˘ch druhÛ ryb v této kapitole figuruje v âerveném
seznamu âR mezi kriticky ohroÏen˘mi Ïivoãichy (CR – Critically endangered).
Vzhledem k faktu, Ïe se jedná o tûÏko definovatelnou pÛvodní formu kapra
z dunajského systému (tzv. sazan), je reálná ochrana taxonu velmi komplikovaná.
Je otázkou, zda nebude v blízké budoucnosti vypracován komplexní (meziná-
rodní) záchrann˘ program. Chov sazana je vhodn˘ a stejnû tak i vûdeck˘ v˘zkum,
pro vysazování musí v‰ak b˘t stanovena pfiísná kriteria odborníky v oboru ichty-
ologie. Pfiíãiny ohroÏení v pÛvodním areálu v˘skytu pfiedstavují pfiedev‰ím
migraãní bariéry a kfiíÏení s masovû vysazovan˘mi vy‰lechtûn˘mi formami
kapra.
Známy jsou pouze dva komerãní chovy, které jsou níÏe vyhodnoceny.

VLASTNÍ PROJEKTY

CHOV A ROZMNOÎOVÁNÍ ZVLÁ·Tù CHRÁNùN¯CH DRUHÒ RYB – KAPR OBECN¯

(ICHT/CCAR/01)

Jedná se o komerãní chov hospodáfisk˘ch druhÛ ryb, po kter˘ch je poptávka ze
strany rybáfisk˘ch hospodáfisk˘ch subjektÛ. DÛkladnûj‰í anal˘za ochrany druhu
nebyla provedena, pfiestoÏe se jedná o vûdomou manipulaci se zvlá‰tû chránûn˘m
druhem.
Realizátor: Rybníkáfiství Pohofielice a.s., Pohofielice
Lokalizace: Jihomoravsk˘ kraj
Doba provádûní: od roku 1995
PrÛbûh projektu: JiÏ v roce 1995 obdrÏelo Rybníkáfiství Pohofielice a.s. od OÚ
Znojmo v˘jimku k chovu a rozmnoÏování kapra obecného. KÚ Jihomoravského
kraje udûlil tuto v˘jimku znovu v roce 2003 (ãj. JMK 7017/2003 OÎPZ-Kuãera).
Rychlen˘ plÛdek je nakupován v chovné stanici HAKI Szarvas v Maìarsku,
podle anal˘zy Ústavu fyziologie a genetiky AV âR se skuteãnû jedná o pÛvodní
divokou formu. K prvnímu pfiirozenému v˘tûru do‰lo v roce 2004.
V˘sledky projektu: Zku‰enosti s chovem byly zãásti publikovány (·útovsk˘
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1999), i kdyÏ pfiíspûvek je orientován pfiedev‰ím na jiné druhy ryb. Stejnû jako
pfied poãátkem projektu ani v jeho prÛbûhu nebyl ochranáfisk˘ aspekt projektu
dÛslednûji analyzován.
V˘znam a priorita: V̆ znam je v souãasnosti spí‰e hospodáfisk˘ neÏ ochranáfi-
sk˘, priorita z hlediska ochrany pfiírody je prozatím nízká. DÛkladné hodnocení
není moÏné kvÛli nedostatku hlub‰ích informací provést.

CHOV A PRODEJ SAZANA (ICHT/CCAR/02)

Jedná se o komerãní chov. Anal˘za ohroÏení druhu nebyla provedena.
Realizátor: ARYBAZ, ChyÀava
Lokalizace: Stfiedoãesk˘ kraj
Doba provádûní: minimálnû v roce 2004
PrÛbûh projektu: V rybnících je udrÏováno generaãní hejno, nejsou k dispozici
vhodné nádrÏe k odchovu.
V˘sledky projektu: O odchované ryby není zájem. Stejnû jako pfied poãátkem
projektu ani v jeho prÛbûhu nebyl ochranáfisk˘ aspekt projektu dÛslednûji analy-
zován.
Zdroj financování: Pravdûpodobnû vlastní, jedná se o komerãní chov.
V˘znam a priorita: V̆ znam je v souãasnosti spí‰e hospodáfisk˘, priorita z hle-
diska ochrany pfiírody je prozatím nízká.

SOUHRN

Pro ochranu pÛvodní formy kapra obecného (sazana) je nutné v chovech udrÏo-
vat kvalitní genetick˘ základ pro pfiípadn˘ záchrann˘ chov. Ten by v‰ak musel
probûhnout na mezinárodní úrovni. Vzhledem ke geografickému postavení âR je
moÏné doporuãit zaãlenûní do projektu aÏ v pozdûj‰í fázi. Aktivní ochrana sazana
nepatfií mezi souãasné priority druhové ochrany.

Piskofi pruhovan˘ (Misgurnus fossilis)

OHROÎENÍ

Piskofi pruhovan˘ se v âeské republice vyskytuje pouze fragmentárnû na desít-
kách lokalit, jejichÏ poãet navíc ub˘vá. Limitující negativní vliv na v˘skyt druhu
mají úpravy pÛvodních stanovi‰È (zabahnûné pomalu tekoucí ãi stojaté vody
zejména v zátopové oblasti velk˘ch fiek jako jsou tÛnû a postranní ramena), pfie-
dev‰ím jejich regulace, bagrování, zaváÏení. Zásadní jsou regulace vût‰iny vût-
‰ích fiek vedoucí k omezení aktivního aluvia a zv˘‰ení intenzity chovu ryb v ryb-
niãních soustavách. Po ztrátû vhodného biotopu nemá piskofi pruhovan˘ vût‰inou
moÏnost stanovi‰tû znovu osídlit z blízké lokality. Piskofii jsou také velmi citliví
k zneãi‰Èujícím látkám, které se ukládají v jimi ob˘vaném substrátu. Chov ani
vysazování piskofiÛ nepatfií k souãasn˘m prioritám ochrany pfiírody, pozornost je
tfieba vûnovat ochranû biotopu. Na v‰ech lokalitách je nutné soustfiedit ochranu
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druhu na zachování vhodn˘ch stanovi‰È s jemn˘m substrátem, napfi. zamezit
vysychání, v pfiípadû nutnosti udrÏovat parametry prostfiedí (vrstva sedimentÛ,
vegetace) v odpovídajících mezích. V rybniãních podmínkách je tfieba zvlá‰È
‰etrné zacházení pfii vypou‰tûní nádrÏí (nádrÏe ihned po v˘lovu opût napustit bez
zimování ãi letnûní) a manipulaci s odloven˘mi rybami. Dále je nutné navrhnout
hospodafiení a rybí obsádku, jeÏ populaci piskofie neohrozí. Pouze za speciálních
podmínek pfiizpÛsoben˘ch ochranû druhu mÛÏe b˘t provedeno pfiípadné odbah-
nûní rybníku, jeÏ musí b˘t pouze ãásteãné, tzn. nesmí b˘t odtûÏena pfieváÏná ãást
sedimentu. DÛleÏitá je také kontrola stavu prostfiedí vãetnû rozborÛ kvality vody.
V âeské republice jsou známy jen dva pfiípady chovu tohoto druhu, firma SAL-
MON-Píbil mûla v roce v˘jimku pro chov piskofiÛ od OÚ HavlíãkÛv Brod, níÏe
je hodnocen projekt, o nûmÏ se podafiilo získat více informací.

Vlastní projekt

CHOV A ROZMNOÎOVÁNÍ ZVLÁ·Tù CHRÁNùN¯CH DRUHÒ RYB – PISKO¤ PRUHO-
VAN¯ (ICHT/MFOS/01)

Jedná se o komerãní chov hospodáfisk˘ch druhÛ ryb, po kter˘ch je poptávka ze
strany rybáfisk˘ch hospodáfisk˘ch subjektÛ. DÛkladnûj‰í anal˘za ochrany druhu
nebyla provedena, pfiestoÏe se jedná o vûdomou manipulaci se zvlá‰tû chránûn˘m
druhem.
Realizátor: Rybníkáfiství Pohofielice a.s., Pohofielice
Lokalizace: Jihomoravsk˘ kraj
Doba provádûní: od roku 1995
PrÛbûh projektu: JiÏ v roce 1995 obdrÏelo Rybníkáfiství Pohofielice a.s. od OÚ
Znojmo v˘jimku k chovu a rozmnoÏování piskofie pruhovaného. KÚ Jihomorav-
ského kraje udûlil tuto v˘jimku znovu v roce 2003 (ãj. JMK 7017/2003 OÎPZ-
Kuãera). V období 1995 – 1996 byl odchov provádûn extenzívnû pfii pozorování
prostfiedí lokalit, kam byl vysazen a pfiípadn˘ch dal‰ích stanovi‰È. V letech
1997 – 1999 byl na HS Velk˘ DvÛr intenzivnû odchován plÛdek, kter˘ byl roku
1998 vysazen do revírÛ MRS, v roce 1999 byl plÛdek navíc poskytnut VÚRH ke
sledování, ãást odchovan˘ch ryb byla prodána. V ãervenci 1998 byl ukonãen
neúspû‰n˘ polointenzivní odchov. V roce 2000 a následujících letech byl prove-
den odchov v pfiirozen˘ch podmínkách. V letech s nedostatkem vody nebyly
chovné rybníky slovovány. V roce 2004 bylo pomocí umûlého v˘tûru odchováno
15 000 ks rychleného plÛdku, plÛdek byl vysazen do osmi lokalit, které obhos-
podafiuje Rybníkáfiství Pohofielice a.s.
V˘sledky projektu: Piskofii se roz‰ífiili i do lokalit, kde se fiadu pfiedchozích let
nevyskytovali (napfi. v rybnících Brani‰ovické soustavy). Zku‰enosti s chovem
byly zãásti publikovány (·útovsk˘, 1999), i kdyÏ pfiíspûvek je orientován pfiede-
v‰ím na jiné druhy ryb. Stejnû jako pfied poãátkem projektu ani v jeho prÛbûhu
nebyl ochranáfisk˘ aspekt dÛslednûji analyzován.
Zdroj financování: vlastní
V˘znam a priorita: Ochranáfisk˘ v˘znam je nízk˘, neboÈ ochrana druhu
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podobné chovy nevyÏaduje. Pro nedostatek hlub‰ích informací není moÏné
dÛkladné hodnocení.

SOUHRN

Je nutné chránit pfiedev‰ím ob˘vané biotopy piskofie pruhovaného, pfiímá aktivní
ochrana není pro ochranu druhu vhodná. Ze strany hospodáfisk˘ch subjektÛ je
dÛleÏitûj‰í uváÏlivé jednání pfii vysazování ostatních druhÛ ryb, pfiedev‰ím dravcÛ
a druhÛ, které ve vût‰í mífie naru‰ují rytím dnov˘ substrát.

Úhofi fiíãní (Anguilla anguilla)

OHROÎENÍ

Úhofi fiíãní se v Evropû vyskytuje ve vnitrozemsk˘ch i pobfieÏních vodách, neboÈ
ãást populace v juvenilní fázi Ïivota netáhne do fiek, ale zÛstává v jejich ústí.
Hlavní omezení roz‰ífiení pfiedstavují migraãní bariéry, a to jak pfii tahu mlad˘ch
úhofiÛ do horních tokÛ fiek, tak pfii návratu dospûlcÛ do mofie, kdy ãasto hynou
v turbínách vodních elektráren. Existence druhu v horních povodích je moÏná jen
díky vysazování monté (mal˘ch úhofiÛ odloven˘ch v deltách fiek) a do budoucna
pfii funkãním systému rybích pfiechodÛ. V 20. století byl roz‰ífien lov do lapadel
(slupÛ) bûhem poproudové migrace dospûl˘ch ryb, pfiiãemÏ byly uloveny deseti-
tisíce ryb roãnû. V souãasnosti dochází k trvalému poklesu poãetnosti celosvû-
tové populace, mnoÏství monté, které je uná‰eno proudy Atlanského oceánu
k evropsk˘m bfiehÛm, je blízké kritické minimální hranici poãetnosti, pfii níÏ je
druh je‰tû schopen pfieÏívat.
Organizace státní ochrany pfiírody v âR podporují snahy rybáfisk˘ch hospodafií-
cích subjektÛ o vysazování dostateãného poãtu mlad˘ch úhofiÛ do tokÛ v povodí
Labe, ve spolupráci âRS a AOPK âR je pfiipravován také projekt odlovu dospû-
l˘ch táhnoucích úhofiÛ a jejich odvoz do míst, odkud jiÏ budou moci táhnout do
Atlantského oceánu. Dva projekty zamûfiené na vysazování monté jsou hodno-
ceny níÏe.

VLASTNÍ PROJEKTY

PODPORA V¯SKYTU A P¤IROZEN¯CH MIGRACÍ ÚHO¤E ¤ÍâNÍHO (ICHT/AANG/01)

Cílem projektu bylo vysazení úhofiího monté do tokÛ, z nichÏ budou moci táhnout
zpût do mofie, na základû v˘sledkÛ lze oãekávat pokraãování v dal‰ích oblastech.
Mûlo rovnûÏ dojít k revizi manipulaãních fiádÛ vodních dûl na Plouãnici a Orlici.
Projekt vypl˘vá z dlouhodobého sledování poklesu poãetnosti úhofiÛ zaznamená-
vaného i ve statistikách âRS a navazuje na tradiãní hospodáfiské vysazování
úhofiÛ. Zástupci âRS jsou dobfie obeznámeni s biologií druhu, moÏná rizika, jeÏ
pfiedstavují pfiedev‰ím neprÛchodné migraãní trasy, byla uvaÏována pfied v˘bû-
rem lokalit pro vysazení monté.
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Realizátor: âRS, Severoãesk˘ územní svaz (SÚS) Ústí nad Labem
Lokalizace: povodí Plouãnice a Orlice
Doba provádûní: 2003
PrÛbûh projektu: Úhofií monté v poãtu 23 000 ks dovezené z Anglie bylo vysa-
zeno v kvûtnu 2003 do povodí Plouãnice a Orlice.
V˘sledky projektu: Úspû‰nost vysazení úhofiÛ do povodí Plouãnice a Orlice
bude moÏné odhadnout aÏ po nûkolika letech (aÏ ryby dospûjí).
Finanãní náklady: Cena za nákup 60 000 ks monté (vãetnû dopravy a zaji‰tûní
vysazení) ãinila 212 000,- Kã.
Zdroj financování: Vlastní finance SÚS âRS, z PPK MÎP âR 2003 udûlena
dotace 199 554,- Kã na nákup a vysazení úhofiího monté (PPK 933A/05/640/03).
V˘znam a priorita: Smysl celého projektu je vysok˘, neboÈ úhofi fiíãní se stává
celosvûtovû ohroÏen˘m druhem (pfiestoÏe je souãasnû stále v˘znamn˘m hospo-
dáfisk˘m artiklem). Jedná se o podíl na ochranû druhu v celosvûtovém mûfiítku.
Stál˘m problémem jsou v‰ak migraãní bariéry a ‰patné zaji‰tûní návodu vody do
turbín MVE proti vnikání úhofiÛ.
Je nutné v projektu nadále pokraãovat, zajímat se o napojení na zahraniãní pro-
gramy na ochranu úhofiÛ, spolupracovat na v˘stavbû rybích pfiechodÛ a projek-
tech na zabránûní úhynu v turbínách. Rybáfiské hospodáfiské subjekty spoleãnû
s organizacemi státní ochrany pfiírody musejí vysazování monté nadále finanãnû
podporovat (cena za monté stále v˘raznû stoupá). Priorita vysazování monté
úhofie fiíãního je vysoká v globálním mûfiítku.

IMPORT A VYSAZENÍ ÚHO¤ÍHO MONTÉ (ICHT/AANG/02)

Projekt pfiispívá k zachování reprodukãního cyklu úhofie fiíãního díky vysazování
do horních tokÛ fiek nad nepfiekonatelné migraãní bariéry, které brání mlad˘m
úhofiÛm v tahu proti proudu tokÛ. Projekt vypl˘vá z dlouhodobého sledování
poklesu poãetnosti úhofiÛ zaznamenávaného i ve statistikách âRS a navazuje na
tradiãní hospodáfiské vysazování úhofiÛ. Zástupci âRS jsou dobfie obeznámeni
s biologií druhu. MoÏná rizika, jeÏ pfiedstavují pfiedev‰ím neprÛchodné migraãní
trasy, byla uvaÏována pfied v˘bûrem lokalit pro vysazení monté.
Realizátor: âRS, Západoãesk˘ územní svaz (ZÚS), PlzeÀ
Lokalizace: PlzeÀsk˘ kraj
Doba provádûní: 2003
PrÛbûh projektu: Monté bylo v roce 2003 vysazeno do revírÛ v západních
âechách.
V˘sledky projektu: V̆ sledkem projektu má b˘t dostatek úhofiÛ, ktefií vyrostou
do lovné délky (hospodáfisk˘ v˘znam) anebo dospûjí a budou se moci zúãastnit
reprodukce. Jedná se o stav, kterého mÛÏe b˘t dosaÏeno aÏ po cca 4 letech (lovná
velikost) nebo po 8–12 letech (dospívání).
Finanãní náklady: Nákup monté 22 kg (vãetnû dopravy) byl uãinûn za 220 000,- Kã.
Zdroj financování: Vlastní (ZÚS âRS), z PPK MÎP âR 2003 udûlena dotace
96 800,- Kã (PPK 742A/07/640/03).
V˘znam a priorita: V̆ znam projektu je znaãn˘, neboÈ úhofi fiíãní se stává celo-
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svûtovû ohroÏen˘m druhem (pfiestoÏe je souãasnû stále v˘znamn˘m hospodáfi-
sk˘m artiklem). Jedná se o podíl na ochranû druhu v celosvûtovém mûfiítku.
OhroÏení v‰ak stále pfiedstavují migraãní bariéry a ‰patné zaji‰tûní návodu vody
do turbín MVE proti vnikání úhofiÛ.
Projekt by mûl dále pokraãovat, je nutné ãinnost koordinovat na republikové
úrovni a zajímat se o napojení na zahraniãní programy na ochranu úhofiÛ, spolu-
pracovat na v˘stavbû rybích pfiechodÛ a projektech na zabránûní úhynu v turbí-
nách. Rybáfiské hospodáfiské subjekty spoleãnû s organizacemi státní ochrany pfií-
rody musejí vysazování monté nadále finanãnû podporovat (cena za monté stále
v˘raznû stoupá). Priorita vysazování monté úhofie fiíãního je vysoká v globálním
mûfiítku.

SOUHRN

Pro ochranu úhofie fiíãního je dÛleÏitá podpora nákupu a vysazování monté, jedná
se o ekonomicky nároãnou hospodáfiskou ãinnost. K vysazování v‰ak musí
docházet pouze v místech, odkud mohou úhofii v dospûlosti táhnout bez váÏnûj-
‰ího nebezpeãí do mofie nebo ve zvlá‰tû odÛvodnûn˘ch pfiípadech do vod, kde
mohou b˘t odchytáváni a následnû pfieváÏeni do míst se zaruãen˘m migraãním
kontinuem.

Mník jednovous˘ (Lota lota)

OHROÎENÍ

Mník jednovous˘ (Lota lota) je uveden mezi zvlá‰tû chránûn˘mi druhy, kam byl
zafiazen z dÛvodu sníÏení poãtu jedincÛ ve volné pfiírodû v prÛbûhu 20. století.
Pfiesto v‰ak zÛstává pfiedmûtem intenzivního rybáfiského hospodafiení. Jeho úby-
tek nebyl zpÛsoben rybáfisk˘m tlakem, ale pfiedev‰ím sníÏenou kvalitou vody
a devastací stanovi‰È ve vodních tocích. Pfiirozené rehabilitaci populací v mnoha
pfiípadech brání migraãní bariéry na vodních tocích. Souãasné uspokojivé roz‰í-
fiení mníka je v˘sledkem vysazování v posledních dvou desetiletích pfiedev‰ím ze
strany sportovních rybáfiÛ a produkce hospodáfisk˘ch subjektÛ, odkud byly ryby
pfied vysazením do rybáfisk˘ch revírÛ získány. Genetická unifikace pÛvodnû roz-
díln˘ch populací je pouze spekulativní. Dlouhodobé rybáfiské hospodafiení prav-
dûpodobnû poru‰ilo genetické hranice mezi jednotliv˘mi (sub)populacemi, av‰ak
formou úspû‰ného roz‰ífiení druhu do vyhovujících lokalit. V souãasnosti na
území âeské republiky jiÏ není nutné brát na genetickou pÛvodnost vysazova-
n˘ch mníkÛ zvlá‰tní zfietel. Situace je obdobná jako u jelce jesena, vysazování
mníka je navíc moÏné na vût‰ím mnoÏství lokalit (povodí stfiednû velk˘ch i vel-
k˘ch tokÛ, vodní nádrÏe). Sportovní rybolov nepfiedstavuje vzhledem k ekologii
druhu jeho reálné ohroÏení.
Z v˘‰e zmínûn˘ch dÛvodÛ je dále uvedeno pouze nûkolik reprezentativních projektÛ.
Mimo nû dochází k chovu a vysazování napfi. také v NP a CHKO ·umava (udûlená
v˘jimka od Správy NP a CHKO ·umava pro chov a vysazování na období
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2004 – 2010), komerãnímu chovu a prodeji se vûnuje napfi. Rybáfiství RÛÏiãka
s.r.o nebo firma SALMON-Píbil (v˘jimka pro chov od OÚ HavlíãkÛv Brod na
období 2000 – 2005). Jednotlivé sloÏky âRS mají povolení k vysazování (napfi.
od KÚ â. Budûjovice na období 2003 – 2005, od OÚ Hradec Králové na roky
2002 a 2003 nebo od KÚ Ostrava na období 2003 – 2004) nebo k chovu (napfi.
od KÚ Pardubice v letech 2001 a 2002, od KÚ Praha na období od roku 2004, od
KÚ PlzeÀ na období 2003 – 2008 nebo od KÚ Pardubice na období 2003 – 2008).
Mníci jsou regionálnû legálnû loveni sportovními rybáfii na základû v˘jimek udû-
len˘ch âRS (napfi. od KÚ Zlín na období 2003 – 2008, od KÚ Hradec Králové
na období 2004 – 2008, od KÚ Ústí nad Labem od roku 2003, od KÚ Praha od
roku 2004 nebo od KÚ Ostrava na období 2003 – 2004) stejnû jako MRS (napfi.
od OÚ Uherské Hradi‰tû na období 2001 - 2004 nebo od OÚ Tfiebíã na období
2002 – 2004). V˘jimky k chovu byly udûleny i kuriózním ÏadatelÛm (napfi.
v˘jimka OÚ Hradec Králové pro Rybí restauraci Terezka).

VLASTNÍ PROJEKTY

VYPOU·TùNÍ OHROÎEN¯CH DRUHÒ RYB – ZÁCHRANN¯ CHOV MNÍKA JEDNOVOU-
SÉHO (ICHT/LLOT/01)

Produkce záchranného chovu má slouÏit k zarybÀování pfiedev‰ím jihoãesk˘ch
tokÛ a nádrÏí. Chov probíhá podle metodiky umûlého v˘tûru mníka (VÚRH Vod-
Àany) a projektu záchranného programu (MO âRS Husinec). Vysazování mníka
navazuje na obecnou snahu rybáfisk˘ch subjektÛ znovu roz‰ífiit tento druh do
pÛvodnû ob˘van˘ch biotopÛ. Vzhledem k zapojení zástupcÛ VÚRH VodÀany je
garantováno odborné vedení znalcÛ biologie druhu. Anal˘za pfiíãin ohroÏení
a moÏn˘ch rizik byla zpracována jen okrajovû (dÛraz byl kladen hlavnû na rizika
vlastního chovu). Záchrann˘ program od MO âRS Husinec popisuje pfiedev‰ím
technickou stránku odchovu.
Realizátor: âRS, JUS, Bor‰ov nad Vltavou; âRS MO Husinec
Odborná spolupráce: V˘zkumn˘ ústav rybáfisk˘ a hydrobiologick˘ (VÚHR),
VodÀany
Lokalizace: Jihoãesk˘ kraj
Doba provádûní: od roku 2000
PrÛbûh projektu: MO âRS Husinec obdrÏela dne 8.11.2000 od OÚ Prachatice
v˘jimku k záchrannému chovu do roku 2010 (ãj. SOP-246/ÎP 1170/1374/00) na
základû odborného posudku VÚRH ve VodÀanech. Chov probíhá v rybochovném
zafiízení (5 rybníkÛ a sádky) v Husinci s odbornou gescí VÚRH ve VodÀanech,
generaãní ryby jsou odchovávány z vlastních zdrojÛ v sádkách v Husinci. VyuÏí-
váno je poloumûlého v˘tûru generaãních ryb. K vysazování mníkÛ obdrÏel JÚS
âRS v˘jimku od OÚ âeské Budûjovice v roce 2002, dlouhodobou v˘jimku na
období 2003 – 2008 získal o rok pozdûji od KÚ Jihoãeského kraje. V roce 2003
nakoupil JÚS âRS od MO âRS Husinec násadu, která byla pouÏita pro zarybnûní
revírÛ Otava 1–4, Tismenice 1, Vltava 20, Vltava 26–27 a Blanice VodÀanská 1.
V˘sledky projektu: KÚ – Jihoãesk˘ kraj ve svém vyjádfiení k Ïádosti Jihoães-
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kého územního svazu âRS o povolení vysazování ohroÏen˘ch druhÛ ryb zpût do
tokÛ ze dne 7.5.2003 (ãj. OZZL/2925/2003/Ou) konstatuje, Ïe vypou‰tûné ryby
b˘vají zpûtnû na lokalitách zaznamenávány, a lze proto usuzovat o smysluplnosti
tohoto vypou‰tûní. Informace, z kter˘ch je ãerpáno, v‰ak pocházejí od subjektÛ
âRS, a proto nemohou b˘t brány jako jasnû urãující. O chovu a vysazování
plÛdku mûly b˘t MO âRS Husinec vedeny záznamy, ty v‰ak orgánÛm ochrany
pfiírody nejsou k dispozici (!). V̆ jimka k chovu má platnost do roku 2010, je tedy
moÏné tyto dÛleÏité podklady dále vyÏadovat. Prozatím nebyly v˘sledky projektu
publikovány, chybí také jejich trvalé kvalitní sledování.
Finanãní náklady: V roce 2003 náklady na projekt vypou‰tûní ohroÏen˘ch
druhÛ ryb – stfievle potoãní, mníka jednovousého a jelce jesena ãinily 180 898,-
Kã. MO âRS Humpolec prodala JÚS âRS 6 850 ks jednolet˘ch mníkÛ za
13 700,- Kã (2,- Kã/ks).
Zdroj financování: VyuÏívány jsou pfiedev‰ím finanãní zdroje âRS, v roce 2003
byla na projekt vypou‰tûní ohroÏen˘ch druhÛ ryb – stfievle potoãní, mníka jedno-
vousého a jelce jesena pfiidûlena 70 % dotace ve v˘‰i 126 629,- Kã v rámci PPK
(265A/07/640/03). Podle dostupné dokumentace byla z dotace vyãerpána ãástka
104 090,- Kã.
V˘znam a priorita: V̆ znam je v souãasnosti jiÏ spí‰e hospodáfisk˘ neÏ ochra-
náfisk˘, priorita z hlediska ochrany pfiírody je velmi nízká. Priorita opatfiení z hle-
diska ochrany druhu je nízká, a to v regionálním mûfiítku.

ODCHOV A VYSAZOVÁNÍ MNÍKA JEDNOVOUSÉHO (ICHT/LLOT/02)

Jedná se o hospodáfisk˘ chov. Lze pfiedpokládat, Ïe hlub‰í anal˘za ochrany druhu
nebyla provedena.
Realizátor: MRS, místní organizace Jimramov
Lokalizace: povodí Svratky
Doba provádûní: minimálnû v roce 2003
PrÛbûh projektu: V rybníãcích MO MRS Jimramov bylo v roce 2003 odcho-
váno 4 000 mníkÛ, ktefií byli vysazeni do voln˘ch vod.
V˘sledky projektu: Odchované ryby jsou vysazovány do revírÛ MRS. Ani pfied
poãátkem ani v prÛbûhu projektu nebyl jeho ochranáfisk˘ aspekt dÛslednûji ana-
lyzován.
Zdroj financování: Pravdûpodobnû vlastní.
V˘znam a priorita: Projekt má mal˘ ochranáfisk˘ v˘znam v regionálním
mûfiítku.

CHOV A ROZMNOÎOVÁNÍ ZVLÁ·Tù CHRÁNùN¯CH DRUHÒ RYB – MNÍK JEDNOVOUS¯

(ICHT/LLOT/03)

Jedná se o komerãní chov hospodáfisk˘ch druhÛ ryb, po kter˘ch je poptávka ze strany
rybáfisk˘ch hospodáfisk˘ch subjektÛ. Îádná hlub‰í anal˘za ochrany druhu nebyla pro-
vedena, pfiestoÏe se jedná o vûdomou manipulaci se zvlá‰tû chránûn˘m druhem.
Realizátor: Rybníkáfiství Pohofielice a.s., Pohofielice
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Lokalizace: Jihomoravsk˘ kraj
Doba provádûní: od roku 1995
PrÛbûh projektu: UÏ v roce 1995 obdrÏelo Rybníkáfiství Pohofielice a.s. od OÚ
Znojmo v˘jimku k chovu a rozmnoÏování mníka jednovousého. KÚ Jihomorav-
ského kraje udûlil tuto v˘jimku znovu v roce 2003 (ãj. JMK 7017/2003 OÎPZ-
Kuãera). Chov je v‰ak provádûn jen okrajovû, produkce je pomûrnû nízká.
V˘sledky projektu: Zku‰enosti s chovem byly zãásti publikovány (·útovsk˘,
1999), i kdyÏ pfiíspûvek je orientován pfiedev‰ím na jiné druhy ryb. Stejnû jako
pfied poãátkem projektu ani v jeho prÛbûhu nebyl ochranáfisk˘ aspekt projektu
dÛslednûji analyzován.
Zdroj financování: Pravdûpodobnû vlastní, jedná se o komerãní chov.
V˘znam a priorita: Projekt nemá Ïádn˘ ochranáfisk˘ v˘znam.

CHOV A PRODEJ MNÍKA JEDNOVOUSÉHO (ICHT/LLOT/04)

Jedná se o komerãní chov. Lze pfiedpokládat, Ïe Ïádná anal˘za ochrany druhu
nebyla provedena.
Realizátor: ARYBAZ, ChyÀava
Lokalizace: Stfiedoãesk˘ kraj
Doba provádûní: minimálnû v roce 2004
PrÛbûh projektu: Nakoupen˘ váãkov˘ plÛdek je odchováván a posléze pro-
stfiednictvím âRS vysazován do voln˘ch vod. Podle informací firmy jsou chova-
telské úspûchy rozkolísané kvÛli ‰patné kvalitû vody a nízk˘m vodním stavÛm.
Zdroj financování: Pravdûpodobnû vlastní, jedná se o komerãní chov.
V˘znam a priorita: Projekt nemá Ïádn˘ ochranáfisk˘ v˘znam.

CHOV A PRODEJ NÁSADY MNÍKA JEDNOVOUSÉHO (ICHT/LLOT/05)

Jedná se o komerãní chov. Lze pfiedpokládat, Ïe Ïádná anal˘za ochrany druhu
nebyla provedena.
Realizátor: ADAGRO, spol. s.r.o., Brno
Lokalizace: Jihomoravsk˘ kraj
Doba provádûní: minimálnû v roce 2004
PrÛbûh projektu: Neznám˘. Firma ADAGRO byla na základû inzerce na inter-
netov˘ch stánkách www.mujweb.cz/www/adg/ kontaktována, odpovûì v‰ak
nenásledovala.
Zdroj financování: Pravdûpodobnû vlastní, jedná se o komerãní chov.
V˘znam a priorita: Projekt nemá Ïádn˘ ochranáfisk˘ v˘znam.

SOUHRN

Ochrana mníka jednovousého spoãívá pfiedev‰ím v péãi o biotop a nikoliv
v aktivní ochranû, i kdyÏ chov a vysazování pfiispûly k zv˘‰ení poãetnosti v âR.
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Vranka obecná (Cottus gobio)

OHROÎENÍ

Vranka je ohroÏená pfiedev‰ím niãením ob˘vaného biotopu. Toky horních ãástí
povodí s vhodn˘m kamenit˘m substrátem byly totiÏ ãasto nevhodnû upravovány
a likvidovala se rÛznorodost stanovi‰È (hrazení tokÛ, dláÏdûní dna apod.). Do mnoha
tokÛ také unikaly toxické látky, jeÏ zapfiíãinily vytrávení cel˘ch lokálních populací.
Vranka je velmi citlivá na zneãi‰tûní tokÛ a dostatek kyslíku ve vodû. SlouÏí tak jako
bioindikátor vodního prostfiedí. NedodrÏování minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ pfii
provozu nûkter˘ch mal˘ch vodních elektráren zpÛsobuje vysychání fieãi‰È a likvidaci
rozsáhl˘ch území ob˘van˘ch vrankou obecnou. OhroÏovat predaãním tlakem ji
mohou také lososovité ryby, pfiedev‰ím pstruh obecn˘, vysazovan˘ v nadmûrn˘ch
poãtech. V minulosti byla vranka rovnûÏ likvidována rybáfii pfii odlovech v chovn˘ch
ãástech revírÛ, neboÈ byla povaÏována za silného ‰kÛdce na jikrách a plÛdku pstruhÛ.
Vranka obecná se v souãasnosti vyskytuje na mnoha lokalitách (evidováno je cca
200 tokÛ s prokázan˘m v˘skytem), coÏ je prozatím uspokojivá v˘chozí situace
pro dlouhodobou ochranu druhu. Její aktivní ochrana (chov, vysazování) není
nutná. PfiemisÈování jedincÛ mezi rÛzn˘mi povodími se z pohledu uchování gene-
tické diverzity jeví jako nejpodstatnûj‰í problém ochrany druhu. Ochrana vranky
obecné pfiímo souvisí s trvalou kontrolou ãistoty vod a se zamezením technick˘ch
zásahÛ do koryt tokÛ a jejich substrátu, nevhodn˘ch pro tento druh. Je tfieba vyva-
rovat se pfiedev‰ím zahlubování a zpevÀování koryt a také tûÏby ‰tûrku. Nutné je
uchovat v toku klid v prÛbûhu bfiezna aÏ dubna, kdy dochází k rozmnoÏování
a v˘voji ran˘ch stadií vranek. Je-li ãást lokality po‰kozena nevhodn˘mi úpra-
vami, je tfieba uvádût je do pfiírodû bliÏ‰ího stavu (pfiedev‰ím tvorbou rozmani-
tého substrátu dna s pfievahou omlet˘ch kamenÛ a ‰tûrku).
Aktivní ochrana jedincÛ není vhodn˘m ochranáfisk˘m nástrojem a není také
ãasto aplikována. Pfiesto kupfiíkladu firma SALMON-Píbil získala pro chov vra-
nek v˘jimku od OÚ HavlíãkÛv Brod. Orgán ochrany pfiírody na OÚ â. Budûjo-
vice vydal také na období 2002 – 2006 v˘jimku k vysazování pro JÚS âRS. Tyto
aktivity nebudou dále hodnoceny.

ZÁVùR

Na základû hodnocení je moÏné konstatovat, Ïe aktivní ochrana ryb v âR nepro-
bíhala na kvalitní úrovni. Úspû‰ná opatfiení byla realizována na hospodáfiské
úrovni (jelec jesen, mník jednovous˘). U sloÏitûj‰ích programÛ (stfievle potoãní),
které vyÏadují pfiístup „ochranáfisk˘“, doposud fungují jen nûkteré programy, a to
pouze ty, které jsou komplexnû a kvalitnû pfiipraveny.
Pozornost v aktivní druhové ochranû by mûla b˘t v blízké budoucnosti smûfio-
vána i k druhÛm, které dosud nebyly v centru zájmu, jako je napfiíklad silnû ub˘-
vající slunka obecná. V˘razná pozornost musí b˘t soustfiedûna na získání
poznatkÛ o její biologii a ekologick˘ch vztazích se stfievliãkou v˘chodní (Pseu-
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dorasbora parva). Na základû tûchto poznatkÛ budou navrÏena ochranná opatfiení
na regionální úrovni. Vypracování principÛ aktivní ochrany spoleãnû s ochranou
vodních mlÏÛ vyÏaduje také hofiavka duhová (druh byl jiÏ i umûle chován v Ryb-
níkáfiství Pohofielice).

Mezi hlavní rizika hospodafiení s ohroÏen˘mi druhy ryb fiadíme:
• likvidaci pÛvodního genofondu – jedná se o nevratn˘ zásah do v˘voje druhÛ

jako pfiírodního dûdictví a základního prvku biodiverzity
• nelegální (i v˘jimkami o‰etfien˘) obchod – pro soukromé subjekty se jeví

z hlediska ochrany pfiírody jako neefektivní a kontraproduktivní. Podle znûní
zákona 114/1992 Sb. je podle §50 odst. 2 takováto ãinnost zakázaná. PfiestoÏe
nebyla (podle na‰ich informací) prozatím vydána Ïádná v˘jimka z tohoto
ustanovení, obchod s chránûn˘mi rybami dosud probíhá. Z hlediska druhové
ochrany se nejedná o zvlá‰tû závaÏn˘ problém v pfiípadû jelce jesena a mníka
jednovousého, u ostatních druhÛ musí b˘t vÏdy podmínky obchodu souãástí
programu aktivní druhové ochrany schváleného orgánem ochrany pfiírody.

• neodborné vysazování a ‰ífiení druhÛ – podle vyhodnocení je pfiíli‰ ãasto ne‰e-
trné k dotãen˘m druhÛm

Ochrana biodiverzity rybích spoleãenstev se musí zakládat na:
• péãi o biotop – migraãní zprÛchodnûní fiíãních systémÛ, ‰etrné rybniãní hos-

podafiení
• záchrann˘ch programech – celostátnû koordinovan˘ch (losos obecn˘) ãi na

regionální úrovni (napfi. stfievle potoãní, slunka obecná, hofiavka duhová)
• ochranû vnitrodruhové (genetické) diverzity
• komunikaci orgánÛ ochrany pfiírody s rybáfisk˘mi organizacemi, pfiedávání

informací do jednotného centrálního pfiehledu
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RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTÒ

AKTIVNÍ OCHRANY OBOJÎIVELNÍKÒ (AMPHIBIA) V âESKÉ REPUBLICE

Pavel Kolman

Fetrovská 1001/61, 160 00 Praha 6

OHROÎENÍ

V uplynul˘ch desetiletích do‰lo na území âR vlivem zemûdûlství, lesního hos-
podáfiství, prÛmyslové v˘roby i z dal‰ích pfiíãin k drastickému úbytku vodních
ploch vhodn˘ch pro Ïivot obojÏivelníkÛ a v˘voj jejich larválních stadií. Zejména
drobné vodní nádrÏe, kter˘m vût‰ina druhÛ dává pfiednost, byly z nejrÛznûj‰ích
dÛvodÛ likvidovány, nebo zanikly pfiirozenou sukcesí. Nûkolikanásobnû se zv˘-
‰ila intenzita silniãního provozu, coÏ má za následek lokální oslabování populací
nûkter˘ch druhÛ. Dal‰í ztratily odvodÀováním mokfiadÛ a pfiemûnou luk na ornou
pÛdu biotop potfiebn˘ pro terestrickou fázi Ïivota. Poãetní stavy v‰ech druhÛ
obojÏivelníkÛ znaãnû poklesly a v souãasné dobû jich vût‰ina patfií mezi Ïivo-
ãichy zvlá‰tû chránûné zákonem ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny
a vyhlá‰kou Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR (MÎP âR) ã. 395/1992 Sb. 
V kategorii druhÛ kriticky ohroÏen˘ch jsou: blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus),
ãolek hranat˘ (Triturus helveticus), ãolek karpatsk˘ (Triturus montandoni), ãolek
velk˘ (Triturus cristatus), ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan krátko-
noh˘ (Rana lessonae), skokan skfiehotav˘ (Rana ridibunda). 
Do kategorie silnû ohroÏen˘ch patfií: ãolek horsk˘ (Triturus alpestris), ãolek
obecn˘ (Triturus vulgaris), mlok skvrnit˘ (Salamandra salamandra), rosniãka
zelená (Hyla arborea), skokan ostronos˘ (Rana arvalis), skokan ‰tíhl˘ (Rana dal-
matina), skokan zelen˘ (Rana kl. esculenta). 
V kategorii ohroÏen˘ch jsou zafiazeny: kuÀka ohnivá (Bombina bombina), kuÀka
Ïlutobfiichá (Bombina variegata), ropucha zelená (Bufo viridis) a ropucha obecná
(Bufo bufo).
Ostatní na‰e druhy obojÏivelníkÛ jsou pouze obecnû chránûny zákonem ã.
114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny. Skokan hnûd˘ (Rana temporaria) byl
v dobû tvorby vyhlá‰ky MÎP ã. 395/1992Sb. povaÏován za bûÏn˘ druh, ãolek
dunajsk˘ (Triturus dobrogicus) a ãolek drav˘ (Triturus carnifex) byly hodnoceny
jako poddruhy ãolka velkého, mimo to v˘skyt T. carnifex v âR v té dobû nebyl
znám. Druhy T. cristatus, T. dobrogicus a T. carnifex mohou spolu na hranicích
areálÛ vytváfiet hybridní populace, které vyhlá‰ka opomíjí, totéÏ platí pro nûkteré
populace kunûk.

VLASTNÍ ZÁCHRANN¯ PROJEKT

Ochrana obojÏivelníkÛ patfií mezi tradiãní aktivity âeského svazu ochráncÛ pfií-
rody (âSOP), kter˘ jiÏ v roce 1983 vyhlásil dotazníkovou akci pod názvem „Evi-
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dence vodních ploch s v˘skytem obojÏivelníkÛ“. PfiestoÏe tehdy získaná data byla
rÛzné prÛkazné hodnoty, zejména pokud jde o determinaci zji‰tûn˘ch druhÛ, byl
to krok smûfiující k aktivní ochranû této skupiny ÏivoãichÛ, tj. k ochranû biotopÛ,
nikoliv jedincÛ. Kromû dal‰í ãinnosti pfiedev‰ím v oblasti prezentace a populari-
zace této problematiky vydala Ústfiední v˘konná rada (ÚVR) âSOP v roce 1991
metodickou pfiíruãku „Ochrana obojÏivelníkÛ“. RÛzn˘mi sloÏkami âSOP byly
v drtivé vût‰inû realizovány i následující posuzované projekty. Ty jsou zhruba
dvojího typu. První skupinu tvofií projekty zamûfiené pfiedev‰ím na vytvofiení,
údrÏbu ãi obnovu vodních nádrÏí pro rozmnoÏování obojÏivelníkÛ. AÏ na
v˘jimky nejsou zamûfieny na jeden konkrétní druh, ale spí‰e na ve‰kerou batra-
chofaunu na pfiíslu‰né lokalitû a obvykle projekt neuvádí ani pfiíli‰ podrobné tech-
nické parametry budované nádrÏe. Druhou skupinou jsou opatfiení na ochranu
bûhem jarního tahu k vodû, zámûrem je vylouãit úhyn Ïab na frekventovan˘ch
komunikacích. âinnost spoãívá v zamezení vstupu Ïab na vozovku vhodnû umís-
tûn˘mi zábranami, jejich odchyt do padacích pastí a pfienesení na druhou stranu
nebo pfiímo na reprodukãní stanovi‰tû. Cílov˘m druhem je zde pfiedev‰ím ropu-
cha obecná a skokan hnûd˘. Projekty (hlavnû první skupiny) se znaãnû li‰í úrovní
zpracování, kaÏd˘ je struãnû hodnocen zvlá‰È, v˘znam je hodnocen vÏdy spo-
leãnû pro celou skupinu. Projekty z roku 2003 byly hodnoceny pouze podle závû-
reãn˘ch zpráv, pfiihlá‰ky nebyly dodány. V nûkter˘ch pfiípadech proto nebylo
moÏné posoudit, zda byl obsah projektu splnûn, zpráva je mnohdy spí‰ popisem
ãinnosti organizace v roce 2003. Navíc ne kaÏd˘ je schopen písemnû prezentovat
svoji jistû zásluÏnou práci, které vûnoval ãas a úsilí.

1. PROJEKTY ZAMù¤ENÉ P¤EDEV·ÍM NA STAVBU, OBNOVU
A ÚDRÎBU VODNÍCH NÁDRÎÍ

PROJEKTY REALIZOVANÉ 1. ZO âSOP VALA·SKÉ MEZI¤ÍâÍ, OV
âSOP VSETÍN

030999 ROZ·Í¤ENÍ MNOÎSTVÍ VODNÍCH NÁDRÎÍ PRO OBOJÎIVELNÍKY, VYHLEDÁNÍ

A OCHRANA MÍST TAHU P¤ES KOMUNIKACE

Lokalizace projektu: okr. Vsetín – StfiíteÏ, Krhová, Jasenice 
Doba provádûní projektu: 1999 – 2000
PrÛbûh projektu: Na pozemcích v majetku nebo trvalém uÏívání âSOP byla vyti-
pována místa vhodná pro vytvofiení nádrÏí, odstranûny náletové dfieviny a kráãejícím
bagrem ãi ruãnû vyhloubeny tÛnû a provedeny terénní úpravy okolí. Dále byly vyhle-
dány tfii lokality tahu obojÏivelníkÛ pfies komunikace 1. tfiídy a zakoupen materiál pro
usmûrnûní tahu do propustí pod silnicí nebo do záchytn˘ch pastí (kbelíkÛ).
V˘sledky projektu: Vytvofiením, resp. obnovou tÛní se zlep‰ily podmínky pro
rozmnoÏování obojÏivelníkÛ na uveden˘ch lokalitách. Ochranná opatfiení v dobû
jarního tahu omezila úhyny dospûl˘ch jedincÛ pfiipraven˘ch k reprodukci. Projekt
byl prezentován v okresním tisku, informován byl i státní tisk a âT, která o uve-
den˘ch lokalitách natoãila reportáÏe.
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Finanãní náklady: 44 000,- Kã. PouÏito hlavnû na zemní práce a pohonné
hmoty, nákup pásu na zábrany, administrativní zabezpeãení projektu, cestovné,
dále na fotodokumentaci, drobné náfiadí apod.
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. Závûreãná zpráva ale neuvádí stav popu-
lací ani druhy obojÏivelníkÛ, na jejichÏ ochranu byl projekt zamûfien.

120900 ÚPRAVA DVOU TÒNÍ PRO OBOJÎIVELNÍKY

Lokalizace projektu: Láz, okr. Vsetín
Doba provádûní projektu: 2000 
PrÛbûh projektu: V fiíjnu 2000 byly, se souhlasem vlastníka pozemku, kráãejí-
cím bagrem, resp. ruãnû obnoveny dvû zazemûné tÛnû v prameni‰ti na nepouÏí-
vané pastvinû a provedeny terénní úpravy okolí. 
V˘sledky projektu: Vytvofiením, resp. obnovou tÛní se v˘raznû zlep‰ily pod-
mínky pro rozmnoÏování obojÏivelníkÛ (Salamandra salamandra, Ttriturus
alpestris, T. vulgaris, Rana temporaria, Bufo bufo). Projekt kladnû ohodnocen
Referátem Ïivotního prostfiedí Okresního úfiadu (RÎP OÚ) Vsetín.
Finanãní náklady: 14 000,- Kã. PouÏito na zemní práce a pohonné hmoty, admi-
nistrativní zabezpeãení projektu, fotodokumentaci, opravu kfiovinofiezu po‰koze-
ného pfii akci.
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. 

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP K¤IÎÁNKY

050999 VYBUDOVÁNÍ NÁDRÎE PRO ROZMNOÎOVÁNÍ KU≈KY OBECNÉ (BOMBINA

BOMBINA)

Lokalizace projektu: Jiãín, okolí rybníka ·ibeÀák
Doba provádûní projektu: 1999 – 2002
PrÛbûh projektu: V letech 1997 – 1999 zji‰tûno kaÏdoroãní neúspû‰né rozmno-
Ïování kuÀky obecné v drobn˘ch periodick˘ch kaluÏích. Po dohodû s majitelkou
pozemku byla vybudována v prÛbûhu srpna 1999 umûlá foliová nádrÏ a prove-
deny drobné terénní úpravy za úãelem svedení vody do nádrÏe. Na jafie 2000 pro-
vedeno vysazení vodních rostlin. 
V̆ sledky projektu: Umûlá tÛÀka umoÏnila zanikající populaci kuÀky obecné po tfiech
letech úspû‰né rozmnoÏení. ZároveÀ je potenciálním místem rozmnoÏování pro dal‰í
druhy zji‰tûné v okolí – ãolka obecného, ropuchu obecnou a skokana hnûdého. Je pfií-
nosem i pro populaci uÏovky obojkové, vzhledem k její potravní vazbû na obojÏivel-
níky. Projekt byl prezentován v místním tisku, místní TV stanici a okresním muzeu. Po
tfiíletém sledování populaãního trendu je plánována publikace v odborném tisku.
Finanãní náklady: 8888,70 Kã. PouÏito hlavnû na nákup PE folie, zemní práce
a pohonné hmoty, administrativní zabezpeãení projektu, opravu kfiovinofiezu, dále
na fotodokumentaci, náfiadí apod.
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Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. 

191801 VYBUDOVÁNÍ NÁDRÎE PRO ROZMNOÎOVÁNÍ OBOJÎIVELNÍKÒ V CHÚ K¤I-
ÎÁNKY

Lokalizace projektu: Záhuby, okr. Jiãín
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: V CHÚ KfiiÏánky byla vybagrována tÛÀka pro rozmnoÏování
ãolka horského a obecného. Oba druhy se doposud rozmnoÏovaly v zanikající
koleji od traktoru. TÛÀka je propojena s korytem potoka pro zaji‰tûní stálé hla-
diny vody. 
V˘sledky projektu: Novû vytvofiená umûlá nádrÏ bude po zániku stávající koleje
jedinou moÏností pro reprodukci obou druhÛ ãolkÛ na lokalitû, je i moÏn˘m roz-
mnoÏovacím stanovi‰tûm skokana hnûdého, kter˘ zde byl rovnûÏ pozorován.
V následujících letech plánováno sledování lokality a publikace v˘sledkÛ v regi-
onálním tisku.
Finanãní náklady: 3 202,70 Kã. PouÏito na zemní práce a pohonné hmoty, admi-
nistrativní zabezpeãení projektu, fotodokumentaci, cestovné a po‰tovné.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (3 000,-), vlastní prostfiedky (202,70,-)
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. Z popisu projektu ani ze závûreãné zprávy
v‰ak není patrné, zda je potok zarybnûn. Pokud ano, je tfieba zamezit pfiístupu ryb
do tÛÀky (napfi. pletivem) a vylouãit tak moÏnost predace larev ãolkÛ.

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP 12/05 NOV¯ KNÍN

Lokalizace projektÛ: Nov˘ Knín, okr. Pfiíbram

110999 PROHLOUBENÍ SEVERNÍHO OKRAJE VYSYCHAJÍCÍ MALÉ VODNÍ NÁDRÎE

S V¯SKYTEM CHRÁNùN¯CH OBOJÎIVELNÍKÒ

Doba provádûní projektu: 1999 
PrÛbûh projektu: V srpnu 1999 bylo v návaznosti na podobné akce z pfiedcho-
zích let provedeno strojní prohloubení ãásti vodní nádrÏe na pozemku v majetku
ZO âSOP 12/05.
V˘sledky projektu: Prohloubené ãásti nádrÏe umoÏÀují pfieÏívání obojÏivelníkÛ
i pfii poklesu hladiny. 
Finanãní náklady: 11 726,- Kã. PouÏito na strojní hloubení a pfievoz zeminy.
Zdroj financí: ÚVR âSOP

080900 PROHLOUBENÍ V¯CHODNÍHO OKRAJE MALÉ VODNÍ NÁDRÎE

Doba provádûní projektu: 2000 
PrÛbûh projektu: V záfií 2000 bylo v návaznosti na podobné akce z pfiedchozích let
provedeno strojní prohloubení malé nádrÏe na pozemku v majetku ZO âSOP 12/05.
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V˘sledky projektu: Prohloubení nádrÏe zamezí jejímu vysychání v letním
období a tím úhynu larválních stadií obojÏivelníkÛ. 
Finanãní náklady: 9 195,- Kã. PouÏito na strojní hloubení a pfievoz zeminy.  
Zdroj financí: ÚVR âSOP (8 000,-), vlastní prostfiedky (1 195,-) 

190103 VYBUDOVÁNÍ DVOU TÒNÍ MISKOVÉHO PROFILU PRO POT¤EBY CHRÁNù-
N¯CH OBOJÎIVELNÍKÒ

Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: V srpnu 2003 bylo v návaznosti na podobné akce z pfiedcho-
zích let provedeno strojní vyhloubení dvou mal˘ch vodních nádrÏí na pozemku
v majetku poboãky.
V˘sledky projektu: Roz‰ífiení soustavy vodních nádrÏí na zmínûném pozemku.
Hodnocení: Plán projektÛ byl splnûn. Na pozemku ve vlastnictví fie‰itele pro-
jektu vznikla soustava drobn˘ch nádrÏí vhodn˘ch pro reprodukci obojÏivelníkÛ.
K závûreãné zprávû pfiiloÏeno kladné hodnocení RÎP OÚ Pfiíbram. Jakékoli údaje
o kvantitû a druhové skladbû batrachofauny na lokalitû ale chybí. 

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP 44/03 „NOVOHRADKA“

140999 ZBUDOVÁNÍ ROZMNOÎI·Ë PRO OBOJÎIVELNÍKY U PR MA·TALE

Lokalizace projektu: Bor u Skutãe, okr. Chrudim
Doba provádûní projektu: 1999 
PrÛbûh projektu: PÛvodním zámûrem projektu bylo vyhloubení pûti nádrÏí pro
rozmnoÏování obojÏivelníkÛ na podmáãené louce v ochranném pásmu PR Ma‰-
tale. Pozemek je v pronájmu ZO âSOP 44/03. Projekt byl podpofien vyjádfiením
RÎP OÚ Chrudim i souhlasem vlastníka pozemku. Vzhledem ke krácení poÏa-
dované dotace musel b˘t projekt zmûnûn a poãet nádrÏí sníÏen na dvû, které byly
dostupnou mechanizací vyhloubeny.
V̆ sledky projektu: Vznikly dvû nové vodní plochy pro reprodukci obojÏivelníkÛ.
Finanãní náklady: 10 000,- Kã. PouÏito na strojní hloubení nádrÏí.
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: PÛvodní plán projektu byl z finanãních dÛvodÛ zmûnûn a realizován
v men‰ím rozsahu. Pfiínosem je vznik vodních ploch v území na obojÏivelníky
chudém. V pfiípadû osídlení nádrÏí obojÏivelníky plánováno zpracování návaz-
n˘ch projektÛ.

150999 ROZ·Í¤ENÍ ROZMNOÎI·Tù OBOJÎIVELNÍKÒ U RVASIC

Lokalizace projektu: Rvasice, okr. Chrudim
Doba provádûní projektu: 1999 
PrÛbûh projektu: V rámci projektu byl po konzultaci s vlastníkem pozemku pro-
hlouben v ãervenci 1999 zatopen˘ pfiíkop, kter˘ vzhledem k ãásteãnému zaze-
mûní bûhem letního období vysychal. V podzimním období provedeny profie-
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závky pfiilehl˘ch porostÛ. V̆ kopek byl ãásteãnû pouÏit k úpravû b˘valého ml˘n-
ského náhonu.
V˘sledky projektu: Prohloubením pfiíkopu byly obnoveny podmínky pro repro-
dukci tfií druhÛ ocasat˘ch obojÏivelníkÛ (Triturus vulgaris, T. alpestris, Salaman-
dra salamandra). Na lokalitû byla instalována informaãní tabule a spoluprací
s RÎP OÚ Chrudim zaji‰tûna legislativní ochrana.
Finanãní náklady: 10 000,- Kã. PouÏito na strojní hloubení, seãení porostu
a profiezávky.
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn i pfies krácení pÛvodnû poÏadované dotace.
Projekt prezentován v regionálním tisku.

PROJEKTY REALIZOVANÉ 18/08 ZO âSOP PÍSEK II

191102 ÚPRAVA VODNÍ PLOCHY PRO OBOJÎIVELNÍKY

Lokalizace projektu: Zlivice, okr. Písek 
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Projekt fie‰í obnovení zanedbaného rybníãka. Se souhlasem
vlastníka a uÏivatele pozemku bylo v dubnu provedeno vyfiezání náletov˘ch dfie-
vin a prosvûtlení bfiehového porostu. V letním období byla obnovena odtoková
strouha, rybníãek odvodnûn, vybagrován a po zpevnûní hráze opût napu‰tûn.
V˘sledky projektu: Úpravou byla obnovena vodní plocha cca 400 m2, tím se
v˘raznû zlep‰ily podmínky pro reprodukci obojÏivelníkÛ na lokalitû. Projekt pre-
zentován v ekocentru âSOP.
Finanãní náklady: 13 916,- Kã. PouÏito hlavnû na nákup náfiadí, administraci
ÚVR âSOP, fotodokumentaci, cestovné apod.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (10 000,-), vlastní zdroje (3 916,-)
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. Bylo obnoveno rozmnoÏovací místo nûko-
lika druhÛ obojÏivelníkÛ (Triturus vulgaris, T. alpestris, Bufo bufo, Hyla arborea,
Rana temporaria, R. esculenta synkl.).

192603 SLEDOVÁNÍ A OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ SEVERNù OD PÍSKU

Lokalizace projektu: Písek, okolí 
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: V období bfiezen – kvûten byl zji‰Èován v˘skyt obojÏivelníkÛ
v jednotliv˘ch vodních nádrÏích sledovaného území. Îáby byly determinovány
akusticky, ocasatí obojÏivelníci vizuálnû. ZároveÀ probûhlo jednání s dopravním
inspektorátem o umístûní informaãních tabulí v dobû jarní migrace obojÏivelníkÛ.
V˘sledky projektu: Byly získány údaje o v˘skytu obojÏivelníkÛ (v závûreãné
zprávû „obsádka obojÏivelníkÛ“) ve sledované oblasti, v˘sledky prezentovány
v ekocentru âSOP. Jednání s dopravním inspektorátem probûhlo neúspû‰nû
a informaãní tabule (v závûreãné zprávû pouÏit termín „oznamovací cedule“)
nebyly instalovány.
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Zdroj financí: ÚVR âSOP ?
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn pouze ãásteãnû, pokud to lze ze zmatené
a nesouvislé závûreãné zprávy posoudit.

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP 09/09 II

192002 VYBUDOVÁNÍ ROZMNOÎOVACÍ TÒNù PRO OBOJÎIVELNÍKY

Lokalizace projektu: Budimûfiice, okr. Nymburk
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Na pozemku v dlouhodobém pronájmu ZO âSOP a ve vlastnic-
tví jejího ãlena byla v období kvûten – srpen 2002 strojnû vyhloubena umûlá nádrÏ
o rozmûrech cca 5 x 10 m. V̆ kopek byl pouÏit na terénní úpravy okolí. Vlastní stavbû
pfiedcházelo vrtání sondy v roce 2000 a sledování hladiny spodní vody.
V˘sledky projektu: Vytvofiená nádrÏ je jedinou trvalou vodní plochou v katastru
obce a nabízí moÏnost reprodukce nûkolika druhÛm Ïab (Bufo bufo, B. viridis,
Rana dalmatina, R. temporaria, R. ridibunda), pozorovan˘m pfiímo na uvedeném
pozemku, kde zároveÀ sídlí ZO âSOP, ãímÏ je zabezpeãena kontrola a údrÏba
nádrÏe v budoucích letech. Projekt byl prezentován v regionálním tisku (Nym-
bursko, Polabské listy, Mladá fronta)
Finanãní náklady: 23 217,- Kã. PouÏito na zemní práce, administrativní zabez-
peãení projektu, kanceláfiské potfieby, telekomunikaãní poplatky.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (20 000,-), vlastní prostfiedky (3 217,-)
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn, vznikla vodní plocha v zemûdûlské krajinû,
kde podobné biotopy chybí.

193203 OBOJÎIVELNÍCI NA ROÎëALOVICKU

Lokalizace projektu: RoÏìalovice – rybníky v okolí
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: V roce 2003 probíhal faunistick˘ prÛzkum zamûfien˘ na zji‰-
tûní ãetnosti populací obojÏivelníkÛ na vybran˘ch lokalitách na RoÏìalovicku.
Vlastnímu terénnímu prÛzkumu pfiedcházel sbûr dat o v˘skytu v uplynul˘ch
letech. Poãasí v roce 2003 nebylo ov‰em pro realizaci projektu vhodné. Zji‰tûn
ãast˘ v˘skyt obojÏivelníkÛ v intravilánech obcí bez moÏnosti rozmnoÏování.
Proto byla vytipována místa vhodná k zaloÏení vodních nádrÏí, tfii z nich byly na
pozemcích ZO âSOP realizovány.
V˘sledky projektu: V̆ sledky faunistického prÛzkumu byly zcela jistû ovlivnûny
extrémnû such˘m poãasím roku 2003. Novû vyhloubené nádrÏe na pozemcích
âSOP roz‰ífií moÏnosti reprodukce obojÏivelníkÛ.
Hodnocení: Uvedené aktivity nutno hodnotit kladnû, splnûní projektu ale nelze
vyhodnotit. Dodána byla pouze závûreãná zpráva, z níÏ nelze plán projektu
vyãíst, a která je spí‰e „vyprávûním o ZO âSOP“.
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193303 OBNOVA TÒNùK NA POZEMKU P.â. 452/1 V K.Ú. HASINA

Lokalizace projektu: Hasina, okr. Nymburk
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Na pozemku ve vlastnictví ãlena ZO âSOP a pronajatém
Pozemkovému spolku Polabí byly vyfiezány náletové dfieviny strojnû vyhloubeny
tfii zazemûné tÛÀky, drobné úpravy a doãi‰tûní bylo provedeno ruãnû.
V˘sledky projektu: Obnovené vodní nádrÏe roz‰ífií moÏnosti reprodukce obojÏi-
velníkÛ. Projekt byl prezentován v rámci pravidelné propagace ãinnosti ZO
âSOP.
Hodnocení: Nelze vyhodnotit, dodána pouze závûreãná zpráva. Obnovení vod-
ních nádrÏí je samozfiejmû nutno hodnotit kladnû.

OSTATNÍ PROJEKTY

020999 ÚDRÎBA DVOU JEZÍREK S V¯SKYTEM âOLKA HORSKÉHO V PR BUKOVEC

Realizátor: ZO âSOP 35/03 Jizerka
Lokalizace projektu: PR Bukovec, Jizerské hory
Doba provádûní projektu: 1999
PrÛbûh projektu: Bûhem ãervna 1999 byla opravena a vyãi‰tûna dvû umûlá
jezírka, pfied i po opravû byl sledován v˘skyt ãolkÛ horsk˘ch.
V˘sledky projektu: Prohloubením, vyãi‰tûním a zpevnûním, resp. obnovou hrází
se zlep‰ily podmínky pro reprodukci ãolka horského v dané lokalitû. Populace
byla sledována i v roce 2000. Akce byla prezentována v Informaãním stfiedisku
Jizerka, na regionálních v˘stavách, v regionálním tisku.
Finanãní náklady: 5 437,- Kã, pouÏito na nákup náfiadí a pracovních pomÛcek
a financování strojovû provádûn˘ch zemních prací.
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. Vliv na poãetnost populace ale nelze ze
závûreãné zprávy posoudit.

100999 OBNOVA BIOTOPÒ PRO OBOJÎIVELNÍKY A B¤EHULE V SOUTICKÉ PÍSKOVNù

Realizátor: 02/09 ZO âSOP Vla‰im
Lokalizace projektu: Soutice, okr. Bene‰ov
Doba provádûní projektu: 1999 – minimálnû 2002
PrÛbûh projektu: ZO âSOP se podafiilo v roce 1989 zastavit nepovolené zavá-
Ïení pískovny kaly a prosadit obnovení zavezené tÛnû a vytvofiení kolmé stûny
pro zahnízdûní bfiehule fiíãní (Riparia riparia). Zemní práce probûhly do konce
bfiezna 1999 na náklady firmy zodpovûdné za pfiedchozí zavezení. Po zbytek
sezóny bylo provádûno sledování sukcese fauny bezobratl˘ch a obratlovcÛ kromû
savcÛ s dÛrazem na vyhodnocení úspû‰nosti rozmnoÏování obojÏivelníkÛ v novû
vytvofiené tÛni, hnízdûní bfiehulí, ‰ífiení fauny ze stávající vodní plochy do nové.
Zpráva o zoologickém prÛzkumu je souãástí závûreãné zprávy. 
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V˘sledky projektu: Novû vyhloubená vodní plocha poslouÏila jiÏ v první sezónû
k reprodukci minimálnû ãtyfi taxonÛ obojÏivelníkÛ (Triturus vulgaris, Bufo bufo,
Rana temporaria, Rana esculenta synklepton). Ve vytvofiené stûnû hnízdila malá
kolonie bfiehule fiíãní (10 párÛ, jediné hnízdi‰tû v okr. Bene‰ov). Projekt prezen-
tován v regionálním tisku, ve v˘roãní zprávû 02/09 ZO âSOP Vla‰im, a po ukon-
ãení alespoÀ tfiíletého sledování bude publikován ve Sborníku vlastivûdn˘ch
prací z Podblanicka.
Finanãní náklady: Pfiesnou v˘‰i nelze zjistit, kopie finanãního vyúãtování je
nekompletní. PoÏadovaná dotace ãinila 16 800,- Kã. Financováno administrativní
zabezpeãení projektu, po‰tovné, fotomateriál, kanceláfiské potfieby, pomÛcky pro
zoologické sledování.
Zdroj financí: pravdûpodobnû ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn, provedená opatfiení byla úãinná. Byl sta-
noven management na rok 2000 vãetnû návrhu na vyhlá‰ení doãasnû chránûné
plochy. Zoologická inventarizace zpracovává velmi podrobnû faunu bezobrat-
l˘ch, ryb, obojÏivelníkÛ a plazÛ. Ponûkud diskutabilní je zafiazení ptákÛ (pocho-
pitelnû kromû bfiehule fiíãní), kde hnízdûní v prostoru pískovny nebylo sledováno,
zato jsou uvedeny druhy pozorované na pfieletu bez jakékoli vazby na sledovanou
plochu. Nûkteré druhy jsou uvedeny pod chybn˘mi názvy.

140900 SLEDOVÁNÍ A OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ NA SEMETÍNSK¯CH RYBNÍCÍCH

Realizátor: Obãanské sdruÏení ochráncÛ pfiírody Vala‰ské Mezifiíãí (OSOP)
Lokalizace projektu: Vsetín – Semetínské rybníky
Doba provádûní projektu: 2000 
PrÛbûh projektu: V jarním období probíhala na Semetínsk˘ch rybnících evi-
dence flóry a fauny s dÛrazem na druhové spektrum obojÏivelníkÛ a zji‰tûní jejich
poãetních stavÛ. V kvûtnu a ãervnu probûhlo na lokalitû devût v˘ukov˘ch pro-
gramÛ pro matefiské a základní ‰koly a dvû brigády na údrÏbu stavidel, seãení
trávy a úpravy bfiehÛ.
V˘sledky projektu: Projekt fie‰í vyuÏití a údrÏbu ‰esti plÛdkov˘ch rybníkÛ po
skonãení rybáfiského hospodafiení v roce 1999. Podafiilo se zajistit údrÏbu celého
areálu, inventarizace obojÏivelníkÛ byla pfiedána RÎP OÚ Vsetín a stala se pod-
kladem pro vyhlá‰ení ZCHÚ
Finanãní náklady: 6 579,40 Kã. PouÏito na pohonné hmoty, fotodokumentaci,
náfiadí, kanceláfiské potfieby apod.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (5 000,-), vlastní náklady (1 579,40)
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn, projekt má v˘raznû v˘chovn˘ charakter. 

191001 ÚPRAVA MOK¤ADU V K.Ú. KLOKOâOV U P¤ÍBORA PRO ROZMNOÎOVÁNÍ

OBOJÎIVELNÍKÒ

Realizátor: Ekocentrum âSOP
Lokalizace projektu: Klokoãov, okr. Nov˘ Jiãín
Doba provádûní projektu: 2001
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PrÛbûh projektu: Po domluvû s vlastníkem pozemku byla v podzimním období
2001 ruãnû vykopána nádrÏ v místû b˘valého rybníka, bfiehy byly osázeny míst-
ními druhy dfievin a mokfiadních rostlin.
V˘sledky projektu: Realizací projektu byla vytvofiena umûlá nádrÏ v místû, kde
pfiirozená vodní plocha chybí, díky spolupráci s místními obyvateli je zaji‰tûna
její údrÏba.
Finanãní náklady: 5 184,90 Kã. PouÏito na financování v˘kopov˘ch prací, foto-
dokumentaci, cestovné, administrativní zabezpeãení projektu, nákup sadbového
materiálu.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (5 000,-), vlastní náklady (184,90,-)
Hodnocení: Plán projektu – vytvofiení nádrÏe, byl splnûn. Otázkou zÛstává, je-li
vhodná k rozmnoÏování obojÏivelníkÛ, neboÈ závûreãná zpráva uvádí, Ïe vznikla
tÛÀka periodická. RovnûÏ tvar bfiehÛ je nevhodn˘, pro v˘stup metamorfovan˘ch
jedincÛ z vody je vhodn˘ pozvoln˘ sklon, nikoli schody.

190102 PLOCHY PRO ROZMNOÎOVÁNÍ OBOJÎIVELNÍKÒ B¤EZINY

Realizátor: Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Bron-
tosaura 
Lokalizace projektu: Dûãín, Bfieziny
Doba provádûní projektu: 2002 – 2004
PrÛbûh projektu: Na pozemku Stfiední zemûdûlské ‰koly Dûãín - Libverda
v nivû Plouãnice byla v letním období vyhloubena nádrÏ, která se samovolnû
naplnila vodou, z pozemku byly ãásteãnû odstranûny ãerné skládky a místo zne-
pfiístupnûno pro ukládání dal‰ího odpadu. V okolí vodní nádrÏe byly vytvofieny
úkryty pro obojÏivelníky.
V˘sledky projektu: Byla vybudována nevysychající vodní plocha v místû, kde
se sice obojÏivelníci vyskytují, ale nemají moÏnost reprodukce. PrÛbûh a v˘sle-
dek práce opakovanû prezentován zástupcÛm CHKO Labské pískovce a âeské
Stfiedohofií, v rámci semináfiÛ pofiádan˘ch ECM byl projekt prezentován zástup-
cÛm samospráv a ekologick˘ch organizací a uãitelÛm základních ‰kol.
Finanãní náklady: 11 663,80 Kã. PouÏito na zemní práce, administrativní zabez-
peãení projektu, po‰tovné.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (1 997,10), vût‰inu (9 666,70) hradil realizátor
z grantu na vybudování areálu ekologické v˘chovy.
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn, na plo‰e probíhá praktická v˘uka Stfiední
zaharadnické ‰koly a Stfiední zemûdûlské ‰koly A. E. Komesrse Dûãín - Libverda,
plánováno otevfiení areálu ekologické v˘chovy pro základní ‰koly a vefiejnost.

191302 FROG

Realizátor: 22/05 ZO âSOP Santo Bugito
Lokalizace projektu: Pocinovice, okr. DomaÏlice
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Projekt fie‰í obnovení b˘valé protipoÏární nádrÏe. Bylo pro-
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vedeno prosvûtlení bfiehÛ, vyãi‰tûní a prohloubení dna, zpevnûní hráze, vytvofiení
úkrytÛ pro obojÏivelníky.
V˘sledky projektu: Vodní nádrÏ 12 x 5 m s regulovatelnou hloubkou umoÏÀuje
opûtovné rozmnoÏování obojÏivelníkÛ v dané lokalitû. ZároveÀ je svou polohou
u sídla ZO âSOP ideální pro monitoring. Projekt vãetnû jednání o pronájmu
nádrÏe ZO âSOP byl sledován místními obyvateli, coÏ lokálnû pfiispûlo k popu-
larizaci ochrany obojÏivelníkÛ.
Finanãní náklady: 29 920,- Kã. PouÏito na zemní práce a administraci ÚVR âSOP.
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn, projekt ani závûreãná zpráva v‰ak neuvádí
druhy obojÏivelníkÛ, pro nûÏ je nádrÏ urãena, resp. které se v okolí vyskytují.

192402 SLEDOVÁNÍ A OCHRANA SKOKANA OSTRONOSÉHO (RANA ARVALIS) V LUÎ-
NÍCH LESÍCH B¤ECLAVSKA

Realizátor: ZO âSOP 56/02 Bfieclav
Lokalizace projektu: Bfieclav – luÏní les mezi Bfieclaví a Lednicí
Doba provádûní projektu: 1990 – 2002
PrÛbûh projektu: V uvedené oblasti probíhal dvanáctilet˘ monitoring populace
skokana ostronosého jako bioindikátoru zachovalého ekosystému luÏního lesa.
Zejména byl sledován populaãní trend po revitalizaãních opatfieních proveden˘ch
v roce 1996. V‰echna reprodukãní stanovi‰tû byla zakreslena do lesnick˘ch poro-
stov˘ch map, sledována aÏ do metamorfózy pulcÛ, zaznamenáváno mnoÏství
a pH vody a pofiizována fotodokumentace. Souãasnû byla ve ãtyfiech tÛních sle-
dována poãetnost populace skokana ‰tíhlého (Rana dalmatina) – druhu s odli‰-
n˘mi ekologick˘mi nároky.
V˘sledky projektu: Byl získán pfiehled o poãtu a lokalizaci reprodukãních sta-
novi‰È skokana ostronosého na sledovaném území, pofiízena jejich fotodokuman-
tace, zji‰tûn v˘razn˘ rÛst populace po provedení revitalizaãních opatfiení a nao-
pak pokles poãetnosti skokana ‰tíhlého a jeho ústup do su‰‰ích oblastí. Získány
podklady pro stanovení optimálního vodního reÏimu. Projekt prezentován v regi-
onálních médiích (Nov˘ Ïivot, Moravsk˘ jih).
Finanãní náklady: 8 002,- Kã na rok 2002. PouÏito na dopravu (pohonné hmoty,
cestovné), administraci kanceláfie ÚVR âSOP, kanceláfiské potfieby, literaturu,
konzultace a poradenské sluÏby, kopírování, fotodokumentaci.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (8 000,-), vlastní prostfiedky (2.-)
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. Projekt je ojedinûl˘ sv˘m trváním a tím
i získan˘mi v˘sledky. Je v˘znamn˘ pro management uvedené oblasti a pfiesahuje
rámec ochrany obojÏivelníkÛ.

195202 ROZ·Í¤ENÍ STÁVAJÍCÍ MALÉ TÒ≈KY NA POZEMCÍCH OÚ V LE·TINù, KTERÉ

TVO¤Í OCHRANNÉ PÁSMO P¤ECHODNù CHRÁNùNÉ PLOCHY LE·TINSKÉ TÒNù

Realizátor: ZO âSOP 75/05
Lokalizace projektu: Le‰tina, okr. ·umperk
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Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: V záfií 2002 byla prohloubena a roz‰ífiena tÛÀ o rozloze cca
200 m2 v místech b˘valé tûÏby ‰tûrkopísku, která se vlivem meliorací okolních
pozemkÛ a regulaci toku fieky Moravy v minulém století stala periodickou. Dno
bylo prohloubeno pod úroveÀ hladiny fieky, v˘kopek byl pouÏit na terénní úpravy
okolí. Vytvofieny dvû vyv˘‰ené plochy jako refugia fauny pfii povodních. Celá
plocha pfiekryta ornicí pro v˘sadbu pÛvodních druhÛ dfievin. Projekt byl finanãnû
podpofien OÚ Le‰tina a RÎP OÚ ·umperk.
V˘sledky projektu: Byla obnovena pomûrnû velká vodní nádrÏ a na rozsáhlé
okolní plo‰e, silnû pozmûnûné lidskou ãinností, bylo vytvofieno prostfiedí blízké
pfiírodnímu. Bûhem prací byla pofiizována fotodokumentace a videozáznam. Není
uvedeno, zda byl projekt nûkde prezentován, coÏ by bylo pfii jeho rozsahu jistû
vhodné.
Finanãní náklady: 97 000,- Kã. PouÏito na zemní práce a administrativní zabez-
peãení projektu.
Zdroj financí: OÚ Le‰tina (55 000,-), RÎP OÚ ·umperk (30 000,-), ÚVR âSOP
(12 000,-)
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. Vzhledem k tomu, Ïe projekt byl prvotnû zdÛ-
vodÀován pravideln˘mi úhyny larválních stadií obojÏivelníkÛ, bylo vhodné uvést,
o jaké druhy se jedná. Projekt tohoto rozsahu tím ov‰em neztrácí na v˘znamu.

195302 OBNOVA LESNÍ TÒNù PRO ROZMNOÎOVÁNÍ OBOJÎIVELNÍKÒ

Realizátor: Severomoravské regionální sdruÏení âSOP Vala‰ské Mezifiíãí
Lokalizace projektu: Lideãko – Vizovické vrchy, okr. Vsetín
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: V kvûtnu 2002 byla strojnû prohloubena jiÏ zcela zazemûná
lesní tÛÀ o rozmûrech cca 15 x 5 m v terénní depresi na hfiebenu Vizovick˘ch
vrchÛ, slouÏící v minulosti k rozmnoÏování obojÏivelníkÛ. Odtok z tÛnû ãásteãnû
zatrubnûn proti podmáãení lesní cesty. 
V˘sledky projektu: Obnova vodní plochy umoÏní mimo jiné i opûtovné roz-
mnoÏování obojÏivelníkÛ v dané lokalitû. V blízkosti tÛnû instalována jedna
z informaãních tabulí nauãné stezky, tématicky zamûfiená na místní batracho-
faunu. Projekt byl realizován ve spolupráci s obcí Lideãko.
Finanãní náklady: 5 000,- Kã. Financovány zemní práce a administrativní
zabezpeãení projektu.
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn.

190403 TÒ≈ PRO OBOJÎIVELNÍKY VE STARÉ PÍSKOVNù

Realizátor: ZO âSOP 70/05 Jeseník nad Odrou
Lokalizace projektu: Jeseník nad Odrou, okr. Nov˘ Jiãín
Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: V dubnu a kvûtnu zji‰tûno „vût‰í mnoÏství“ Ïab (Bombina sp.,
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Bufo sp., Rana temporaria) a jejich snÛ‰ek v tÛni zneãi‰tûné navezen˘m odpadem.
Bûhem srpna a záfií provedeno vyãi‰tûní tÛnû a úklid bfiehÛ vãetnû profiezání dfievin.
V˘sledky projektu: Zlep‰ení podmínek pro reprodukci Ïab na lokalitû. Akce
zvefiejnûna v regionálním tisku (místní zpravodaj, ãasopis Poodfií), na v˘vûsce
v obci a na webov˘ch stránkách pozemkového spolku Domov a regionálního
centra âSOP pro Moravskoslezsk˘ kraj. Plánováno jednání o svûfiení lokality do
péãe pozemkového spolku Domov.
Hodnocení: Uvedené aktivity je tfieba hodnotit kladnû, není ov‰em znám obsah
projektu, k dispozici jen struãná závûreãná zpráva.

190703 OBNOVA TÒNù PRO ROZMNOÎOVÁNÍ OBOJÎIVELNÍKÒ A MAPOVÁNÍ JEJICH

V¯SKYTU V OKRESE VSETÍN

Realizátor: ZO âSOP 76/17 Javorníãek
Lokalizace projektu: okr. Vsetín
Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: V rámci projektu vyhloubena nádrÏ pro rozmnoÏování oboj-
ÏivelníkÛ v fiíãní nivû v k.ú. Bystfiiãka, po zji‰tûní v˘skytu Ïab (Bufo bufo, Hyla
arborea, Rana dalmatina, R. temporaria) v oblasti s omezenou moÏností roz-
mnoÏování vyhloubena dal‰í tÛÀ u obce Podlesí. Souãástí projektu byl faunis-
tick˘ prÛzkum zamûfien˘ na obojÏivelníky na lokalitách vybran˘ch s ohledem na
zájmy ochrany pfiírody.
V˘sledky projektu: Vytvofiením dvou nov˘ch nádrÏí se zlep‰ily podmínky pro
rozmnoÏování obojÏivelníkÛ v uveden˘ch lokalitách. Mapováním byly získány
údaje o v˘skytu obojÏivelníkÛ na devíti vybran˘ch lokalitách, vût‰inou CHÚ
nebo územích k ochranû navrhovan˘ch. V̆ sledky uvedeny vyãerpávajícím zpÛ-
sobem v závûreãné zprávû.
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn, vyhloubena byla jedna nádrÏ nad rámec
projektu.

191903 ZÁCHRANA POPULACE ROPUCHY KRÁTKONOHÉ NA PARDUBICKU

Realizátor: ZO âSOP 43/10
Lokalizace projektu: Opatovice, okr. Pardubice
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Po pfiekrytí sedimentaãních nádrÏí elektrárny Opatovice geo-
textilií ztratila populace ropuchy krátkonohé (Bufo calamita) moÏnost repro-
dukce v terénních depresích odkali‰tû. Projekt spoãíval v odchycení ãásti dospû-
l˘ch jedincÛ, jejich rozmnoÏení v umûl˘ch podmínkách a vysazení metamorfují-
cích pulcÛ do umûl˘ch jezírek vyhlouben˘ch v roce 1998 a vyuÏívan˘ch
k reprodukci ostatními druhy obojÏivelníkÛ. Zámûrem je vytvofiit alespoÀ u ãásti
populace vazbu na tyto umûlé vodní plochy. Dospûlé Ïáby byly po vykladení vrá-
ceny i s ãástí snÛ‰ek na místo odchytu.
V˘sledky projektu: Vzhledem k velmi suchému poãasí roku 2003 se podafiilo
odchytit jen osm dospûl˘ch jedincÛ, z toho tfii samice. Na lokalitû nedo‰lo toho
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roku k pfiirozené reprodukci vÛbec. Bylo odchováno a vypu‰tûno 205 pulcÛ tûsnû
pfied metamorfózou. Vysazování probíhalo po etapách vzhledem k nestejnomûr-
nému rÛstu, resp. rychlosti v˘voje pulcÛ. Pfied vypu‰tûním provedena ãásteãná
v˘mûna vody a odstranûní neÏádoucí okolní vegetace. 
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn. PfieÏiv‰í vysazené Ïáby jsou zatím pohlavnû
nedospûlé a nezb˘vá, neÏ vyãkat, zda dojde k reprodukci v místû vysazení. Ropucha
krátkonohá není ov‰em druh s pfiíli‰ silnou vûrností místu rozmnoÏování. KaÏdo-
pádnû realizace projektu omezila ztráty na larválních stadiích a umoÏnila alespoÀ
nûjak˘ populaãní pfiírÛstek v sezónû, kdy k pfiirozené reprodukci nedo‰lo.

193103 MAPOVÁNÍ A OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ NA ÚZEMÍ VELKÉHO JAROMù¤SKA

Realizátor: ZO âSOP 46/03 Jaromûfi
Lokalizace projektu: území „Velkého Jaromûfiska“
Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: V roce 2003 byla ukonãena mapovací akce zamûfiená na zji‰-
tûní nejv˘znamnûj‰ích lokalit a populací obojÏivelníkÛ a zaji‰tûní jejich ochrany.
Bylo provedeno více neÏ 90 kontrol lokalit. Na základû získan˘ch dat byla pro-
vádûna konkrétní ochranáfiská opatfiení, jejich podrobn˘ seznam je obsaÏen
v závûreãné zprávû. ·lo o hloubení nov˘ch vodních nádrÏí, údrÏbu a opravy stá-
vajících. Dále byly vypracovány podklady pro návrhy na zaji‰tûní legislativní
ochrany lokalit, probûhla jednání s vlastníky a uÏivateli dotãen˘ch pozemkÛ
o budoucím managementu, bylo navrÏeno zaãlenûní vybran˘ch lokalit do sou-
stavy Natura 2000 a propagována ochrana obojÏivelníkÛ.
V˘sledky projektu: V̆ sledkem projektu je kromû databáze dat o v˘skytu oboj-
ÏivelníkÛ ve sledovaném území devût nov˘ch ãi obnoven˘ch vodních nádrÏí,
dosaÏení dohody s vlastníky dvou pozemkÛ o budoucím managementu, pfiedání
dvou pfiípadÛ âeské inspekci Ïivotního prostfiedí.
Hodnocení: Splnûní plánu projektu nelze vyhodnotit, neboÈ byla dodána pouze
závûreãná zpráva. Seznam dosaÏen˘ch v˘sledkÛ je ale obdivuhodn˘.

V¯ZNAM A PRIORITA OPAT¤ENÍ

Nejv˘znamnûj‰ím pfiínosem projektÛ je vznik samotn˘ch nádrÏí. KaÏdá i malá
vodní plocha má v˘znam pro zv˘‰ení biodiverzity krajiny i v pfiípadû, Ïe ji oboj-
Ïivelníci nevyuÏijí. Neménû dÛleÏitá je popularizace a propagace projektÛ, tak
aby v˘znam drobn˘ch vodních nádrÏí v krajinû ve‰el do podvûdomí ‰iroké vefiej-
nosti a nebyly povaÏovány pouze za líheÀ komárÛ. 
Ponûkud problematické je ale vyhodnotit splnûní pÛvodního zámûru projektÛ, tj.
vytvofiit ãi zlep‰it podmínky pro rozmnoÏování obojÏivelníkÛ. Závûreãná zpráva
obvykle uvádí pouze skuteãnost, Ïe byla vytvofiena nádrÏ a tím byl plán projektu
splnûn a pfiidûlené finanãní prostfiedky úãelnû vyuÏity. Popis nádrÏe vût‰inou
chybí. Nedílnou souãástí projektu by mûlo b˘t minimálnû ãtyfileté dal‰í sledování
novû vytvofiené ãi upravené vodní plochy a vypracování zprávy o v˘voji popu-
lací jednotliv˘ch druhÛ obojÏivelníkÛ. (viz Celkové shrnutí)
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2. PROJEKTY ZAMù¤ENÉ P¤EDEV·ÍM NA OCHRANU 
OBOJÎIVELNÍKÒ V DOBù TAHU

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP K¤IÎÁNKY

060999 OCHRANA ROPUCHY OBECNÉ (BUFO BUFO) V DOBù TAHU

Lokalizace projektu: Láznû Bûlohrad – CHPV Bûlohradská baÏantnice, okr. Jiãín
Doba provádûní projektu: 1999 
PrÛbûh projektu: V podzimním období nakoupen materiál a zhotovena doãasná
zábrana s padacími pastmi o délce 40 m. Vytipována lokalita pro moÏn˘ transfer
snÛ‰ek a pulcÛ se zámûrem pfievést reprodukci populace na bezpeãnûj‰í stano-
vi‰tû.
V˘sledky projektu: Neznámé, instalace zábrany plánována aÏ na rok 2000. Pro-
jekt prezentován v rozhlasovém vysílání u pfiíleÏitosti Dne Zemû, v pfiírodovûdné
expozici okresního muzea a v regionálním tisku a televizi.
Finanãní náklady: 5 347,- Kã PouÏito na cestovné, nákup materiálu a v˘robu
zábran, administrativní zabezpeãení projektu, fotodokumentaci.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (5 000,-), vlastní prostfiedky (347,-)

191701 OCHRANA ROPUCHY OBECNÉ V DOBù TAHU

Lokalizace projektu: Staré Hrady, okr. Jiãín
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: Na podzim nakoupen materiál na zhotovení zábran a padacích
pastí. 
V˘sledky projektu: Neznámé, instalace zábrany plánována aÏ na rok 2002. 
Finanãní náklady: 9 926,90 Kã. PouÏito na cestovné, nákup materiálu a v˘robu
zábran, administrativní zabezpeãení projektu, fotodokumentaci.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (9 000,-), jiné prostfiedky (926,90)

192103 OCHRANA ROPUCHY OBECNÉ V DOBù TAHU

Lokalizace projektu: okr. Jiãín
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Na ‰esti lokalitách v okrese Jiãín instalovány zábrany
a padací pasti, obojÏivelníci pfiená‰eni do rozmnoÏovacích nádrÏí.
V˘sledky projektu: Pfieneseno 7 061 obojÏivelníkÛ sedmi druhÛ. Projekt pre-
zentován v regionálním tisku, na téma ochrany Ïab uspofiádána pfiedná‰ka pro
základní ‰koly.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (?)

HODNOCENÍ

Ani jeden z tûchto tfií projektÛ nelze vyhodnotit, v roce 2003 dodána pouze závû-
reãná zpráva, ze které nicménû alespoÀ vypl˘vá, Ïe fie‰itel projektu provedl ‰est

173



záchrann˘ch transferÛ. Ponûkud paradoxní je ale situace v pfiípadû dal‰ích dvou
projektÛ. V roce 2000 byly ãerpány finanãní prostfiedky a nakoupen materiál
s pfiíslibem instalace zábran v následujícím roce. Pokud byl transfer skuteãnû pro-
veden, mûlo to b˘t prezentováno napfi. jako dodatek k závûreãné zprávû. Jinak se
lze domnívat, Ïe realizace projektu skonãila nákupem materiálu, kter˘ nebyl
nakonec pouÏit. V roce 2001 se tato situace opakovala.

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP 02/09 VLA·IM

090999 AKCE ÎÁBA

Lokalizace projektu: více lokalit v okrese Bene‰ov, Kaãina – okr. Kutná Hora
Doba provádûní projektu: 1999 
PrÛbûh projektu: Na vytipovan˘ch lokalitách byl kontrolován tah obojÏivelníkÛ
a podle potfieby a technick˘ch moÏností provedena instalace zábran a odchyt.
Dále byla sledována reprodukce obojÏivelníkÛ ve vysychajících, periodick˘ch
a podobn˘ch vodách a v pfiípadû nutnosti provádûn transfer v˘vojov˘ch stadií.
V rámci projektu byl provádûn také faunistick˘ prÛzkum zamûfien˘ na vybrané
druhy (Hyla arborea, Salamandra salamandra).
V˘sledky projektu: Pfieneseno cca 3 000 ex. ropuchy obecné, 81 ex. ãolka obec-
ného, cca 120 000 vajíãek skokana ostronosého, kolem 50 000 pulcÛ skokana
hnûdého. Zji‰tûno vyváÏení odpadu do potoka s v˘skytem mloka skvrnitého
a provedeno vyãi‰tûní. 
Finanãní náklady: 16 600,- Kã. PouÏito na nákup materiálu a v˘robu zábran,
sluÏby.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (13 500,-), jiné zdroje (3 100,-)

010900 OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ NA TAHOV¯CH CESTÁCH P¤ES KOMUNIKACE

Lokalizace projektu: více lokalit v okresech Bene‰ov, Kutná Hora, Praha –
v˘chod
Doba provádûní projektu: 2000 
PrÛbûh projektu: Na vytipovan˘ch lokalitách byl kontrolován tah obojÏivel-
níkÛ, podle potfieby a technick˘ch moÏností provedena instalace zábran a odchyt.
Dále sledována reprodukce obojÏivelníkÛ ve vysychajících, periodick˘ch apod.
vodách a v pfiípadû nutnosti provádûn transfer v˘vojov˘ch stadií. 
V˘sledky projektu: Pfieneseno 6 336 obojÏivelníkÛ devíti druhÛ (vût‰inou ropu-
cha obecná) a cca 13 000 000 v˘vojov˘ch stadií. Projekt zvefiejnûn v tisku, roz-
hlasové relaci radia Preston, v rámci ãinnosti Podblanického ekocentra a Stanice
pro handicapované Ïivoãichy ZO âSOP Vla‰im.
Finanãní náklady: 25 209,50 Kã. PouÏito na nákup materiálu a v˘robu zábran,
administraci, fotodokumentaci.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (20 000,-), jiné zdroje (5 209,50)
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191601 OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ NA TAHOV¯CH CESTÁCH P¤ES KOMUNIKACE

Lokalizace projektu: Trhov˘ ·tûpánov, ·ternov – okr. Bene‰ov, Horka II, Nové
Dvory – okr. Kutná Hora, Tehov – okr. Praha – v˘chod
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: Na uveden˘ch lokalitách byl kontrolován tah obojÏivelníkÛ
a v období 15.3 – 19.4. instalováno celkem 1 600 m zábran. Odchyceny byly pfie-
dev‰ím ropuchy obecné. Dále byla sledována reprodukce obojÏivelníkÛ ve vysy-
chajících, periodick˘ch apod. vodách a v jednom pfiípadû proveden transfer snÛ-
‰ek skokana hnûdého. Kromû toho probûhl prÛzkum v˘skytu obojÏivelníkÛ pfied
ãistûním rybníka na vyÏádání Mûstsk˘ch lesÛ a rybníkÛ s.r.o. Kutná Hora.
V˘sledky projektu: Do rozmnoÏovacích nádrÏí pfieneseno 8 053 ex. ropuchy
obecné, z ohroÏené vodní plochy pfiemístûno cca 60 000 vajíãek skokana hnû-
dého. Problematika zabezpeãení tahu obojÏivelníkÛ a jejich ochrana zvefiejnûna
v tisku, rozhlasové relaci radia Preston, v rámci ãinnosti Podblanického ekocentra
a Stanice pro handicapované Ïivoãichy ZO âSOP Vla‰im.
Finanãní náklady: 30 001,30 Kã. PouÏito na nákup materiálu a v˘robu zábran,
administraci KÚVR âSOP, fotodokumentaci, cestovné, po‰tovné.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (30 000,-), jiné zdroje (1,30,-)

191602 OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ NA TAHOV¯CH CESTÁCH P¤ES KOMUNIKACE

V ROCE 2002

Lokalizace projektu: Trhov˘ ·tûpánov, ·ternov – okr. Bene‰ov, Horka II, Nové
Dvory – okr. Kutná Hora, Tehov – okr. Praha – v˘chod
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Na lokalitách znám˘ch z minul˘ch dvou let byl kontrolován
tah obojÏivelníkÛ, instalováno celkem 1 600 m zábran a provádûn odchyt pfiede-
v‰ím ropuchy obecné. Dále byla sledována reprodukce obojÏivelníkÛ ve vysy-
chajících, periodick˘ch apod. vodách. Kromû toho probíhal faunistick˘ prÛzkum
na vyÏádání okresních úfiadÛ a vlastníkÛ pozemkÛ. 
V˘sledky projektu: Do rozmnoÏovacích nádrÏí pfieneseno 12 656 ex. ropuchy
obecné. Problematika zabezpeãení tahu obojÏivelníkÛ a jejich ochrana byla zve-
fiejnûna v tisku, rozhlasové relaci radia Preston a Regina, v propagaãních materi-
álech ZO âSOP Vla‰im, v rámci ãinnosti Podblanického ekocentra a Stanice pro
handicapované Ïivoãichy ZO âSOP Vla‰im. V̆ sledky zoologického prÛzkumu
‰esti lokalit uvedeny v závûreãné zprávû.
Finanãní náklady: 18 000,- Kã. PouÏito na nákup náfiadí, administraci KÚVR
âSOP, fotodokumentaci, cestovné, po‰tovné, propagaãní materiály.
Zdroj financí: ÚVR âSOP

191602 OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ NA TAHOV¯CH CESTÁCH P¤ES KOMUNIKACE

V ROCE 2003

Lokalizace projektu: Trhov˘ ·tûpánov, ·ternov – okr. Bene‰ov, Horka, Nové
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Dvory – okr. Kutná Hora, Tehov – okr. Praha - v˘chod
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Na lokalitách znám˘ch z minul˘ch let byl kontrolován tah oboj-
ÏivelníkÛ, instalováno celkem 1 800 m zábran a provádûn odchyt a transfer pfiedev‰ím
ropuchy obecné. Dále byla sledována reprodukce obojÏivelníkÛ ve vysychajících
a periodick˘ch vodách a provádûno nutné pfiemístûní v˘vojov˘ch stadií. V pfiedjafií
bylo na poÏádání OÚ Pofiíãí nad Sázavou vyãi‰tûno malé lomové jezírko v k.ú. obce
vãetnû odstranûní neÏádoucí vegetace. V období bfiezen aÏ ãervenec bylo sledováno
nûkolik lokalit za úãelem vypracování managementu pro dal‰í období.
V˘sledky projektu: Do rozmnoÏovacích nádrÏí pfieneseno 10 787 ex. ropuchy
obecné. Stanoven management lokality Jino‰ovsk˘ lom na pfií‰tí sezónu, provedeno
ãásteãné vyãi‰tûní potoka s v˘skytem larev mloka skvrnitého. Problematika zabez-
peãení tahu obojÏivelníkÛ a jejich ochrana propagována v informaãních materiá-
lech ZO âSOP Vla‰im, v rámci ãinnosti Podblanického ekocentra a Stanice pro
handicapované Ïivoãichy ZO âSOP Vla‰im, informace podány pracovníkÛm
V̆ zkumného ústavu rybáfiství a hydrobiologie Jihoãeské univerzity ve VodÀanech.

Hodnocení: Plán projektÛ realizovan˘ch ZO âSOP Vla‰im byl splnûn, nezane-
dbatelná je i propagaãní ãinnost.

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP 58/06 BÍLÉ KARPATY

Lokalizace projektÛ: Moravsk˘ Písek, okr. Hodonín

180999 OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ V MOK¤ADECH U MORAVSKÉHO PÍSKU

Doba provádûní projektu: 1999 
PrÛbûh projektu: V místû silného tahu obojÏivelníkÛ zji‰tûném v pfiedcházející
sezónû bylo instalováno 850 m zábran, provádûn odchyt a pfiená‰ení obojÏivel-
níkÛ. Práce byly konzultovány s RÎP OÚ Hodonín.
V˘sledky projektu: Pfieneseno 652 obojÏivelníkÛ osmi druhÛ. Do projektu zapo-
jeno 26 dobrovolníkÛ, Ïáci Z·, ãlenové pfiírodovûdného krouÏku, studenti gym-
názia ve StráÏnici. Samotn˘ projekt i celková problematika ochrany obojÏivel-
níkÛ prezentovány v rámci v˘ukov˘ch programÛ ÏákÛm 11 ‰kol, úãastníkÛm pfií-
rodovûdné soutûÏe Zlatá stezka, v rámci Dne Zemû, v regionálním i místním tisku
a místní kabelové TV. Vydán informaãní leták. 
Finanãní náklady: 25 299,- Kã. PouÏito na pohonné hmoty, administrativní
zabezpeãení, fotomateriál, sluÏby.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (12 000,-), jiné zdroje (13 299,-)

192802 OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ V MOK¤ADECH U MORAVSKÉHO PÍSKU ZA

ÚâASTI DùTÍ A MLÁDEÎE

Doba provádûní projektu: 2002 
PrÛbûh projektu: V místû silného tahu obojÏivelníkÛ zji‰tûném v pfiedcházejí-
cích letech bylo instalováno 600 m zábran, provádûn odchyt a pfiená‰ení obojÏi-

176



velníkÛ. Práce probûhly ve spolupráci s RÎP OÚ Hodonín, Správou CHKO Bílé
Karpaty a AOPK v Brnû.
V˘sledky projektu: Pfieneseno 162 obojÏivelníkÛ pûti druhÛ. Do projektu zapo-
jeno 20 dobrovolníkÛ, Ïáci Z·, ãlenové pfiírodovûdného krouÏku, studenti gym-
názia ve StráÏnici. Samotn˘ projekt i celková problematika ochrany obojÏivel-
níkÛ prezentovány v rámci v˘ukov˘ch programÛ 318 ÏákÛm 9 ‰kol, v rámci Dne
Zemû, v regionálním tisku. Vydán informaãní leták. 
Finanãní náklady: 17 000,- Kã. PouÏito na materiál na zábrany, pohonné hmoty,
administrativní zabezpeãení, fotomateriál, sluÏby, propagaãní materiály,
cestovné.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (11 609,-), jiné zdroje 

OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ V MOK¤ADECH U MORAVSKÉHO PÍSKU ZA ÚâASTI DùTÍ

A MLÁDEÎE

Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: Obdobnû jako v pfiedcházejících letech instalováno 600 m
zábran, provádûn odchyt a pfiená‰ení obojÏivelníkÛ. Akce probûhla ve spolupráci
s RÎP OÚ Hodonín, Správou CHKO Bílé Karpaty a AOPK v Brnû.
V˘sledky projektu: Pfieneseno pouze 49 obojÏivelníkÛ vzhledem k vyschnutí
tÛní. Do projektu bylo zapojeno 15 dobrovolníkÛ. Samotn˘ projekt i celková pro-
blematika ochrany obojÏivelníkÛ byly prezentovány v rámci v˘ukov˘ch pro-
gramÛ 277 ÏákÛm 14 ‰kol, vydán soubor samolepek. 
Hodnocení: Plán projektÛ byl splnûn, v˘znamn˘ je jejich v˘chovn˘ a vzdûlávací
charakter

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP 13/18 SILVATICA

Lokalizace projektÛ: okr. Rakovník

191101 OBOJÎIVELNÍCI NA RAKOVNICKU

Doba provádûní projektu: 2001 
PrÛbûh projektu: V období bfiezen – duben bylo instalováno celkem 560 m
zábran s padacími pastmi v lokalitách Novina, Hfiebeãníky a Skryje. Byl sledo-
ván smûr a hlavní trasy tahu s cílem vyhodnotit správnost umístûní zábran.
Kromû toho probûhlo mapování v˘skytu obojÏivelníkÛ na Rakovnicku s dÛrazem
na druhy uvedené v seznamu Natura 2000. 
V˘sledky projektu: Do rozmnoÏovacích nádrÏí bylo pfieneseno cca 2 100 oboj-
ÏivelníkÛ pûti druhÛ, ãlánek o projektu zvefiejnûn v okresním tisku.  
Finanãní náklady: 40 577,30 Kã. PouÏito na nákup materiálu a v˘robu zábran,
administraci KÚVR âSOP, fotodokumentaci, mzdy, cestovné. po‰tovné.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (33 000,-), vlastní zdroje (7 577,30)
Hodnocení: Plán transferÛ byl splnûn. Splnûní druhé ãásti projektu zamûfiené na
mapování v˘skytu obojÏivelníkÛ nelze vyhodnotit, v˘sledky mapování nejsou
v závûreãné zprávû uvedeny.
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191902 OBOJÎIVELNÍCI NA K¤IVOKLÁTSKU A RAKOVNICKU

Doba provádûní projektu: 2002 
PrÛbûh projektu: V období bfiezen – duben bylo instalováno celkem 510 m
zábran s padacími pastmi v lokalitách Karlov, Nov˘ Jáchymov, Václavy. Byl sle-
dován smûr a hlavní trasy tahu s cílem vyhodnotit správnost umístûní zábran.
Kromû toho probûhlo mapování v˘skytu obojÏivelníkÛ na Rakovnicku a Kfiivo-
klátsku s dÛrazem na druhy uvedené v seznamu Natura 2000. Souãástí projektu
bylo i uspofiádání exkurze pro studenty stfiedních ‰kol.
V˘sledky projektu: Do rozmnoÏovacích nádrÏí bylo pfieneseno pfies 5 000 oboj-
ÏivelníkÛ ‰esti druhÛ, ãlánek o projektu zvefiejnûn v okresním tisku. Mimo rámec
projektu uskuteãnûno dal‰ích 5 transferÛ. V̆ sledky mapování uvedeny v závû-
reãné zprávû. Uspofiádány dvû terénní exkurze pro celkem 44 studentÛ rakovnic-
k˘ch stfiedních ‰kol.
Finanãní náklady: 20 468,- Kã. PouÏito na nákup materiálu a v˘robu zábran,
administraci KÚVR âSOP, fotodokumentaci, cestovné. 
Zdroj financí: ÚVR âSOP (20 000,-), vlastní zdroje (468,-)
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn.

192003 OBOJÎIVELNÍCI NA K¤IVOKLÁTSKU A RAKOVNICKU

Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: V období bfiezen – kvûten bylo instalováno celkem 510 m
zábran s padacími pastmi v lokalitách Karlov, Nov˘ Jáchymov, Václavy. Byl sle-
dován smûr a hlavní trasy tahu s cílem vyhodnotit správnost umístûní zábran.
Kromû toho probûhlo mapování v˘skytu obojÏivelníkÛ na Rakovnicku a Kfiivo-
klátsku s dÛrazem na druhy uvedené v seznamu Natura 2000. Souãástí projektu
bylo i uspofiádání exkurze pro studenty stfiedních ‰kol.
V˘sledky projektu: Do rozmnoÏovacích nádrÏí bylo pfieneseno pfies 5 000 oboj-
ÏivelníkÛ. Mimo rámec projektu uskuteãnûn transfer cca 50 000 pulcÛ skokana
hnûdého z rekonstruovaného zahradního jezírka. V˘sledky mapování uvedeny
v závûreãné zprávû. Projekt prezentován v okresním tisku a v rámci oslavy 25.
v˘roãí zaloÏení CHKO Kfiivoklátsko. Uspofiádány tfii terénní exkurze pro celkem
56 studentÛ rakovnick˘ch stfiedních ‰kol.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (?)
Hodnocení: Plán projektu není znám, k posouzení dodána jen závûreãná zpráva.
Provedená ãinnost ov‰em zasluhuje kladné ohodnocení.

3473/393/03 OBOJÎIVELNÍCI NA K¤IVOKLÁTSKU A RAKOVNICKU

Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: V období bfiezen – duben bylo instalováno celkem 900 m
zábran s padacími pastmi v lokalitách Haná, JavÛrek, Novina. Byl sledován smûr
a hlavní trasy tahu s cílem vyhodnotit správnost umístûní zábran. Souãástí pro-
jektu bylo i uspofiádání exkurze pro studenty stfiedních ‰kol.
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V˘sledky projektu: Do rozmnoÏovacích nádrÏí bylo pfieneseno 3 893 obojÏivel-
níkÛ osmi druhÛ, ãlánek o projektu zvefiejnûn v okresním tisku. Uspofiádány dvû
terénní exkurze pro celkem 42 studentÛ rakovnického gymnázia. Zpráva o pro-
jektu pfiedána Správû CHKO Kfiivoklátsko
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn, nad rámec projektu realizována jedna
exkurze pro studenty.

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP 36/08 ARMILLARIA LIBEREC

Lokalizace projektu: Liberec a okolí

191901 ZÁCHRANA ROPUCH OBECN¯CH (BUFO BUFO) Z KOMUNIKACÍ P¤I JARNÍCH

TAZÍCH A MAPOVÁNÍ V¯SKYTU OBOJÎIVELNÍKÒ NA PROSEâSKÉM H¤EBENI

Doba provádûní projektu: 2001 
PrÛbûh projektu: Na dvou místech s intenzívním tahem ropuchy obecné byla
plánována instalace zábran a padacích pastí a pfienesení Ïab do rozmnoÏovacích
nádrÏí. Kromû toho probûhlo mapování v˘skytu obojÏivelníkÛ v oblasti Prosec-
kého hfiebene a na dal‰ích vybran˘ch lokalitách Liberecka.
V̆ sledky projektu: První ãást projektu (záchrann˘ transfer) nebyla realizována, pro-
toÏe fie‰itel projektu neobdrÏel vãas povolení k manipulaci se zvlá‰tû chránûn˘mi
Ïivoãichy. Druhá ãást projektu probûhla podle plánu, v˘sledky mapování vãetnû
struãné charakteristiky lokalit a jejich zanesení do map shrnuty v závûreãné zprávû.
Finanãní náklady: 6 010,70 Kã. PouÏito na pohonné hmoty, cestovné, fotodo-
kumentaci, po‰tovné, kopírování.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (6 000,-), vlastní zdroje (10,70)
Hodnocení: Plán projektu byl z v˘‰e uvedeného dÛvodu splnûn pouze ãásteãnû.

191402 ZÁCHRANA ROPUCH OBECN¯CH (BUFO BUFO) Z KOMUNIKACÍ P¤I JARNÍCH

TAZÍCH NA LIBERECKU, OBNOVA TÒNù V LIBERCI – RUPRECHTICÍCH A MAPOVÁNÍ

OBOJÎIVELNÍKÒ V LIBERCI A OKOLÍ

Doba provádûní projektu: 2002 
PrÛbûh projektu: Na dvou místech s intenzívním tahem ropuchy obecné a ãolka
horského plánována instalace zábran a padacích pastí a pfienesení odchycen˘ch
jedincÛ do rozmnoÏovacích nádrÏí. Kromû toho probûhlo mapování v˘skytu
obojÏivelníkÛ v oblasti Liberecka s cílem doplnit chybûjící údaje z pfiedchozího
roku. Tfietí ãástí projektu bylo vyhloubení zazemûné vodní nádrÏe v Liberci –
Ruprechticích pro obnovení moÏnosti reprodukce skokana hnûdého a ãolka hor-
ského. Tato ãást projektu nebyla schválena.
V̆ sledky projektu: První ãást projektu (záchrann˘ transfer) byla z ãasov˘ch dÛvodÛ
realizována pouze na jedné lokalitû, vzhledem k tomu, Ïe tah díky poãasí probûhl
prakticky bûhem jedné noci, tedy zfiejmû pfied instalací zábran. Pfieneseno 47 ex. ropu-
chy obecné a 2 ãolci hor‰tí. Druhá ãást projektu probûhla podle plánu, v˘sledky
mapování vãetnû struãné charakteristiky lokalit shrnuty v závûreãné zprávû.
Finanãní náklady: 20 000,- Kã. PouÏito na pohonné hmoty, cestovné, fotodoku-
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mentaci, kopírování, po‰tovné, náfiadí a pracovní pomÛcky, telekomunikaãní
poplatky, administraci KÚVR âSOP.
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu splnûn pouze ãásteãnû. 

192803 ZÁCHRANA ROPUCH OBECN¯CH (BUFO BUFO) Z KOMUNIKACÍ P¤I JARNÍCH

TAZÍCH NA LIBERECKU

Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: V prÛbûhu dubna byly realizovány záchranné transfery na
tfiech lokalitách v návaznosti na stejnou ãinnost v uplynul˘ch letech. Ve dvou pfií-
padech instalovány zábrany a sbûrné nádoby. 
V˘sledky projektu: Pfieneseno cca 200 Ïab (Bufo bufo, Rana temporaria)
Hodnocení: Plán projektu není znám, byly realizovány záchranné transfery.

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP 46/04 JAROMù¤

191702 OCHRANA A MONITORING OBOJÎIVELNÍKÒ VELKÉHO JAROMù¤SKA

Lokalizace projektu: okolí Jaromûfie
Doba provádûní projektu: 2002 
Plán projektu: V dobû tahu ropuchy obecné a skokana hnûdého mûly b˘t zabezpe-
ãeny foliov˘mi zábranami ãtyfii rizikové úseky silnic v celkové délce 800 m. Kromû
toho plánováno mapování v˘skytu obojÏivelníkÛ za úãelem doplnûní údajÛ získan˘ch
v minul˘ch letech, v˘stavba nov˘ch vodních nádrÏí a kontrola stávajících. 
V˘sledky projektu: V dobû tahu byly kontrolovány vytipované úseky silnic, na
základû zji‰tûn˘ch dat zrealizováno ‰est záchrann˘ch transferÛ, celkem pfiene-
seno cca 4 500 obojÏivelníkÛ, pfieváÏnû ropuchy obecné. Kromû toho pfieneseno
cca 4 800 snÛ‰ek a 10 000 pulcÛ skokana hnûdého z vysychajících nebo vypou-
‰tûn˘ch nádrÏí. Mapováním byly doplnûny údaje o batrachofaunû sledované
oblasti, konkrétní lokality i poãty zji‰tûn˘ch exempláfiÛ jsou podrobnû uvedeny
v závûreãné zprávû. Byly zji‰tûny pfiípady ohroÏení obojÏivelníkÛ v zájmovém
území (strojní kosení luk, pfierybnûní rybníkÛ, rekultivace pískoven), na základû
toho byl vypracován management nûkter˘ch lokalit a ve tfiech pfiípadech vyvo-
láno fiízení za úãasti âIÎP Hradec Králové, OÚ Trutnov a AOPK Pardubice.
Finanãní náklady: 11 909,50 Kã. PouÏito na administraci KÚVR âSOP, foto-
dokumentaci, cestovné, kanceláfiské potfieby.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (9 000,-), vlastní zdroje (2 909,50)
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn, bylo zrealizováno nûkolik transferÛ nad
rámec projektu a v˘ãet aktivit a dosaÏen˘ch v˘sledkÛ je obdivuhodn˘. Závûreãná
zpráva je obsáhlá a podrobná.

193003 ZAJI·TùNÍ RIZIKOV¯CH ÚSEKÒ SILNIC PRO OBOJÎIVELNÍKY V DOBù TAHU

Lokalizace projektu: ‰est lokalit v okresech Jiãín, Hradec Králové, Trutnov, Náchod
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Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: Na ‰esti rizikov˘ch úsecích silnic bylo instalováno celkem
1 950 m zábran s padacími pastmi a provedeny záchranné transfery. V jednom
pfiípadû provedeno pfiemístûní pulcÛ ropuchy obecné.
V˘sledky projektu: Pfieneseno celkem 6 263 obojÏivelníkÛ, ze soukromého
zahradního bazénu pfiemístûno na vhodnou lokalitu cca 5 000 pulcÛ ropuchy
obecné.
Hodnocení: Plán projektu není znám, záchranné transfery byly realizovány
úspû‰nû a ve znaãném rozsahu.

OSTATNÍ PROJEKTY

130900 OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ V DOBù JARNÍHO TAHU U OBCE JARCOVÁ

Realizátor: Severomoravské regionální sdruÏení âSOP Vala‰ské Mezifiíãí
Lokalizace projektu: Jarcová, RÛÏìka, Horní Beãva, Ho‰Èálková, okr. Vsetín
Doba provádûní projektu: 2000
PrÛbûh projektu: Ve dnech 22.3 – 3.4.200 bylo instalováno u obce Jarcová asi
600 m foliov˘ch zábran a 40 záchytn˘ch nádob, ãást tahu svedena do dvou stá-
vajících podchodÛ pod silnicí. Kromû toho probûhla jednodenní záchranná akce
– odchyt ropuch obecn˘ch a skokanÛ hnûd˘ch a transfer jejich snÛ‰ek z bazénu
u penzionu Du‰ná v obci RÛÏìka. Dále byly vyhloubeny dvû tÛnû pro reprodukci
obojÏivelníkÛ u obcí Horní Beãva a Ho‰Èálková.
V˘sledky projektu: V obci Jarcová bylo pfieneseno z padacích pastí cca 1 200
ex. skokana hnûdého, 11 ex. ropuchy obecné, kromû toho nezji‰tûn˘ poãet Ïab
nasmûrován do stávajících podchodÛ. Z bazénu v obci RÛÏìka byly pfieneseny
desítky ropuch obecn˘ch a skokanÛ hnûd˘ch a jejich snÛ‰ek do tÛní u pfiehrady
Bystfiiãka. Nové vodní nádrÏe roz‰ífií moÏnost reprodukce obojÏivelníkÛ. Projekt
kladnû ohodnocen RÎP OÚ Vsetín.
Finanãní náklady: 30 000,- Kã. PouÏito na nákup materiálu a v˘robu zábran,
sluÏby, pohonné hmoty, administrativní zabezpeãení projektu, fotodokumentaci,
pracovní pomÛcky.
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn.

190301 MONITORING A ZÁCHRANN¯ TRANSFER OBOJÎIVELNÍKÒ

Realizátor: ZO âSOP 63/13 Uherskohradi‰Èsko
Lokalizace projektu: Kunovice, Kostelany nad Moravou, okr. Uherské Hradi‰tû
Doba provádûní projektu: 2001
Plán projektu: V dobû jarního tahu obojÏivelníkÛ (zejména ropuchy obecné
a skokana ‰tíhlého) v blízkosti PP TÛÀ u Kostelan provedeno ãásteãné omezení
automobilové dopravy. Ve spolupráci s Policií âR a obcí Kostelany nad Moravou
pfiítomen dennû ãlen ZO âSOP – stráÏce pfiírody za úãelem dokumentace inten-
zity tahu a zamezení usmrcování obojÏivelníkÛ. Akce probûhla v návaznosti na
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ochranná opatfiení realizovaná v pfiedcházejících dvou letech.
Finanãní náklady: rozpoãet na 4 600,- Kã. Hrazeno mûlo b˘t pfiedev‰ím
cestovné.
Zdroj financí: ÚVR âSOP

190701 ZÁCHRANA A TRANSFER OBOJÎIVELNÍKÒ V DOBù JARNÍHO TAHU

Realizátor: ZO âSOP 68/01 
Lokalizace projektu: Kunãice pod Ondfiejníkem, okr. Fr˘dek - Místek
Doba provádûní projektu: 2001 
PrÛbûh projektu: Instalována 240 m dlouhá foliová zábrana s cílem zamezit
pádu Ïab do 6 m hluboké nádrÏe s kolm˘mi stûnami, v jarním období pravidelnû
vypou‰tûné a ãi‰tûné. Tah Ïab je tak usmûrnûn do druhé, vhodnûj‰í nádrÏe, kam
jsou rovnûÏ pfieneseny Ïáby, které proniknou do první nádrÏe mimo zábrany.
V˘sledky projektu: Pfieneseno více neÏ 300 Ïab (Bufo bufo, Rana sp., Bombina
sp.). Projekt kladnû hodnocen vefiejností. 
Finanãní náklady: 4 831,- Kã. PouÏito na nákup materiálu a v˘robu zábran,
administraci KÚVR âSOP, fotodokumentaci, mzdy, cestovné. po‰tovné.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (3 000,-), jiné zdroje (1 831,-)
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn.

190503 SLEDOVÁNÍ A OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ NA âESKOLIPSKU

Realizátor: ZO âSOP 32/06 Aron âeská Lípa
Lokalizace projektu: okres âeská Lípa
Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: Na dvou ze tfií nejohroÏenûj‰ích míst jarního tahu Ïab na
âeskolipsku byl proveden záchrann˘ transfer, na jedné z lokalit s pouÏitím 350
m zábran, na druhé vzhledem k omezen˘m finanãním prostfiedkÛ bez jejich insta-
lace. Akce probûhly v období 19.3. – 24.4. Dále probíhalo sledování v˘skytu
obojÏivelníkÛ na území okresu.
V˘sledky projektu: Pfieneseno celkem 7 000 Ïab, pfieváÏnû ropuch obecn˘ch, na
lokalitû bez pouÏití zábran byl znaãn˘ poãet Ïab usmrcen a situace bude muset
b˘t fie‰ena. Jeden z transferÛ probûhl s aktivní úãastí vefiejnosti. V̆ sledky druhé
ãásti projektu, tj. sledování v˘skytu obojÏivelníkÛ uvedeny v závûreãné zprávû.
Zdroj financí: pravdûpodobnû ÚVR âSOP
Hodnocení: Dodána pouze závûreãná zpráva, plán projektu není znám. DosaÏené
v˘sledky nutno hodnotit kladnû.

191003 PROâ SE ÎÁBY STùHUJÍ?

Realizátor: Klub ochrany dravcÛ a sov pfii sdruÏení Dûti Zemû
Lokalizace projektu: Kleteãná, Ko‰etice – okr. Pelhfiimov
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Na uveden˘ch lokalitách instalováno v období 27.3. – 22.4.
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celkem 230 m foliov˘ch zábran s padacími pastmi, obojÏivelníci pfiená‰eni do
rozmnoÏovacích nádrÏí, na druhé z lokalit ve spolupráci se Z· Ko‰etice.
V˘sledky projektu: Pfieneseno bylo cca 3 250 obojÏivelníkÛ, pfieváÏnû ropuch
obecn˘ch a získány poznatky pro umístûní zábran v dal‰ích letech. O projektu
byla vydána tisková zpráva, reportáÏ natoãila âT, Prima, âesk˘ rozhlas Region
Jihlava. Probûhla pfiedná‰ka v Z· Ko‰etice, v ICM Pelhfiimov, v Ekocentru
Podorlicko âeská Tfiebová. K tematice ochrany obojÏivelníkÛ vydán leták a pfii-
pravena putovní v˘stava. 
Hodnocení: Plán projektu není znám, dodána pouze závûreãná zpráva. Transfery
probûhly úspû‰nû, pfiínosem je i prezentace a zapojení základní ‰koly.

191803 SLEDOVÁNÍ A OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ

Realizátor: ZO âSOP 72/01 Opava
Lokalizace projektu: ·títina, okr. Opava
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Ve spolupráci se Z· ·títina provádûn monitoring tahu ropuchy
obecné. Instalovány v˘straÏné znaãky a pfiipraveny sítû a kbelíky pro pfienos Ïab.
Monitoring nebyl úspû‰n˘, tah ropuch probûhl nepozorovanû a s minimálními
ztrátami bez záchrann˘ch opatfiení.
V˘sledky projektu: Vzhledem k tomu, Ïe k transferu vlastnû nedo‰lo, byl hlav-
ním v˘sledkem v˘chovn˘ efekt.
Hodnocení: Plán projektu není znám, ze závûreãné zprávy ale vypl˘vá, Ïe k rea-
lizaci transferu vlastnû nedo‰lo.

192203 OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ P¤I JARNÍM TAHU V OBLASTI SEVERNÍHO

VALA·SKA

Realizátor: ZO âSOP 76/13 Salamandr
Lokalizace projektu: okresy Vsetín a Nov˘ Jiãín
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Na základû vlastních pozorování, anal˘zy mapov˘ch pod-
kladÛ a konzultace s pracovníky CHKO Beskydy byl proveden prÛzkum vytipo-
van˘ch úsekÛ silnic a projety prakticky v‰echny v˘znamné komunikace ve sle-
dovaném území s cílem evidovat místa ohroÏení tahu obojÏivelníkÛ. 
V˘sledky projektu: Bylo zkontrolováno cca 250 km komunikací, vymezeno
a v mapách vyznaãeno osm rizikov˘ch úsekÛ a pro pût z nich vypracovány
návrhy na ochranná opatfiení.
Hodnocení: Není znám plán projektu, byly získány údaje vyuÏitelné pro ochranu
obojÏivelníkÛ v dal‰ích letech.

OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ V ROÎNOVù POD RADHO·TùM A BLÍZKÉM OKOLÍ

Realizátor: ZO âSOP 76/08 RoÏnov pod Radho‰tûm
Lokalizace projektu: Za‰ová, okolí RoÏnova pod Radho‰tûm - okr.Vsetín
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Doba provádûní projektu: 2003 
PrÛbûh projektu: V období 21.3 – 23.4. byly instalovány v obci Za‰ová zábrany
s padacími pastmi na ochranu tahu skokana hnûdého. Îáby byly pfiená‰eny na
druhou stranu vozovky, v dobû hlavní vlny migrace aÏ 4x dennû. Kromû toho
byly instalovány dvû v˘straÏné znaãky ve spolupráci s OD MÚ RoÏnov pod Rad-
ho‰tûm. V rámci projektu pokraãovalo rovnûÏ mapování v˘skytu obojÏivelníkÛ
ve sledované oblasti.
V˘sledky projektu: Pfieneseno 934 skokanÛ hnûd˘ch. Po celou dobu instalace
zábran informována vefiejnost prostfiednictvím místního tisku a v˘vûsky v obci.
JiÏ samotné umístûní zábran a sbûrn˘ch nádob v centru obce pfiispûlo k populari-
zaci ochrany obojÏivelníkÛ. V˘sledky mapování uvedeny v závûreãné zprávû
vãetnû zanesení lokalit do map.
Hodnocení: Plán projektu není znám, dodána jen závûreãná zpráva, zpracovaná
ov‰em velmi obsáhle a podrobnû, dosaÏené v˘sledky zasluhují kladné hodnocení.

3473/84/03 OCHRANA OBOJÎIVELNÍKÒ V DOBù JARNÍHO TAHU VE SPOLUPRÁCI

S OBCÍ JARCOVÁ U VALA·SKÉHO MEZI¤ÍâÍ

Realizátor: ZO âSOP 76/17
Lokalizace projektu: Jarcová, okr. Vsetín
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: V dobû jarní migrace skokana hnûdého opûtovnû instalováno
u obce Jarcová asi 600 m foliov˘ch zábran a 40 záchytn˘ch nádob, ãást tahu sve-
dena do dvou stávajících podchodÛ pod silnicí.
V˘sledky projektu: Pfieneseno celkem 962 skokanÛ hnûd˘ch. Projekt realizován
ve spolupráci s OÚ Jarcová a za úãasti místních obyvatel, pfiedev‰ím dûtí ze Z·
Jarcová a Z· Vala‰ské Mezifiíãí. Akce mûla mimofiádn˘ ohlas mezi obyvateli i ve
sdûlovacích prostfiedcích.
Hodnocení: Plán projektu byl splnûn

V¯ZNAM A PRIORITA OPAT¤ENÍ

Hlavní a prvotní v˘znam opatfiení na ochranu jarního tahu obojÏivelníkÛ spoãívá
v záchranû dospûl˘ch jedincÛ tûsnû pfied reprodukcí. Nesmírnû dÛleÏitá je ale
také prezentace a popularizace tûchto akcí, mají velk˘ v˘znam v˘chovn˘, pfiede-
v‰ím v pfiípadû aktivní úãasti vefiejnosti, zejména dûtí. Lze logicky pfiedpokládat,
Ïe ãlovûk bude mít kladn˘ vztah k ÏivoãichÛm, které pomáhal zachraÀovat. Bez
zapojení dobrovolníkÛ se záchranné transfery neobejdou a zÛstanou pravdûpo-
dobnû hlavní metodou ochrany jarního tahu Ïab. Jejich hlavní nev˘hodou je ale
nároãnost na ãas a personální obsazení. Navíc, pfiestane-li se transfer na lokalitû
provádût, pfiijde nazmar pfiedchozí vynaloÏené úsilí i finanãní prostfiedky.
V mnoha pfiípadech by jistû byly vhodnûj‰ím fie‰ením stavební úpravy trvalého
charakteru, ale doufat v jejich realizaci v dohledné budoucnosti není reálné. Pro-
blematiku záchrann˘ch transferÛ a metodiku ochrany obojÏivelníkÛ vÛbec velmi
podrobnû rozebírá Mikátová et al. (1991).
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CELKOVÉ SHRNUTÍ

Pfii hodnocení projektÛ aktivní ochrany obojÏivelníkÛ vy‰ly najevo nûkteré sku-
teãnosti, které komplikují objektivní hodnocení provedeného opatfiení a tím
i efektivity pouÏití pfiidûlen˘ch finanãních prostfiedkÛ. Úspû‰nost záchranného
transferu lze posoudit celkem jednodu‰e podle poãtu zachránûn˘ch jedincÛ, nebo
je‰tû lépe podle poãtu zachránûn˘ch i nezachránûn˘ch. (Je jistû rozdíl, je-li 200
Ïab pfieneseno a 300 pfiejeto, nebo 200 pfieneseno a 10 pfiejeto). Dal‰í údaje kromû
délky instalovan˘ch zábran a poãtu padacích pastí nejsou pro posouzení nutné.
Podobná je situace v pfiípadû mapování lokalit s v˘skytem obojÏivelníkÛ – zde je
v˘sledkem poãet získan˘ch dat. SloÏitûj‰í je ale posuzování projektÛ zamûfien˘ch
na stavbu ãi obnovu vodních nádrÏí, kde by bylo vhodné uvádût nûkteré údaje,
které ve vût‰inû projektÛ chybí. Jsou to:
1. V̆ chozí stav – seznam druhÛ, které se na lokalitû vyskytují, nebo které se

v zanikající ãi zaniklé vodní nádrÏi mnoÏí ãi mnoÏily, vãetnû kvantity (fiádovû
– jedinci, desítky, stovky, ….). Pokud jde o zaniklou nádrÏ, uvést, kdy pfii-
bliÏnû k zániku do‰lo. Tento bod by mûl b˘t povinnou souãástí pfiihlá‰ky pro-
jektu.

2. Technické parametry nové ãi obnovené nádrÏe – pfiibliÏné rozmûry, hloubka
vody a její kolísání v prÛbûhu roku, profil dna, tvar bfiehÛ, popis bfiehov˘ch
porostÛ, jednoduch˘ náãrtek s vyznaãením svûtov˘ch stran. Nûktefií fie‰itelé
projektu, jistû v dobrém úmyslu, pfiikládají fotodokumentaci, ale xerokopie
fotografií jsou obvykle nepouÏitelné.

3. Osídlení nové nádrÏe obojÏivelníky – kter˘mi druhy a v jak˘ch poãtech.
ObojÏivelníci jsou dlouhovûcí Ïivoãichové s dlouhou dobou dospívání, rov-
nûÏ pomûrné zastoupení jednotliv˘ch druhÛ v nádrÏi se mÛÏe s postupující
sukcesí mûnit. NádrÏ by proto bylo vhodné sledovat alespoÀ po dobu ãtyfi let.
To bude zfiejmû nejvût‰í problém, pfiedev‰ím z personálních dÛvodÛ, jinak
ov‰em nelze zjistit, zda projekt splnil svÛj úãel.

Bez dodrÏení v˘‰e uveden˘ch podmínek je nutno se smífiit s faktem, Ïe finanãní
prostfiedky budou nadále ãerpány na stavbu blíÏe nespecifikovan˘ch nádrÏí, které
snad budou osídleny blíÏe neurãen˘mi Ïivoãichy. Jak jiÏ bylo zmínûno, kaÏdá
vodní plocha zvy‰uje biodiverzitu, ale prvotní zámûr projektÛ, tj. aktivní ochrana
obojÏivelníkÛ, se vytrácí.
Kromû tûchto víceménû metodick˘ch chyb se v mnoha projektech opakuje stejn˘
ne‰var, a to zavádûjící závûreãná zpráva. âasto je zde popisována ãinnost fie‰itele,
která s projektem vÛbec nesouvisí. Jindy je dosaÏen˘ v˘sledek prezentován
v nûkolika závûreãn˘ch zprávách a nûkolik let po sobû bez upozornûní, Ïe se
jedná o ãinnost v rámci jiného projektu (a v rámci jiného projektu jiÏ také finan-
covanou). To vyvolává myln˘ dojem, Ïe byl plán projektu vysoce pfiekroãen, a je
otázkou, zda jde o úmysl fie‰itele, ãi jen o jeho neschopnost drÏet se tématu.
Smyslem tûchto nûkolika kritick˘ch pfiipomínek není v Ïádném pfiípadû vyvolat
negativní postoj k realizovan˘m projektÛm, ale snaha odstranit tyto nedostatky
u projektÛ pfií‰tích.
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RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH

PROJEKTÒ AKTIVNÍ OCHRANY PLAZÒ V âESKÉ REPUBLICE

Pavel Kolman

Fetrovská 1001/61, 160 00 Praha 6

OHROÎENÍ

V uplynul˘ch cca 40 letech do‰lo k v˘raznému úbytku v‰ech plazÛ na území âeské
republiky. Pfiíãinou je zánik vhodn˘ch biotopÛ zpÛsoben˘ celkov˘mi v˘razn˘mi zmû-
nami krajiny. S nástupem velkoplo‰ného zemûdûlského hospodafiení zanikly polní
cesty, meze a kamenné zídky oddûlující pozemky. Neustálé roz‰ifiování plochy orné
pÛdy si vyÏádalo likvidaci luk a mokfiadÛ, konec extenzivního pastevectví mûl za
následek úbytek lesostepních a stepních biotopÛ, které zanikly pfiirozenou sukcesí
nebo byly zámûrnû zalesnûny. Regulace vût‰iny fiek postihla druhy plazÛ závislé na
vodním prostfiedí. PfiizpÛsobivûj‰í druhy plazÛ osídlují s oblibou náhradní stanovi‰tû
jako pískovny, lomy, cihelny. Tyto lokality byly v‰ak po ukonãení tûÏby obvykle
rekultivovány nebo zavezeny odpadem. Kromû ztráty biotopÛ jsou plazi, pfiedev‰ím
hadi, postiÏeni i pfiím˘m pronásledováním ze strany lidí, buì z dÛvodu strachu, zaÏi-
t˘ch pfiedsudkÛ a povûr, nebo v pfiípadû uÏovek rodu Natrix pro údajné ‰kody pÛso-
bené na rybách. Strach z hadÛ je pravidelnû pfiiÏivován i televizí a tiskem. 
AÏ na jednu v˘jimku jsou v‰echny na‰e druhy plazÛ zafiazeny mezi Ïivoãichy
zvlá‰tû chránûné zákonem ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny a vyhlá‰-
kou MÎP âR ã. 395/1992 Sb., za druhy kriticky ohroÏené jsou povaÏovány je‰-
tûrka zelená (Lacerta viridis), uÏovka stromová (Elaphe longissima), zmije
obecná (Vipera berus), Ïelva bahenní (Emys orbicularis).
Mezi silnû ohroÏené patfií je‰tûrka obecná (Lacerta agilis), je‰tûrka Ïivorodá
(Lacerta vivipara), slep˘‰ kfiehk˘ (Anguis fragilis), uÏovka hladká (Coronella
austriaca), uÏovka podplamatá (Natrix tessellata). Mezi druhy ohroÏené patfií
uÏovka obojková (Natrix natrix). Je‰tûrka zední (Podarcis muralis) je pouze
obecnû chránûna zákonem âNR 114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a krajiny, v dobû
vzniku vyhlá‰ky nebyl její v˘skyt na území âR znám.

1. DRUHOVù NESPECIFICKÉ PROJEKTY

Obsah následujících sedmi spoleãnû posuzovan˘ch projektÛ je v zásadû dvojího
typu. Prvním je regionální mapování v˘skytu plazÛ s cílem získat podklady pro
jejich ochranu, tj. evidovat místo v˘skytu, stav populace, pfiíãiny ohroÏení apod.
Druh˘m typem je optimalizace a ochrana biotopu konkrétních populací plazÛ –
stavba líhni‰È, zimovi‰È, zídek, úkrytÛ, zaji‰tûní legislativní ochrany, likvidace
náletov˘ch dfievin. V‰echny projekty jsou realizovány nûkolika poboãkami âes-
kého svazu ochráncÛ pfiírody (âSOP).
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PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP 46/04 ROPÁCI JAROMù¤

Lokalizace projektÛ: okolí Jaromûfie, âeské Skalice, Dvora Králové, Hofiic
v Podkrkono‰í, ãásteãnû Jiãínsko a Královéhradecko

200501 MAPOVÁNÍ A OCHRANA PLAZÒ V REGIONU NÁCHODSKA

Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: Na území podrobnû vymezeném v závûreãné zprávû byl zji‰-
Èován v˘skyt plazÛ, lokality vytipovány podle turistick˘ch map, po poznání
území pak podle vlastního v˘bûru. Údaje o v˘skytu byly získávány pfiím˘m
pozorováním, zaznamenávala se i teplota vzduchu, pfiíp. vody. Kromû plazÛ sle-
dován také v˘skyt dal‰ích ÏivoãichÛ (obojÏivelníkÛ, ptákÛ, váÏek). Podle potfieby
byla navrhována ochranná opatfiení, nûkterá byla bûhem sezóny realizována.
V˘sledky projektu: Byl získán první ucelen˘ pfiehled o v˘skytu herpetofauny
uvedené oblasti, vypracován podklad pro OÚ Jiãín za úãelem zaji‰tûní právní
ochrany lokality s v˘skytem uÏovky hladké, podafiilo se prosadit ukonãení vol-
ného chovu drÛbeÏe na lokalitû je‰tûrky obecné. Bylo postaveno celkem 20
m skládan˘ch zídek pro je‰tûrky, vyfiezán 2 km dlouh˘ pás náletov˘ch dfievin.
Zídky postavené v Záchranné stanici v Jaromûfii a obsazené je‰tûrkami byly pre-
zentovány náv‰tûvníkÛm stanice.
Finanãní náklady: Rozpoãet plánován 15 000,- Kã.
Zdroj financí: Ústfiední v˘konná rada (ÚVR) âSOP

200302 OCHRANA A MONITORING PLAZÒ VELKÉHO JAROMù¤SKA

Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Stejnou metodikou jako v uplynul˘ch dvou letech pokraão-
valo mapování v˘skytu plazÛ, pokraãovalo vyfiezávání náletov˘ch dfievin
a stavba zídek pro je‰tûrky.
V˘sledky projektu: Byla získána nová data o v˘skytu herpetofauny uvedené
oblasti. Dokonãila se v˘stavba skládan˘ch zídek pro je‰tûrky v areálu Záchranné
stanice v Jaromûfii o celkové délce 55 m, následnû byl konstatován nárÛst poãet-
nosti je‰tûrky obecné. RovnûÏ zde byl zaloÏen kompost pfiekryt˘ textilií, vyuÏí-
van˘ populací uÏovky obojkové a slep˘‰e kfiehkého. Obû stavby byly pravidelnû
prezentovány náv‰tûvníkÛm stanice. Spoleãnû s âIÎP Hradec Králové a AOPK
Pardubice byl fie‰en management lokality uÏovky obojkové.
Finanãní náklady: 13 205,80 Kã. PouÏito na cestovné, fotodokumentaci, admi-
nistraci KÚVR âSOP, kanceláfiské potfieby. 
Zdroj financí: ÚVR âSOP (9 000,-), vlastní zdroje (4 205,80)

200603 MAPOVÁNÍ A OCHRANA PLAZÒ NA ÚZEMÍ VELKÉHO JAROMù¤SKA

Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Stejnou metodikou jako v uplynul˘ch tfiech letech pokraão-
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valo mapování v˘skytu plazÛ, pokraãovalo vyfiezávání náletov˘ch dfievin
a stavba zídek pro je‰tûrky a zimovi‰tû a líhni‰tû pro populaci uÏovky obojkové.
V˘sledky projektu: Získána data o roz‰ífiení plazÛ ve sledované oblasti vãetnû
odhadu poãetnosti jednotliv˘ch populací. Na dvou lokalitách byly odstranûny nále-
tové dfieviny a plochy pokoseny. Na jin˘ch dvou lokalitách vystavûny skládané zídky
pro je‰tûrky v celkové délce asi 8 m a líhni‰tû, pfiíp. zimovi‰tû pro uÏovku obojkovou.
Obdobné stavby v areálu Záchranné stanice v Jaromûfii vyuÏívané populací uÏovky
obojkové, je‰tûrky obecné a slep˘‰e kfiehkého byly prezentovány bûhem roku cca 600
náv‰tûvníkÛm stanice, z nichÏ mnozí mûli moÏnost samotné plazy pozorovat.
Hodnocení: Plán projektÛ byl splnûn, ve zprávû z roku 2002 se ale opakují
v˘sledky prezentované jiÏ v roce 2001.

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZO âSOP 46/06 K¤IÎÁNKY

Lokalizace projektÛ: Bfiezka – PP Oborská luka, Jinolice – PP Rybník VraÏda,
okr. Jiãín, Hrubá Skála – rybník VûÏák, okr. Semily

200502 BUDOVÁNÍ LÍHNI·Ë A ZIMOVI·Ë PRO PLAZY

Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Na uveden˘ch lokalitách probûhla stavba celkem ‰esti líhni‰È,
pfiíp. zimovi‰È pro plazy. Jednalo se o jednoduché roubené stavby o rozmûrech 3,5
x 3,5 x 1 m, stûny byly zevnitfi potaÏeny pletivem pro omezení pfiípadné predace.
Vnitfiní prostor byl vyplnûn vûtvemi a travou z kaÏdoroãního pravidelného kosení
pfiilehl˘ch luk, která byla jinak volnû kompostována nebo spalována. âtyfii líh-
ni‰tû instalována v PP Oborská luka, po jednom na zb˘vajících dvou lokalitách.
V˘sledky projektu: Stavba líhni‰È by mûla zv˘‰it nabídku vhodn˘ch míst pro
rozmnoÏování a zimování plazÛ na lokalitû, popsan˘ typ stavby je vhodn˘ pfie-
dev‰ím pro uÏovku obojkovou a slep˘‰e kfiehkého. Kosení luk probíhá kaÏdo-
roãnû a materiál v líhni‰tích bude pravidelnû doplÀován. Vzhledem k antipatii
vefiejnosti vÛãi hadÛm byla líhni‰tû umístûna tak, aby nebudila pozornost, coÏ
zároveÀ sníÏí i pravdûpodobnost neÏádoucího odkládání odpadu obyvatelstvem.
Líhni‰tû u rybníka VûÏák je umístûno na oplocené botanické plo‰e v CHKO
âesk˘ ráj, ãímÏ je k nûmu znemoÏnûn pfiístup. Propagace akce bude probíhat
v rámci pravidelnû pofiádan˘ch exkurzí.
Finanãní náklady: 24 091,50 Kã. PouÏito na nákup materiálu a náfiadí, po‰tovné,
cestovné, pohonné hmoty, administraci KÚVR âSOP, fotodokumentaci. 
Zdroj financí: ÚVR âSOP (20 000,-), vlastní zdroje (4 091,50)

200403 LÍHNI·Tù A ZIMOVI·Tù PRO PLAZY

Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: U celkem ‰esti líhni‰È, pfiíp. zimovi‰È pro plazy, vystavûn˘ch
v roce 2002 byl zkontrolován technick˘ stav a doplnûna tráva z pravidelného
kosení pfiilehl˘ch luk. 
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V˘sledky projektu: Bez pravidelného doplÀování rostlinného materiálu by líh-
ni‰tû pfiestala b˘t funkãní. ZároveÀ se vhodnû vyuÏije travní hmota, která byla
dfiíve volnû kompostována nebo spalována. Líhni‰tû u rybníka VûÏák je umístûno
na oplocené botanické plo‰e v CHKO âesk˘ ráj, zde je na informaãním panelu
vysvûtlen smysl stavby a zmínûna ochrana plazÛ.
Hodnocení: Plán projektÛ, tj. stavba a údrÏba líhni‰È, byl splnûn. Povrch líhni‰È
by bylo vhodné pfiekr˘t textilií, neprÛhlednou folií, plechem apod. Je to sice na
úkor estetického dojmu, ale atraktivita pro plazy se tím v˘raznû zv˘‰í. Zpráva
v‰ak neuvádí, zda byla líhni‰tû vyuÏita plazy, ani zda to vÛbec bylo sledováno,
takÏe nelze posoudit, jestli líhni‰tû plní svÛj úãel.

PROJEKTY REALIZOVANÉ OSTATNÍMI SLOÎKAMI âSOP

200601 OCHRANA PLAZÒ NA VSETÍNSKU – JEDNODUCHÁ OPAT¤ENÍ A OSVùTOVÁ

âINNOST

Realizátor: 76/OV âSOP Vsetín
Lokalizace projektu: okres Vsetín
Doba provádûní projektu: 2001
Plán projektu: Zámûrem projektu bylo provedení drobn˘ch terénních úprav na
pozemcích ve vlastnictví ãi pronájmu âSOP, spoãívajících v navr‰ení hromad
kamení, vûtví, pafiezÛ, posekané vegetace apod. s cílem zlep‰it podmínky pro
Ïivot plazÛ. Souãástí projektu je také popularizace ochrany plazÛ v tisku. 

200203 MAPOVÁNÍ PLAZÒ V OBLASTI BESKYD

Realizátor: ZO âSOP 76/06 Orchidea Vala‰sko
Lokalizace projektu: Moravskoslezské Beskydy, Vsetínsko
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: V období duben – záfií probíhalo v oblasti Moravskoslezsk˘ch
Beskyd a ãásteãnû i mimo nû na území okr. Vsetín vyhledávání lokalit s v˘sky-
tem plazÛ, odhadována poãetnost populací, zji‰Èován stav lokalit, pfiípadnû jejich
ohroÏení. Dále byly provádûny na nûkter˘ch lokalitách drobné terénní úpravy.
V˘sledky projektu: Bylo nav‰tíveno nûkolik set vytipovan˘ch lokalit, na 90
z nich zaregistrován v˘skyt plazÛ. V̆ sledky mapování byly poskytnuty orgánÛm
ochrany pfiírody v okrese Vsetín za úãelem omezení neÏádoucích aktivit na loka-
litách s v˘skytem plazÛ, vyhla‰ování ZCHÚ, návrhy managementu CHÚ apod.
Na nûkolika lokalitách byly provedeny drobné zásahy vedoucí ke zv˘‰ení stano-
vi‰tní diverzity – nakupení hromad kamení, trouchnivého dfieva, tlející vegetace.
Pfii terénních pracích pfiíleÏitostnû propagována ochrana plazÛ mezi obyvatel-
stvem, vysvûtlována nesmyslnost pfiehnan˘ch obav ze zmijího u‰tknutí a strachu
z ostatních druhÛ hadÛ.
Zdroj financí: pravdûpodobnû ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu není znám, dodána pouze závûreãná zpráva, dosaÏené
v˘sledky jsou bezesporu pfiínosem pro ochranu plazÛ.
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V¯ZNAM A PRIORITA OPAT¤ENÍ

Hlavním pfiínosem v‰ech v˘‰e uveden˘ch projektÛ je jejich zamûfiení na ochranu
dosud relativnû hojn˘ch druhÛ plazÛ, plo‰nû roz‰ífien˘ch po celém území âeské
republiky. Tûmto druhÛm nebyla nikdy vûnována pfiíli‰ velká pozornost, pfiestoÏe
právû u nich do‰lo k nejvût‰ímu poãetnímu poklesu. Pfiitom druhÛm s takovou eko-
logickou valencí, jako je je‰tûrka obecná nebo slep˘‰ kfiehk˘, lze jednodu‰e pomoci
právû stavbou líhni‰È, zimovi‰È, zídek apod. Pro posouzení úãelnosti tûchto zafiízení
je v‰ak nutné následné alespoÀ tfiíleté sledování populaãního trendu, teprve potom je
moÏno provést porovnání se stavem pfied realizací projektu a objektivnû posoudit
úãinnost provedeného opatfiení. TotéÏ se t˘ká kosení trávy, likvidace neÏádoucích
dfievin apod. na lokalitách plazÛ. Je chybou, Ïe v závûreãn˘ch zprávách vût‰iny pro-
jektÛ není ani zmínka o vlivu provedeného zásahu na populaci cílového druhu. 

2. DRUHOVù SPECIFICKÉ PROJEKTY

Îelva bahenní (Emys orbicularis)

STATUT

V âR je vyhlá‰kou MÎP âR ã.395/1992 Sb. zafiazena mezi druhy kriticky ohro-
Ïené. Ve Smûrnici Rady 92/43/EHS je uvedena v pfiílohách II a IV. 

OHROÎENÍ

V pfiípadû Ïelvy bahenní není termín ohroÏení zcela na místû, neboÈ v souãasnosti
není její autochtonní v˘skyt na území âR prokázán. Názory na pÛvodní ãi nepÛ-
vodní v˘skyt Ïelvy bahenní na na‰em území nejsou jednotné. AÏ do 18. století,
kdy slouÏila jako postní jídlo, byla ãasto dováÏena a vysazována, introdukce pro-
bíhaly i ve 20. století. Vzhledem k jejímu roz‰ífiení v sousedních státech byl
obvykle za autochtonní povaÏován v˘skyt v pohraniãí severní Moravy a Slezska
a jiÏní Moravy (Baru‰ a Oliva 1992, Mikátová et al. 2001). Tyto populace v‰ak
zanikly s regulací fiek a likvidací vhodn˘ch biotopÛ.

VLASTNÍ ZÁCHRANN¯ PROJEKT

ZÁCHRANA ÎELVY BAHENNÍ EMYS ORBICULARIS (L.) V P¤ÍRODù âESKÉ REPUBLIKY

Zámûrem projektu bylo vysazení Ïelvy bahenní na Olomoucku. Inspirací byly
záchranné programy probíhající v Rakousku, na Slovensku, v Maìarsku a v Polsku,
s nimiÏ byla plánována spolupráce. Mûly b˘t zaji‰tûny Ïelvy vhodného genetického
pÛvodu, vystaveno odchovné zafiízení a vyhledány vhodné lokality pro vysazení.
Realizátor: ZO âSOP 08 Olomouc
Lokalizace projektu: Olomoucko – oblast stfiedního toku Moravy
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Doba provádûní projektu: 1995 a následující roky, doba trvání projektu nebyla
pfiesnû vymezena
PrÛbûh projektu: Byla navázána spolupráce se zástupci CHKO Záhorie na Slo-
vensku, kam byly pofiádány pracovní exkurze. Dále byl studován biotop Ïelvy
bahenní v Maìarsku, Polsku, na Slovensku a v místech b˘valého v˘skytu na
severní Moravû. Stavba odchovného zafiízení byla pro nedostatek finanãních pro-
stfiedkÛ odloÏena, místo ní budována mobilní základna.
V˘sledky projektu: Byl získán pfiíslib poskytnutí Ïelv pro první vypu‰tûní na
ãtyfiech vytipovan˘ch, zámûrnû nezvefiejnûn˘ch lokalitách v oblasti stfiedního
toku Moravy. Jednalo se o Ïelvy pÛvodem z Maìarska, coÏ realizátofii projektu
povaÏovali pro oblast Olomoucka za vhodné.
Finanãní náklady: 61 279,- Kã. Hrazeno pfiedev‰ím cestovné, literatura. 
Zdroj financí: MÎP âR (40 000,-), vlastní prostfiedky (21 279,-)
V˘znam a priorita opatfiení: Z projektu pouze vypl˘vá, Ïe otázka vhodnosti pfií-
padné skuteãné reintrodukce Ïelvy bahenní by mûla b˘t fie‰ena orgány státní
ochrany pfiírody po pfiedcházejícím dlouhodobém komplexním v˘zkumu.
Hodnocení: Kromû realizace odchovny byl plán projektu dodrÏen. Projekt
ov‰em vyvolává fiadu otázek. ZaráÏející je formulace „reintrodukce v ãeské pfií-
rodû, kde má vhodné Ïivotní podmínky“. UÏ sama skuteãnost, Ïe Ïelva bahenní
z ãeské pfiírody vymizela, svûdãí o tom, Ïe tu vhodné podmínky nemá. Kromû
absence vhodn˘ch biotopÛ jsou to dÛvody klimatické znemoÏÀující reprodukci
druhu na vût‰inû území âR (Mikátová et al. 1995). DÛleÏitá je proto otázka, zda
jde opravdu o reintrodukci, tedy o navrácení druhu na lokalitu (nebo alespoÀ do
oblasti) jeho b˘valého pfiirozeného v˘skytu a zda pominuly, nebo byly odstra-
nûny pfiíãiny jeho nûkdej‰ího vyhynutí (Mikátová et al. 1995). V pfiípadû tohoto
projektu tomu tak s nejvût‰í pravdûpodobností není a zdÛvodÀovat vysazení Ïelvy
bahenní na Olomoucku argumentem, Ïe „by byl vyplnûn areál âR, kdyÏ okolní
zemû jiÏ pracují“, je nedostaãující. I v pfiípadû úplné realizace projektu by tûÏko
do‰lo k vytvofiení populace, tj. rozmnoÏující se skupiny jedincÛ, ale v lep‰ím pfií-
padû pouze k dlouhodobému pfieÏívání vypu‰tûn˘ch zvífiat.

Je‰tûrka zelená (Lacerta viridis)
STATUT

V âR je vyhlá‰kou MÎP âR ã. 395/1992 Sb. zafiazena mezi druhy kriticky ohro-
Ïené. V âerveném seznamu obojÏivelníkÛ a plazÛ âR (Zavadil a Moravec 2003)
jsou panonské a karpatské populace v kategorii EN – ohroÏen˘ druh, zatímco
populace hercynské v kategorii CR – kriticky ohroÏen˘. V rámci legislativy EU
je zafiazena v pfiíloze IV Smûrnice Rady ã. 92/43/EHS, tj. mezi druhy vyÏadující
pfiísnou ochranu.

OHROÎENÍ

Vzhledem ke sv˘m vyhranûn˘m nárokÛm na prostfiedí skalní lesostepi je
v âechách je‰tûrka zelená citlivûj‰í na zmûny biotopu neÏ jiné druhy plazÛ. Na
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území âR ob˘vá dvû odli‰ná území. Její v˘skyt na jiÏní Moravû navazuje na sou-
visl˘ areál druhu v jiÏní a jihov˘chodní Evropû. Oblast v˘skytu v âechách leÏí
mimo souvisl˘ areál roz‰ífiení, je‰tûrka zelená tu osídluje pouze mikroklimaticky
vhodné plochy ve skalnat˘ch údolích nûkolika vût‰ích fiek. Vazba na fiíãní feno-
mén jí zde umoÏÀuje existenci na území, které je jinak pro tento druh klimaticky
nevhodné. Díky atraktivnímu zbarvení b˘vala v minulosti je‰tûrka zelená obãas
odchytávána pro terarijní chov, jindy byla naopak teraristy nevhodnû vysazována.
V souãasné dobû je hlavní pfiíãinou ohroÏení pozvoln˘ zánik stepních a lesostep-
ních biotopÛ, které bez spásání a seãení zarÛstají souvisl˘m porostem dfievin. 

VLASTNÍ ZÁCHRANN¯ PROJEKT

JE·TùRKA ZELENÁ – PROJEKT ZÁCHRANNÉHO CHOVU A NÁVRATU DO CHKO
âESK¯ KRAS

Z území CHKO âesk˘ kras zhruba v poslední tfietinû minulého století je‰tûrka
zelená prakticky vymizela. V 90. letech pfieÏívala poslední slábnoucí populace na
lokalitû Krásná stráÀ u obce Karlík. Lesostep s rozvolnûn˘m porostem dubu
‰ípáku zde silnû zarÛstala akátem a populaci hrozil zánik. V roce 1993 pozoro-
váno 19 ex., v roce 1994 17 ex. a v roce 1995 uÏ jen 7 ex. Zámûrem projektu bylo
vytvofiit chovnou skupinu z nûkolika zvífiat odchycen˘ch pfiímo na lokalitû
Krásná stráÀ a polodivok˘m zpÛsobem odchovávat mláìata pro posílení stávající
populace i pro pfiípadnou moÏnou repatriaci na jin˘ch lokalitách v CHKO âesk˘
kras, pochopitelnû po realizaci managementov˘ch opatfiení, tj. po odstranûní
náletu dfievin. Mláìata znaãená záfiezy na ‰títcích krãního límce mûla b˘t vypou-
‰tûna aÏ po pfiezimování, coÏ mûlo omezit ztráty zpÛsobené ãasto pozorovan˘m
kanibalismem dospûl˘ch samcÛ i ztráty pfii pfiirozené hibernaci. Cel˘ projekt pro-
bíhal pod dohledem pracovníka Správy CHKO âesk˘ kras.
Realizátor: ZO âSOP 03 – 04 KarlÛv T˘n
Lokalizace projektu: Karlík – Krásná stráÀ, CHKO âesk˘ kras
Doba provádûní projektu: 1999 – 2005
PrÛbûh projektu: Dotace byla pfiidûlena v dobû, kdy jiÏ nemûlo smysl tvofiit pro
danou sezónu chovnou skupinu. Bylo pofiízeno nejnutnûj‰í vybavení pro chov,
vytipovány lokality pro moÏnou repatriaci a stanoven managament.
V˘sledky projektu: Bylo pfiipraveno chovatelské zafiízení pro dal‰í roky, na
lokalitû Krásná stráÀ proveden zoologick˘ a botanick˘ prÛzkum a realizován
management financovan˘ Správou CHKO.
Finanãní náklady: 8 000,- Kã. PouÏito na nákup materiálu a stavbu terárií a ben-
zín do motorové pily. 
Zdroj financí: ÚVR âSOP (5 000,-), jiné zdroje (3 000,-)
Hodnocení: Vzhledem k pozdnímu pfiidûlení financí nebyl plán projektu v roce
1999 dodrÏen, podle sdûlení vedoucího projektu probíhal chov a vypou‰tûní cca
15 – 20 odchovan˘ch mláìat roãnû zpût na lokalitu Krásná stráÀ po následující
dva roky. KaÏdoroãnû aÏ do souãasnosti jsou na lokalitû odstraÀovány neÏádoucí
dfieviny podle stanoveného managementu. Populaci je‰tûrky zelené se podafiilo na
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lokalitû udrÏet, tûÏko ov‰em stanovit, jak˘ podíl na tom mûl umûl˘ odchov a jak˘
management lokality.
V˘znam a priorita opatfiení: Hlavním pfiínosem projektu je zachování jediné
populace je‰tûrky zelené na území CHKO âesk˘ kras.

UÏovka stromová (Elaphe longissima)

STATUT

V âR je vyhlá‰kou MÎP âR ã.395/1992 Sb zafiazena mezi druhy kriticky ohro-
Ïené. V âerveném seznamu obojÏivelníkÛ a plazÛ âR (Zavadil a Moravec 2003)
je populace v severozápadních âechách uvedena v kategorii CR – kriticky ohro-
Ïen˘ druh, populace moravské v kategorii EN – ohroÏen˘ druh. V rámci legisla-
tivy EU je fiazena v pfiíloze IV Smûrnice Rady ã. 92/43/EHS, tj. mezi druhy vyÏa-
dující pfiísnou ochranu. 

OHROÎENÍ

UÏovka stromová je nejvzácnûj‰ím hadem âR. Areál jejího roz‰ífiení okrajovû
zasahuje na jihov˘chodní Moravu, malá oblast v˘skytu leÏí v Podyjí. V âechách
ob˘vá pouze malé území v Poohfií. PÛvod izolovaného v˘skytu v âechách byl
ãasto diskutován, podstatné je, Ïe jde evidentnû o Ïivotaschopnou populaci, jejíÏ
existence na Karlovarsku byla známa jiÏ v 19. století (Baru‰ a Oliva 1992, Miká-
tová et al. 2001). Centrem zdej‰ího roz‰ífiení je okolí StráÏe nad Ohfií a populace
je dlouhodobû sledována. UÏovka stromová zde Ïije ãásteãnû synantropnû, ob˘vá
skládané zídky, hromady dfieva, rozvaliny, skládky inertního odpadu, ale i nepfií-
li‰ pouÏívané hospodáfiské budovy, kÛlny, pÛdy, garáÏe apod. v intravilánech
obcí. Komposty a hnoji‰tû hadi vyuÏívají ke kladení vajec. OhroÏení spoãívá
právû v likvidaci v˘‰e uveden˘ch stanovi‰È v souvislosti se zmûnou zpÛsobu hos-
podafiení a modernizací star˘ch budov. Negativnû pÛsobí i zv˘‰ená frekvence sil-
niãního provozu, mechanizované seãení pfiíkopÛ, zarÛstání kamenn˘ch zídek
a neobhospodafiovan˘ch luk souvisl˘m dfievinn˘m porostem. Pfies území je rov-
nûÏ plánována v˘stavba rychlostní komunikace. UÏovka stromová je, a pfiede-
v‰ím v uplynul˘ch desetiletích byla, oblíben˘m a atraktivním terarijním zvífie-
tem, coÏ má za následek nezákonn˘ odchyt pro chov a obchod. Z populace
v Poohfií byla téÏ nelegálnû odebírána zvífiata pro nesmyslné introdukãní pokusy
na jin˘ch lokalitách v âechách. 

VLASTNÍ ZÁCHRANNÉ PROJEKTY

Ochranou a sledováním populace uÏovky stromové na Karlovarsku se jiÏ cca 25
let zab˘vá ZO âSOP 01/68 „Ochrana herpetofauny“ a touto organizací bylo také
realizováno osm z devíti následujících projektÛ. Realizátor zámûrnû neuvádí
lokalizaci z dÛvodu omezení nelegálního odchytu. Jedná se o obec StráÏ nad Ohfií
a její okolí, coÏ je mezi ãesk˘mi herpetology i teraristy v‰eobecnû známo a bylo
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to i publikováno. Projekty jsou zamûfieny na stavbu líhni‰È a zimovi‰È, monitoring
populace i osvûtovou ãinnost mezi místním obyvatelstvem. 

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

Realizátor: ZO âSOP 01/68 Ochrana herpetofauny
Lokalizace projektu: StráÏ nad Ohfií a okolí, okr. Karlovy Vary

207/95 ZÁCHRANA JEDINÉ âESKÉ RYCHLE MIZÍCÍ POPULACE KRITICKY OHROÎE-
NÉHO DRUHU ELAPHE LONGISSIMA – UÎOVKA STROMOVÁ (AESKULAPOVA)

Doba provádûní projektu: 1995
PrÛbûh projektu: Cílem projektu bylo vytvofiení líhni‰tû a zimovi‰tû na místû
b˘valé skládky, která byla pfied asanací a rekultivací centrem v˘skytu uÏovek
stromov˘ch. Pfied asanací byl sice proveden realizátorem projektu záchrann˘
transfer, náhradní stanovi‰tû ale nebyla optimální. Pro obnovení pÛvodního sta-
novi‰tû byly na místû rekultivované skládky provedeny terénní úpravy a navezen
vhodn˘ materiál (lomov˘ kámen, sláma jako tepelná izolace). Jako inkubaãní
substrát byl pouÏit koÀsk˘ hnÛj, dodan˘ místním pfiíznivcem projektu zdarma
vãetnû rozvozu. Po zji‰tûní, Ïe v obci dochází k nezákonnému odchytu plazÛ, byl
pozemek oplocen. Terénní úpravy probûhly ve spolupráci s lesní správou a míst-
ním statkem.
V˘sledky projektu: Bylo obnoveno pÛvodní zimovi‰tû a líhni‰tû a jiÏ bûhem
podzimních mûsícÛ bylo zji‰tûno osídlování plochy uÏovkami. O celém projektu
byl pofiízen videozáznam pro úãely instruktáÏního ochranáfiského programu.
Finanãní náklady: 46 365,30 Kã. PouÏito na financování terénních úprav a oplo-
cení pozemku, na které byla pouÏita i znaãná ãást prostfiedkÛ plánovan˘ch
pÛvodnû na organizaci dobrovolné stráÏní sluÏby.
Zdroj financí: MÎP âR (32 455,70), zbytek vlastní zdroje 
Hodnocení: Plán projektu byl dodrÏen. 

517/99 UDRÎENÍ V¯SKYTU KRITICKY OHROÎENÉHO DRUHU UÎOVKA STROMOVÁ

(AESKULAPOVA) NA JEDINÉ LOKALITù V âECHÁCH

Doba provádûní projektu: 1999
PrÛbûh projektu: Obsahem projektu byla údrÏba a úpravy líhni‰tû a zimovi‰tû
postaveného v roce 1995 a vyhlá‰eného pfiechodnû chránûnou genofondovou plo-
chou. Byl doplnûn inkubaãní substrát (provádûno i v pfiedchozích letech a hra-
zeno z vlastních prostfiedkÛ organizace), opraveno a zpevnûno oplocení, kosena
neÏádoucí bylinná vegetace, se souhlasem lesní správy byly odstranûny stromy
stínící plochu. V rámci projektu byla provádûna osvûtová ãinnost mezi místními
obyvateli a rekreanty i formou spolupráce s místní ‰kolou. 
V˘sledky projektu: Byla zaji‰tûna dal‰í funkãnost zimovi‰tû a líhni‰tû a zlep‰eno
zabezpeãení proti vstupu neÏádoucích osob. Pfii jarní kontrole bylo na plo‰e nale-
zeno devût jinak velmi skrytû Ïijících mláìat, coÏ dokazuje úspû‰nou inkubaci
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snÛ‰ek v pfiedchozím roce. Byl uspofiádán letní tábor mlad˘ch ochráncÛ pfiírody
tématicky zamûfien˘ na ochranu uÏovky stromové. Pro v˘ukové úãely byla pofii-
zována fotodokumentace a videozáznamy o provádûn˘ch pracích i dosaÏen˘ch
v˘sledcích.
Finanãní náklady: 16 373,- Kã. PouÏito na úpravy oplocení pozemku, doplnûní
substrátu, foto a videodokumentaci, cestovné.
Zdroj financí: MÎP âR (11 200,-), zbytek vlastní zdroje (5 273,-)
Hodnocení: Plán projektu byl dodrÏen. 

011000 UDRÎENÍ JEDINÉHO V¯SKYTU UÎOVKY STROMOVÉ (ELAPHE LONGISSIMA)
V âECHÁCH

Doba provádûní projektu: 2000
PrÛbûh projektu: Náplní ãinnosti v roce 2000 mûla b˘t opût pfiedev‰ím údrÏba
líhni‰tû a zimovi‰tû postaveného v roce 1995 a vyhlá‰eného pfiechodnû chránû-
nou genofondovou plochou. Na jafie zde ale bylo neznám˘m pachatelem po‰ko-
zeno oplocení a evidentnû odchycen nezji‰tûn˘ poãet hadÛ. Byl doplnûn inku-
baãní substrát, ale odstranûny krycí plechy, aby se znesnadnil pfiípadn˘ dal‰í
odchyt. Bylo rozhodnuto opravit oplocení, ale v budoucnu se snaÏit vytváfiet
podobná zafiízení na soukrom˘ch, vefiejnosti nepfiístupn˘ch pozemcích, kde by
byla pod dohledem majitelÛ. Po jednání s nûkolika místními obyvateli se jedno
nové líhni‰tû a zimovi‰tû podafiilo realizovat. Kromû toho ovûfiován v˘skyt E.
logissima v ‰ir‰ím okolí a provádûn monitoring stávajících lokalit, mûfiena teplota
substrátu v líhni‰tích.
V˘sledky projektu: Bylo vytvofieno dal‰í zimovi‰tû a líhni‰tû, bezpeãné proti
vstupu neÏádoucích osob. Pro v˘ukové úãely a prezentaci projektu byl vytvofien
videoprogram.
Finanãní náklady: 27 306,30 Kã. PouÏito na opravu po‰kozeného oplocení,
doplnûní substrátu, foto a videodokumentaci, cestovné.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (25 000,-), vlastní zdroje (2 306,30 Kã)
Hodnocení: Plán projektu nebyl z v˘‰e uvedeného dÛvodu dodrÏen, ale pfiijaté
fie‰ení bylo plnohodnotnou náhradou.

200101 UDRÎOVÁNÍ V¯SKYTU UÎOVKY STROMOVÉ NA JEDINÉ LOKALITù

V âECHÁCH

Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: Projekt navazoval na ãinnost z pfiede‰l˘ch let. Pokraãovala
péãe o chránûnou genofondovou plochou, bohuÏel bylo opût zji‰tûno vniknutí
nepovolan˘ch osob. Pokraãovalo úsilí o vytváfiení líhni‰È a zimovi‰È na soukro-
m˘ch, vefiejnosti nepfiístupn˘ch pozemcích. Nûktefií majitelé pozemkÛ po pfied-
chozím pfiíslibu od dohody ustoupili, ale dva nové objekty se podafiilo vystavût.
V˘sledky projektu: Byla vytvofiena dal‰í dvû zimovi‰tû a líhni‰tû na soukromém
pozemku, zabezpeãená proti vstupu neÏádoucích osob. 
Finanãní náklady: 29 161,30 Kã. PouÏito na nákup a dopravu substrátu, opravu
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po‰kozeného oplocení, foto a videodokumentaci, cestovné, náfiadí.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (28 000,-), vlastní zdroje (1 161,30)
Hodnocení: Plán projektu byl dodrÏen.

200102 UDRÎOVÁNÍ JEDINÉHO V¯SKYTU UÎOVKY STROMOVÉ (AESKULAPOVY)
V âECHÁCH

Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Pokraãovala snaha o budování tzv. polyfunkãních refugií (líh-
ni‰tû, zimovi‰tû, letní stanovi‰tû s místem pro vyhfiívání) na bezpeãn˘ch soukro-
m˘ch pozemcích. Byla fie‰ena rovnûÏ otázka dal‰í funkce pÛvodní chránûné
genofondové plochy, jeÏ se stala pfiíli‰ známou, a kterou nebylo moÏno spoleh-
livû ochránit. Z plochy byly odstranûny desky a plechy, pod kter˘mi se hadi
s oblibou vyhfiívali a byli tak snadno chytatelní, bylo opût opraveno oplocení. Po
konzultaci se specialistou z PfiF UK na termobiologii byly nakoupeny teplomûry
pro zji‰tûní teplotních nárokÛ uÏovek, kontrolu teploty substrátÛ v líhni‰tích
a vytipována místa pro v˘stavbu dal‰ích polyfunkãních refugií. Dále byl prová-
dûn obvykl˘ management stávajících lokalit (pfiedev‰ím odstraÀování vegetace)
a osvûtová ãinnost.
V˘sledky projektu: Byla vytvofiena dal‰í polyfunkãní refugia na soukromém
pozemku, jako náhrada za naru‰enou funkci pÛvodní plochy, která bude slouÏit
pouze jako zimovi‰tû. Po hibernaci by se hadi mûli rozpt˘lit po okolí a lokalita
by tak mûla pfiestat b˘t vhodná pro nelegální odchyt. Tomuto reÏimu byl pfiizpÛ-
soben i povrch plochy. Do‰lo k v˘znamnému roz‰ífiení spolupráce s místními
obyvateli, z nichÏ nûktefií by byli svolní s vybudováním líhni‰tû na svém
pozemku. ZájemcÛm byly zapÛjãeny propagaãní videoprogramy. 
Finanãní náklady: 30 863,20 Kã. PouÏito na nákup a dopravu substrátu, náfiadí,
teplomûry, foto a videodokumentaci, cestovné, po‰tovné.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (30 000,-), vlastní zdroje (863,20)
Hodnocení: Plán projektu byl dodrÏen.

3475/54/02 ROZSAH V¯SKYTU UÎOVKY STROMOVÉ V âECHÁCH

Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Zámûrem projektu bylo získat co nejúplnûj‰í pfiehled o roz‰í-
fiení uÏovky stromové v zájmové oblasti a zjistit dosud neznámá místa v˘skytu.
Byly kontrolovány lokality známé z minul˘ch let, provûfiována i místa, kde
v˘skyt pravdûpodobnû zanikl. Hlavnû v‰ak byly získávány informace o dal‰ích
moÏn˘ch stanovi‰tích dotazovou akcí mezi místním obyvatelstvem. Pfiitom bylo
vyuÏito skuteãnosti, Ïe vût‰ina starousedlíkÛ uÏovku stromovou zná a dokáÏe ji
odli‰it od ostatních druhÛ hadÛ. Místa nálezÛ byla zamûfiována satelitním polo-
homûrem GPS a zanesena do mapy. Vzhledem k negativním zku‰enostem z pfied-
chozích let je tato mapa urãena pouze pro vnitfiní potfiebu realizátora projektu.
V˘sledky projektu: Kromû potvrzení v˘skytu uÏovky stromové na znám˘ch
lokalitách se podafiilo objevit dosud neznámá stanovi‰tû v soukrom˘ch objektech.
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Dotazovou akcí byly získány rÛznû vûrohodné informace o dal‰ích místech
v˘skytu, obvykle na soukrom˘ch pozemcích. Zaevidována byla také vhodná, ale
uÏovkou stromovou pravdûpodobnû neosídlená stanovi‰tû. Kromû získan˘ch dat
byl velmi pfiínosn˘ kontakt s místními obyvateli a získání nûkter˘ch z nich pro
spolupráci.
Finanãní náklady: 35 290,- Kã. PouÏito hlavnû na foto a videodokumentaci
a cestovné.
Zdroj financí: MÎP âR (24 500,-), vlastní zdroje (10 790,-)
Hodnocení: Plán projektu byl dodrÏen.

3437/56/03 MONITORING A UDRÎOVÁNÍ V¯SKYTU KRITICKY OHROÎENÉHO DRUHU

UÎOVKA STROMOVÁ (AESKULAPOVA) NA JEDINÉ LOKALITù V âECHÁCH

Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Byl provádûn monitoring znám˘ch lokalit, pokraãovalo
vyhledávání dosud neznám˘ch míst v˘skytu. Probíhal obvykl˘ management líh-
ni‰È a zimovi‰È vãetnû doplnûní substrátu, zcela mimo plán bylo nutno alespoÀ
ãásteãnû obnovit pÛvodní pfiechodnû chránûnou genofondovou plochu, jeÏ byla
poniãena poÏárem. V rámci projektu byla provádûna rovnûÏ vzdûlávací a instruk-
táÏní ãinnost zamûfiená na místní obyvatele, ktefií projevovali snahu hady chránit,
ale chybûly jim potfiebné znalosti. 
V˘sledky projektu: Byl zji‰tûn pokles poãetnosti na tradiãním pfiírodním stano-
vi‰ti, naopak zji‰tûn v˘skyt na místû dosud neznámém a potvrzeno trvalé osídlení
fiady soukrom˘ch pozemkÛ a objektÛ, kter˘m nebyla dfiíve vûnována pozornost.
Byl doplnûn substrát do líhni‰È. Místním obyvatelÛm a chatafiÛm poskytnuty pro-
pagaãní materiály a provedena instruktáÏ s cílem, aby sami budovali líhni‰tû
a zimovi‰tû na sv˘ch pozemcích. Byli tak získáni první zájemci o zfiízení „Klubu
pfiátel EskulapÛ“, pfiedbûÏnû byla zaji‰tûna i místnost pro setkání, besedy, pfied-
ná‰ky apod.
Zdroj financí: MÎP âR, vlastní zdroje 
Hodnocení: Plán projektu byl dodrÏen, mimo plán provedena ãásteãná obnova
genofondové plochy po‰kozené poÏárem.

200103 SOUBOR OPAT¤ENÍ PRO AKTIVNÍ OCHRANU UÎOVKY STROMOVÉ

Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Byl opût provádûn monitoring znám˘ch lokalit vãetnû mikro-
klimatick˘ch mûfiení v˘znamn˘ch stanovi‰È a objektÛ, pokraãovalo vyhledávání
dosud neznám˘ch míst v˘skytu. Pokraãovala vzdûlávací a instruktáÏní ãinnost,
distribuovány byly propagaãní materiály.
V˘sledky projektu: Kromû doplnûní dat o v˘skytu bylo pfiínosem projektu pfie-
dev‰ím navázání spolupráce s fiadou dal‰ích místních lidí.
Finanãní náklady: 10 000,- Kã
Zdroj financí: ÚVR âSOP
Hodnocení: Plán projektu není znám, dodána jen závûreãná zpráva.
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200503 PODPORA POPULACE UÎOVKY STROMOVÉ

Realizátor: EC Meluzína RCAB
Lokalizace projektu: Peklo, okr. Karlovy Vary
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Na pozemcích Pozemkového spolku Meluzína bylo vytvofieno
v místû v˘skytu uÏovek stromov˘ch líhni‰tû navezením hromady hnoje, pfiede-
v‰ím koÀského, slámy, sena, dfieva. Pro zaji‰tûní vhodného tepelného reÏimu byly
ãásteãnû odstranûny okolní náletové dfieviny.
V˘sledky projektu: Bylo vytvofieno líhni‰tû, které bûhem sezóny uÏovky stro-
mové spontánnû obsadily, svou lokalizací vhodnû doplÀuje soustavu podobn˘ch
zafiízení vybudovan˘ch ve StráÏi nad Ohfií. O celém projektu byla pofiízena foto-
dokumentace. Vzhledem ke krácení poÏadované dotace nebyly vybudovány
pÛvodnû plánované úkryty. Nad lokalitou je zaji‰tûn nenápadn˘ dohled zabraÀu-
jící nelegálním odchytÛm
Finanãní náklady: 7 499,- Kã.
Zdroj financí: ÚVR âSOP (5 000,-), zbytek vlastní zdroje (2 499,-)
Hodnocení: Plán projektu nebyl z finanãních dÛvodÛ zcela dodrÏen, ale nejdÛle-
Ïitûj‰í ãást byla realizována.

V¯ZNAM A PRIORITA OPAT¤ENÍ

Realizací v˘‰e uveden˘ch projektÛ se zv˘‰ila pfiedev‰ím moÏnost reprodukce
alespoÀ synantropní ãásti populace uÏovky stromové v jediné oblasti v˘skytu
v âechách. Zcela neobvyklé a zároveÀ nepostradatelné je zapojení místních oby-
vatel, ktefií jsou si vûdomi vzácnosti „sv˘ch hadÛ“ a v˘jimeãnosti jejich v˘skytu
a aktivnû spolupracují na jejich ochranû.
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RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH

PROJEKTÒ AKTIVNÍ OCHRANY HOHOLA SEVERNÍHO (BUCEPHALA

CLANGULA) V âESKÉ REPUBLICE

Lucie Mûstková & Petr Musil

Katedra zoologie PfiF UK, Viniãná 7, Praha 2, 128 44,
e-mail: luciemestkova@post.cz, p.musil@post.cz

STATUT

Podle vyhlá‰ky ã. 395/1992 k zákonu ã. 114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a kra-
jiny, je hohol severní (Bucephala clangula) oznaãen za silnû ohroÏen˘ druh.
Podle Evropské klasifikace ohroÏen˘ch druhÛ ptákÛ (European Threat Status) je
hohol severní povaÏován za druh zaji‰tûn˘. Smûrnice Evropské rady o ptácích
(Birds Directive 79/409/EHS) zafiazuje hohola severního do pfiílohy II/2. Druh
s tímto zafiazením je moÏné lovit podle národní legislativy pfiíslu‰ného státu,
odsouhlasené Evropskou komisí.
V âeské republice hnízdí hohol severní od roku 1960 (Mácha 1970). V̆ skyt na
na‰em území pfiedstavuje jednu z nejjiÏnûji poloÏen˘ch izolovan˘ch hnízdních
populací v Evropû. Hnízdním prostfiedím hohola severního jsou rÛznû velké
vodní nádrÏe a fieky vyznaãující se vysokou prÛhledností vody a tedy i snadnou
dostupností potravy. Limitujícím faktorem roz‰ífiení hohola severního je zejména
nedostatek vhodn˘ch hnízdních pfiíleÏitostí (pfiedev‰ím stromÛ s dutinami vhod-
n˘mi k hnízdûní). Proto hlavní podpora druhu spoãívá na mnoha místech v˘skytu
hnízdní populace (TfieboÀská pánev, Tfiebíãsko) ve vyvû‰ování hnízdních budek,
které hoholi vût‰inou ochotnû obsazují.
V rozmezí let 1973 – 77 a 1985 – 88 se hnízdní areál v âR zvût‰oval (z 1,4 %
v letech 1973 – 1977 na 3,5 % obsazen˘ch kvadrátÛ v letech 1985 – 1989) (·Èastn˘
et al. 1987, 1997). V roce 1975 se hnízdní populace roz‰ífiila z oblasti TfieboÀské
pánve na âeskobudûjovicko (·Èastn˘ et al. 1987). Na Moravû se v roce 1974 stala
jedinou pravidelnou hnízdní oblastí Chránûná krajinná oblast (CHKO) Poodfií, kde
kaÏd˘m rokem hnízdí cca 7 – 10 párÛ (toto hnízdi‰tû zfiejmû souvisí se ‰ífiením pol-
sk˘ch populací od severu k jihu (Tomia∏ojc 1990)). V roce 1986 se hnízdní populace
roz‰ífiila na Sobûslavsko (·Èastn˘ et al. 1997). V roce 2001 bylo také poprvé dolo-
Ïeno hnízdûní v oblasti Námû‰Èsk˘ch rybníkÛ na Tfiebíãsku (Horal et al. 2002).
V oblasti prvního prokázaného hnízdûní, TfieboÀské pánvi, se dodnes vyskytuje
nejvût‰í poãet hoholÛ hnízdících na na‰em území, kter˘ udává celkov˘ stav
poãetnosti a v˘voj ostatních populací v âR. Hnízdní populace na TfieboÀsku od
roku 1960 vzrÛstala a roz‰ifiovala se aÏ do pfielomu 70. – 80. let, kdy dosáhla
maximálního poãtu cca 100 párÛ (Janda 1991). Stejnû jako u vût‰iny druhÛ
kachen (Musil et al. 2001) do‰lo u hohola severního na na‰em území poãátkem
80. let k poklesu poãetnosti. Mezi lety 1981 – 1987 klesla hnízdní poãetnost
v oblasti TfieboÀské pánve témûfi o 50 – 70 % (Janda 1991). Tento pokles byl
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doprovázen i poklesem velikosti rodinek (Musil et al. 1997). Hlavní pfiíãiny
poklesu je tfieba hledat pfiedev‰ím v nízké úspû‰nosti hnízdûní zpÛsobené ãastou
predací hoholích snÛ‰ek kunou lesní (Martes martes) v budkách na hrázích ryb-
níkÛ (Bouchner 1985, 1994, 1997; Janda 1991). Na poklesu hnízdní populace se
v‰ak mohly podílet i úhyny v dÛsledku botulismu, úbytek hnízdních moÏností
(pfiirozen˘ch dutin), zv˘‰ení rybích obsádek, pfiehnojování rybníkÛ atd. V̆ razné
kolísání poãetnosti lze také pfiiãíst okrajové poloze areálu. Od poãátku 90. let se
velikost hnízdní populace hohola severního na TfieboÀsku jeví jako fluktuující
bez v˘raznûj‰ích trendÛ (50 – 70 párÛ). 
V oblasti TfieboÀské pánve bylo realizováno nûkolik projektÛ na podporu hnízd-
ních moÏností hohola severního, kdy bylo jednotliv˘mi ornitology a ochránci pfií-
rody postupnû vyvû‰eno nûkolik desítek budek. V souãasné dobû je na TfieboÀsku
vyvû‰eno pro hoholy severní 100 – 150 budek. Pfiesn˘ poãet není znám, jelikoÏ
vyvû‰ování probíhalo do jisté míry nekoordinovanû. PfiibliÏnû 70 budek je vyvû-
‰eno na kÛlech na vodní hladinû a na rybniãních ostrovech (pfiedev‰ím rezervace
Velk˘ a Mal˘ Tis˘, Práterské rybníky, Nadûjská soustava, rybníky Velk˘ a Mal˘
Lomnick˘). Zb˘vající poãet budek se nachází na hrázích rybníkÛ.

VLASTNÍ ZÁCHRANNÉ PROJEKTY

STABILIZACE POPULACE HOHOLA SEVERNÍHO (BUCEPHALA CLANGULA) V JIÎNÍCH

âECHÁCH

Projekt navazoval na aktivity zapoãaté v roce 1961 – tedy rok poté, co bylo pro-
kázáno první hnízdûní hohola severního na TfieboÀsku. Pod vedením Z. Máchy
(1970) bylo vyvû‰eno prvních 33 budek. Cílem bylo posílit vznikající hnízdní
populaci hohola severního na tomto území. Budky byly ochotnû obsazovány
a pfiispûly k roz‰ífiení hoholÛ i na okolní rybniãní soustavy. Na základû monito-
ringu budek nebyla Máchou shledána Ïádná rizika pfii jejich obsazování, kromû
pomûrnû vysokého poãtu parazitick˘ch snÛ‰ek, které byly ãasto opou‰tûny. 
Realizátor: M. Bouchner 
Lokalizace projektu: CHKO TfieboÀsko (pfiedev‰ím v Národních pfiírodních
rezervacích (NPR) Velk˘ a Mal˘ Tis˘)
Doba provádûní projektu: 1975 – 2000
PrÛbûh projektu: Projekt zapoãal v letech 1975 – 1976 instalací 30 budek na hrá-
zích rybníkÛ v rezervaci Velk˘ a Mal˘ Tis˘. V roce 1984 zde bylo vyvû‰eno jiÏ cel-
kem 42 budek. Z dÛvodÛ vysoké predace vajec v tûchto budkách se pfie‰lo k anti-
predaãním opatfiením. Na stfiechu budky byly pfiipevnûny plechové desky, které
vpfiedu a na obou boãních stranách pfiesahovaly o 15 – 25 cm a mûly tak zamezit
vniknutí predátora shora. Toto opatfiení bylo v‰ak funkãní pouze 1. sezónu.
Na základû podpory hnízdních moÏností hohola severního bylo v prÛbûhu 80. let
instalováno ochránci pfiírody na TfieboÀsku pravdûpodobnû nûkolik desítek budek
(pfiedev‰ím na hráze rybníkÛ). Tato dobfie mínûná snaha v‰ak nepfiímo zpÛsobila
v˘raznou redukci hnízdní populace hohola severního. Pokles byl zpÛsoben roz-
sáhlou predací vût‰iny snÛ‰ek v budkách kunou lesní. Z tohoto dÛvodu byly
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budky na hrázích rybníkÛ v rezervaci Velk˘ a Mal˘ Tis˘ zaslepeny a 34 budek
bylo v roce 1990 experimentálnû umístûno na kÛly na vodní hladinu. Jednalo se
o plastové budky umístûné na kovov˘ch trubkách. Dal‰í budky byly vyvû‰ovány
na rybniãní ostrovy.
Od roku 1992 byla sledována atraktivnost plastov˘ch budek umístûn˘ch na vodní
hladinû v NPR Velk˘ a Mal˘ Tis˘. Byly sledovány antipredaãní vlastnosti budek,
ale také jejich Ïivotnost a biologická nezávadnost. Pod vedením M. Bouchnera
byla také po nûkolik let odebírána vejce z hnízd na umûl˘ odchov a zpûtné vypou-
‰tûní mláìat, které zaji‰Èoval MVDr. P. Rabas ze Zooparku Chomutov. Tato spo-
lupráce mûla zv˘‰it poãetnost hohola severního na TfieboÀsku. Vejce byla z budek
odebírána pfiedev‰ím proto, aby byla uchránûna pfied vysokou predací kunou
lesní. Dal‰ím dÛvodem rozsáhlého odbûru vajec byla skuteãnost, Ïe v dÛsledku
sná‰ení nûkolika samic do stejné budky vznikaly nadmûrné snÛ‰ky, které byly
opou‰tûny. Roãnû bylo z budek odebráno kolem 100 – 200 vajec.
V˘sledky projektu: Budky vyvû‰ené na hrázích v rezervaci Velk˘ a Mal˘ Tis˘
byly ochotnû obsazovány. Úspû‰nost hnízdûní v‰ak byla postupnû stále více
negativnû ovlivnûna vysokou predací snÛ‰ek kunami lesními, které budky syste-
maticky prohledávaly. Budky byly rovnûÏ vyuÏívány kunami i v zimních mûsí-
cích jako zásobárny potravy a nocovi‰tû. Dal‰í negativní faktor ovlivÀující
hnízdní úspû‰nost v tûchto budkách byl vnitrodruhov˘ hnízdní parasitismus –
vznikaly objemné snÛ‰ky, jeÏ byly opou‰tûny. Na základû tûchto zji‰tûn˘ch rizik
hnízdûní v budkách na hrázích, byly nûkteré z nich zaslepeny. 
Odbûr vajec z budek umístûn˘ch na kÛlech na vodní hladinû nepfiinesl vût‰inou
pfiedpokládané zklidnûní hnízdûní a i po odebrání vajec zde vznikaly dal‰í
nadmûrné opu‰tûné snÛ‰ky. Úspû‰nost odchovu mláìat byla také pomûrnû nízká,
zpût do CHKO TfieboÀsko se roãnû vypustilo jen okolo 12 – 33% mláìat ze v‰ech
odebran˘ch vajec v daném roce. Sledování tûchto mláìat po vypu‰tûní a jejich
pfiípadné zaãlenûní do divoké populace nebylo pravdûpodobnû provádûno.
Finanãní náklady: Projekt pod názvem “Stabilizace populace hohola severního
v JiÏních âechách” fie‰en˘ v letech 1992 – 2000 v NPR Velk˘ a Mal˘ Tis˘ byl
financován pravdûpodobnû takto: v roce 1992 – 13 000,- Kã; 1993 – 13 000,- Kã;
1994 – 15 000,- Kã; 1995 – 1997 po 20 000,- Kã/rok; 1998 – 2000 po 25 000,-
Kã/rok. Celková suma za toto období ãiní 176 000,-Kã.
Zdroj financování: âesk˘ ústav ochrany pfiírody
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam projektu spoãíval v prvních letech pfiede-
v‰ím v posílení hnízdních moÏností hohola severního v oblastech s dostateãnou
nabídkou potravy. V˘znamn˘ byl také ve zji‰tûní moÏn˘ch rizik ovlivÀujících
úspû‰nost hnízdûní hoholÛ v budkách na hrázích rybníkÛ. Na základû tûchto
v˘sledkÛ bylo moÏné provést rÛzná antipredaãní opatfiení.

HNÍZDNÍ BIOLOGIE HOHOLA SEVERNÍHO NA T¤EBO≈SKU

Cílem projektu bylo pfiedev‰ím zjistit faktory ovlivÀující obsazení budek, úspû‰-
nost hnízdûní v budkách a zhodnotit v˘znam budek pro hnízdní populaci hohola
severního na TfieboÀsku. 
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Realizátor: L. Mûstková, P. Musil, J. Cepák
Lokalizace projektu: CHKO TfieboÀsko
Doba provádûní projektu: 2000 – 2003
PrÛbûh projektu: Zhruba od konce 90. let nebyla vût‰ina budek systematicky
kontrolována. Proto v letech 2000 – 2003 byla, v rámci diplomové práce Lucie
Mûstkové, zadané a pozdûji úspû‰nû obhájené na katedfie zoologie Pfiírodovû-
decké fakulty Univerzity Karlovy, kontrolována vût‰ina budek na rybniãních ost-
rovech a na kÛlech na vodní hladinû. Kontrola tûchto budek probûhla i v letech
2004 a 2005 pro potfieby Správy CHKO TfieboÀsko. Budky vyvû‰ené na hrázích
rybníkÛ byly z pravidelného sledování vyfiazeny, jelikoÏ se na základû kontroly
v roce 2000 zjistilo, Ïe nejsou hoholy vyuÏívány (antipredaãní chování kachen)
a vût‰ina z nich je po‰kozena. KaÏd˘m rokem bylo kontrolováno okolo 42 budek.
Vût‰ina budek byla vyvû‰ena jiÏ v prÛbûhu 80. – 90. let. V roce 2000 bylo novû
vyvû‰eno 9 budek v rÛzn˘ch ãástech TfieboÀské pánve. PrÛbûh hnízdûní v bud-
kách byl kontrolován 2 – 3x bûhem hnízdní sezóny. Na podzim byly budky ãi‰-
tûny. Budky nemají Ïádná zvlá‰tní antipredaãní opatfiení.
V˘sledky projektu: Pro obsazení budek je pfiedev‰ím urãující, zda byla budka
v pfiedchozím roce obsazena jinou samicí a jak˘ byl v pfiedchozím roce v˘sledek
hnízdûní. Budky, kde byla v pfiedchozím roce úspû‰nû vyvedena mláìata, jsou
následující rok vyuÏívány ãastûji. Naopak, samice se vyh˘bají budkám, kde do‰lo
v pfiedchozím roce k predaci vajec. 
Úspû‰nost hnízdûní v budkách nebyla nijak zvlá‰È velká, pohybovala se od
7 – 50 % z obsazen˘ch budek. Hlavní podíl na nízké hnízdní úspû‰nosti mûly bez-
pochyby hnízdní predace a parazitismus.
Hlavními predátory vajec v budkách byly savci z ãeledi kunovit˘ch (Mustelidae)
a krkavcovití ptáci (Corvidae). Predováno bylo aÏ 60 % snÛ‰ek v jednotliv˘ch
letech. Kunovití savci nav‰tûvovali tedy i budky zcela obklopené vodou.
Velk˘ podíl na neúspû‰nosti hnízdûní mûl také vnitrodruhov˘ hnízdní parazitis-
mus. Jeho v˘skyt v tfieboÀské populaci nesouvisí s nedostateãnou nabídkou hníz-
di‰È, jelikoÏ roãnû bylo obsazenou pouze kolem 30 % budek. Proto lze hnízdní
parasitismus v tomto pfiípadû povaÏovat za alternativní formu reprodukce. 
Dále bylo zji‰tûno, Ïe vût‰ina pozorovan˘ch rodinek hohola severního pocházela
z pfiirozen˘ch hnízdních dutin. Podíl rodinek pocházejících z kontrolovan˘ch
budek se pohyboval v jednotliv˘ch letech mezi 4 – 50 % ze v‰ech pozorovan˘ch
rodinek v daném roce. 
Na rybníku Velk˘ Tis˘ byly pracovníky Správy CHKO TfieboÀsko instalovány
budky na kÛly nad vodní hladinu. Tyto budky jsou hoholy velmi ãasto obsazo-
vány. Úspû‰nost hnízdûní zde byla v roce 2004 asi 30%. BohuÏel i v tûchto bud-
kách dochází k predaci vajec a jsou zde nalézána i neinkubovaná vejce. 
Finanãní náklady: za období 2000 – 2003 – celkem 6 000,- Kã; v roce 2004 –
5 000,- Kã; v roce 2005 – 3 000,-Kã.
Zdroj financování:GA AV âR (DP: 2000 – 2003); Správa CHKO TfieboÀsko
(2004, 2005).
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam projektu spoãíval pfiedev‰ím ve zhodno-
cení hnízdní úspû‰nosti v budkách zcela obklopen˘ch vodou. Toto antipredaãní
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umístûní budek, které mûlo zamezit kontaktu s hlavním predátorem – kunou
lesní, se bohuÏel se ukázalo jako ne vÏdy zcela úãinné. 

HODNOCENÍ

Ornitology, zab˘vajícími se problematikou vyuÏití hnízdních budek hoholem
severním na TfieboÀsku od poãátku 80. let, byli napfi.: M. Bouchner, J. Janda,
J.Cepák, P. Musil a L. Mûstková. Lze konstatovat, Ïe v‰echny projekty na pod-
poru hnízdních moÏností hohola severního na TfieboÀsku vycházely z aktuál-
ních znalostí hnízdní biologie daného druhu a teprve v prÛbûhu let vypl˘vala
v‰echna moÏná rizika obsazování budek. Spoleãn˘ problém pro v‰echny pro-
jekty je vyfie‰ení vysoké predace snÛ‰ek kunou lesní. Tento problém, i po
tolika letech, zÛstává vedle vnitrodruhového hnízdního parasitismu hlavní pfií-
ãinou nízké hnízdní úspû‰nosti ve vyvû‰en˘ch budkách.
Vyvû‰ování budek bezpochyby vedlo v prvních letech ke stabilizaci a ‰ífiení
hnízdní populace hohola severního do nov˘ch oblastí TfieboÀské pánve. Jejich
nadmûrná koncentrace na nûkter˘ch lokalitách a nevhodné umístûní mÛÏe v‰ak
naopak nûkdy vést k v˘razné redukci hnízdní populace. V˘hody obsazení
hnízdních budek kachnami také nejsou zcela jednoznaãné. Od poãátku histo-
rie vyvû‰ování budek na na‰em území je hlavní pfiíãinou nízké hnízdní úspû‰-
nosti predace. Je tedy moÏné, Ïe budky svou nápadností pfiilákají mnohem více
predátorÛ neÏ pfiirozené dutiny. ZároveÀ v‰ak díky této nápadnosti pfiilákají
také mnohem více samic hohola severního, s ãímÏ souvisí vysok˘ podíl para-
zitick˘ch nebo neinkubovan˘ch snÛ‰ek ve sledované oblasti, pozorovan˘ch jiÏ
od prvních let hnízdûní hohola severního. Na základû v˘‰e uveden˘ch údajÛ je
tfieba zváÏit, zda v souãasné dobû instalované budky skuteãnû plnohodnotnû
nahrazují pfiirozené hnízdní dutiny. Z v˘sledkÛ spí‰e vypl˘vá, Ïe v dÛsledku
vysoké koncentrace budek na jednotliv˘ch lokalitách, jejich nápadnosti
a ãastého vypou‰tûní rybníkÛ, mohou pro kachny fungovat jako ekologické
pasti. V˘sledky dále ukazují, Ïe vût‰í ãást hnízdní populace preferuje pfiirozené
dutiny, kde je hnízdní úspû‰nost pravdûpodobnû vy‰‰í. 
KaÏdoroãnû se objevují rodinky hoholÛ (a tedy i dÛkazy úspû‰ného vyhníz-
dûní) i v nûkter˘ch oblastech TfieboÀska (severní a severov˘chodní ãást), kde
k vyvû‰ování budek nikdy nedocházelo. Obdobnû i v oblastech, kde jsou
budky pravidelnû kontrolovány a je dokumentována nízká úspû‰nost samic
hnízdících v budkách (viz v˘‰e), se objevují rodinky, které pravdûpodobnû
pocházejí z hnízd z pfiirozen˘ch dutin. Populace hohola severního na TfieboÀ-
sku a okolí tedy patrnû není v souãasné dobû sv˘m hnízdûním závislá na stá-
vajících budkách. Dal‰í vyvû‰ování budek v této oblasti proto není v souãasné
dobû nezbytné. Prospû‰né by mohlo b˘t napfi. pfiemístûní nûkter˘ch budek
(z rybniãních ostrovÛ a z kÛlÛ na vodní hladinû), kde jsou snÛ‰ky pravidelnû
predovány nebo kde je ãast˘ vnitrodruhov˘ parazitismus, na nová vhodná sta-
novi‰tû.
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RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH PROJEKTÒ AKTIVNÍ OCHRANY

DROPA VELKÉHO (OTIS TARDA LINNAEUS, 1758) V âESKÉ REPUBLICE

David Horal1 a Vlasta ·korpíková2

1AOPK âR, Lidická 25/27, 657 20 Brno, david_horal@nature.cz
2Lukov 44, 669 02 Znojmo, vlasta_skorpikova@volny.cz

STATUT

Podle vyhlá‰ky 395/1992 Sb. je drop velk˘ zafiazen mezi kriticky ohroÏené druhy.
V âerveném seznamu âR (·Èastn˘ a Bejãek 2003) je uveden jako vymizel˘ pro
území âR – Regionally Extinct (RE). V zák. 449/2001 Sb., o myslivosti, není
fiazen mezi zvûfi.
Druh patfií mezi Zájmové druhy evropské ochrany pfiírody (Species of European
Conservation Concern), a to v kategorii SPEC 1, Status: Vulnerable. Podle Red
Data listu (IUCN) je fiazen do kategorie VU – Vulnerable. Smûrnice Evropské
rady o ptácích (Birds Directive 79/409/EHS) zafiazuje dropa velkého do Pfiílohy
I., Bernská konvence jej uvádí v Pfiíloze II, Bonnská konvence v Pfiíloze I (t˘ká
se stfiedoevropské populace). Zpracováno pfieváÏnû podle BirdLife Int. (2004)
a Hudec et al. (1999).

OHROÎENÍ

První zmínka o hnízdi‰tích dropÛ velk˘ch na Znojemsku pochází jiÏ z konce 19.
stol. Po roce 1970 byla zdej‰í populace pravidelnû sledována a dosahovala v 70.
letech stabilní velikosti mezi 31 a 37 jedinci (pomûr samcÛ a samic asi 1:2). Nej-
vy‰‰í poãet byl zji‰tûn 30.1.1975 – 52 ex. (Klejdus 1980), pak v zimû 1982 – 44
ex. V následujícím roce 1983 bylo v oblasti zfiízeno polní leti‰tû a poãet dropÛ
zaãal okamÏitû klesat. Pokles poãetnosti, jehoÏ pfiíãiny jsou rozebrány níÏe,
pokraãoval i v následujících letech a poslední hnízdûní bylo zji‰tûno v roce 1996.
Od té doby se dropi v oblasti vyskytují prakticky kaÏdoroãnû v poãtu 1–7 jedincÛ,
nejãastûji v období prosinec – duben, tzn. období zimování, toku a poãátku sná-
‰ení vajec (·korpíková 2004). Je zjevné, Ïe se jedná o ptáky z asi 25 km vzdálené
oblasti západní Weinviertel (Rakousko), kde pfieÏívá jedna z pûti rakousk˘ch sub-
populací tohoto druhu. Díky aplikovan˘m opatfiením (pfiedev‰ím cílen˘m zmû-
nám zemûdûlského obhospodafiování) dosahuje její velikost aktuálnû (podzim
2005) 56 jedincÛ. V minulosti spolu obû populace (Znojemsko a západní Wein-
viertel) komunikovaly a tvofiily jeden celek, i z posledních let jsou známy pfielety
ptákÛ z jedné oblasti do druhé. Vzhledem k dlouhovûkosti tohoto druhu (v pfií-
rodû se doÏívá okolo 20 let) je velmi pravdûpodobné, Ïe v západním Weinvier-
telu dosud pfieÏívají ptáci, ktefií v minulosti hnízdili právû na Znojemsku.
Hlavní ohroÏující faktory, které vedly k vymizení hnízdící populace dropa vel-
kého, pÛsobily synergicky a byly pfiedev‰ím následující:
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• zmûna struktury pûstovan˘ch plodin na tradiãním hnízdi‰ti, tokani‰ti i zimo-
vi‰ti (vymizení vojtû‰ky, v níÏ byla situována pfieváÏná vût‰ina hnízd; vymi-
zení ozimé fiepky – hlavní zimní potravy; rozorání záloÏního vojenského
leti‰tû – dfiíve hlavního tokani‰tû; naopak zv˘‰ení v˘mûry vysok˘ch plodin,
kter˘m se drop vyh˘bá, pfiedev‰ím kukufiice a sluneãnice).

• intenzifikace zemûdûlské v˘roby na tradiãním hnízdi‰ti, tokani‰ti i zimovi‰ti
(aplikace vysok˘ch dávek hnojiv a pesticidÛ a následn˘ dopad na biodiver-
zitu; vyru‰ování mechanizací – traktory, letecká aplikace; zavlaÏování – vznik
nov˘ch prostorov˘ch pfiekáÏek, zmûna prostfiedí od su‰‰ího k vlhãímu).

• elektrovody – v âR sice zaznamenány pouze 2 pfiípady úhynÛ na vedení VN,
nicménû napfi. v Rakousku se jedná o hlavní pfiíãinu mortality.

• ru‰ení – pfiedev‰ím pfii sklizni plodin (v letech 1970–1985 na Znojemsku
zaznamenáno zniãení 62 vajec, usmrcení 10 mláìat a 3 slepic), dále napfi.
myslivost apod.

• lov – pfiestoÏe drop byl od roku 1955 celoroãnû hájenou zvûfií, je za období
1970–1976 ze Znojemska známo 11 zástfielÛ (z toho 10 samcÛ) a je zjevné, Ïe
skuteãn˘ poãet byl je‰tû vy‰‰í.

• fragmentace biotopÛ – jednalo se pfiedev‰ím o v˘sadby vûtrolamÛ, trval˘m
ohroÏením zÛstávají investiãní zámûry typu v˘stavby nov˘ch vedení elektric-
kého proudu, zfiizování trval˘ch hnoji‰È, dlouhodob˘ch skládek, v˘stavba
zemûdûlsk˘ch objektÛ, v posledních letech pak i mobilních vysílaãÛ a vûtr-
n˘ch elektráren

• predace – u nás nebyla nikdy povaÏována za v˘znamn˘ negativní prvek, snad
i proto, Ïe zaãátek období plo‰né vakcinace li‰ek (na Znojemsku v roce 1992)
a tedy jejich poãetního nárÛstu se kryje s obdobím, kdy drop velk˘ jako hníz-
dící druh z jihomoravské krajiny zmizel.

VLASTNÍ ZÁCHRANN¯ PROJEKT

Vejce z ohroÏen˘ch snÛ‰ek, jimÏ hrozilo zniãení pfii zemûdûlsk˘ch pracích, byla
– z popudu tehdej‰ího SÚPPOP a s vyuÏitím tehdy znám˘ch skuteãností z Maìar-
ska, Nûmecka a Slovenska – sbírána ãleny âeského svazu ochráncÛ pfiírody
(âSOP) Znojmo a umístûna do líhní nûkter˘ch mysliveck˘ch sdruÏení (pfiede-
v‰ím MS Dolenice). Po vylíhnutí byla mláìata umístûna v odchovnû âSOP
Znojmo a vypou‰tûna ve stáfií 52–66 dní (kdy jiÏ byla fyzicky zdatná, samostatná
a schopná letu nejménû na 80-100 m) v k. ú. Borotice. Podrobn˘ popis metodiky
odchovu je uveden v práci Fiala a Fialová (1995) na str. 68–72. 
Struãn˘ v˘tah metodiky: Teplota inkubace se pohybovala mezi 37,5 – 38,5 °C,
vzdu‰ná vlhkost byla 60 – 75 %. Vylíhnutá mláìata byla umístûna v odchovném
boxu s teplotou kolem 35 °C, ta se mûnila se stáfiím ptákÛ. Pravidelnû byl kon-
trolován zdravotní stav mláìat, byly jim podávány medikamenty proti kokcidióze
a syngamóze, vitaminové pfiípravky a minerální látky. První den po vylíhnutí
mláìata nedostávala Ïádnou potravu, jen kapátkem trochu vody. V dal‰ích dnech
byla krmena v intervalech 2 – 2,5 hod. Zpoãátku pfievaÏovala potrava Ïivoãi‰ná,
po nûkolika dnech byla ve vzrÛstající mífie pfiidávána potrava rostlinná. Za tep-
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lého poãasí byla mláìata brána na vytipovaná místa budoucího vypu‰tûní a tam
uãena, jak vyhledávat potravu. Mláìata byla citlivá na násilné pfiemísÈování,
uchopování, rychlou manipulaci. ·patnû sná‰ela omezen˘ prostor a samotu.
K o‰etfiovateli byla pfiítulná, chtûla jej mít stále nablízku a udrÏovat s ním kon-
takt. Postupnû v‰ak byla zvykána na samostatnost a na co nejmen‰í závislost na
ãlovûku. Tfii t˘dny pfied vypu‰tûním jim byly sniÏovány dávky potravy, mláìata
tak byla nucena si ji sama vyhledávat. V 50 dnech Ïivota ãinila úniková vzdále-
nost pfied cizí osobou 40 – 50 m. Ve stáfií 52 – 66 dnÛ byli mladí ptáci vypou‰tûni.
Volena pfiitom byla místa, kde se pravidelnû a trvale vyskytovali dospûlí dropi
a samice s mláìaty, vÏdy v katastru Borotice.
Jako hlavní pfiíãina ohroÏení byla stanovena mechanizovaná sklizeÀ. V prÛbûhu
let 1970–1990 bylo bûhem sklizÀov˘ch prací zlikvidováno 54 (tj. 82 %) z celkem
66 zaznamenan˘ch zniãen˘ch vajec a usmrceno 13 (tj. 68 %) z celkového poãtu
19 uhynul˘ch mláìat, ve 3 pfiípadech byly dokonce vyseãeny i sedící samice.
Z tohoto pohledu lze fiíci, Ïe mechanizovaná sklizeÀ pfiedstavovala v té dobû
hlavní faktor mortality a projekt mûl za cíl jej eliminovat; fie‰il tedy následky, ne
pfiíãiny ohroÏení populace.
Projekt vycházel ze skuteãností znám˘ch ve své dobû a ze zvládnutí „technologie“
umûlého odchovu pfiedev‰ím v Maìarsku, Nûmecku a na Slovensku, kde se tehdy
‰iroce pouÏíval. V souãasné dobû se v Evropû obecnû od tohoto zpÛsobu aktivní
ochrany dropa upou‰tí a pfiednost je dávána územní ochranû, vyuÏití rÛzn˘ch forem
dotací ãi kompenzací pro zemûdûlce a ochranû vlastních hnízd in situ. Pfii hodnocení
projektu je nutno brát v úvahu tehdej‰í spoleãenské, ekonomické i legislativní pod-
mínky, pfiístup k odborné literatufie atd. Dostupné informace o projektu navíc neu-
moÏÀují jeho podrobné zhodnocení. Z obdobn˘ch dÛvodÛ byla podcenûna i anal˘za
moÏn˘ch rizik. Je zjevné, Ïe bylo napfi. zcela pominuto riziko imprintingu.
Realizátofii: ZO âSOP Znojmo, ve spolupráci s MS Dolenice (umûlá líheÀ)
a dal‰ími dobrovoln˘mi spolupracovníky.
Lokalizace projektu: Znojemsko – hnízdní oblast dropa velkého v letech
1982–88. Vût‰ina snÛ‰ek pocházela z k.ú. Borotice, kde byla také v‰echna odcho-
vaná mláìata vypou‰tûna.
Doba provádûní projektu: 1982–1988.
PrÛbûh projektu: V letech 1982–88 bylo odchováno a vypu‰tûno celkem 7 mlá-
ìat dropa velkého, z toho 4 samci a 3 samice. S v˘jimkou jednoho samce z roku
1985 byla v‰echna ostatní mláìata krouÏkována. Jejich pfiehled uvádí následující
tabulka, pfievzatá z práce Fiala a Fialová (1995):
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Rok Pohlaví Stáfií v dobû Hmotnost v dobû âíslo 
mládûte vypu‰tûní (dny) vypu‰tûní (g) krouÏku

1982 samec 52 2350 A 8711
samec 52 2300 A 8712

1983 samice 52 1650 A 8713
1985 samec 58 2100 -

samice 58 1640 A 8714
1987 samice 66 1400 A 8715
1988 samec 61 1850 A 10429



V˘sledky projektu: Území, na nûmÏ byla vypou‰tûna odchovaná mláìata, bylo
sledováno v rámci pravidelného monitoringu dropÛ na Znojemsku, kter˘ zde pro-
vádûli pfiedev‰ím realizátofii projektu a jejich spolupracovníci zhruba od roku
1970. Nûkteré jedince se podafiilo zaznamenat je‰tû následující rok po vypu‰tûní
(Fiala a Fialová 1995), pravdûpodobnû podle ornitologick˘ch krouÏkÛ. Zprávy
z dal‰ího období v‰ak chybí, stejnû jako zhodnocení v˘sledkÛ proveden˘ch opat-
fiení. Lze pfiedpokládat, Ïe vypu‰tûná mláìata se nedoÏila pohlavní dospûlosti.
Nejúplnûj‰í informace o projektu byly publikovány rovnûÏ v práci Fiala a Fialová
(1995). Projekt byl v roce 1988 ukonãen, navíc poslední zahnízdûní dropa vel-
kého u nás je známo z roku 1996.
V˘znam a priorita opatfiení:
Odchovy mláìat z ohroÏen˘ch snÛ‰ek a jejich následn˘ návrat do pfiírody probí-
hal za zcela odli‰n˘ch spoleãensk˘ch, ekonomick˘ch i legislativních podmínek
neÏ dnes, a nemá proto valného smyslu jej dnes jakkoli zevrubnû hodnotit. Z v˘‰e
uvedeného popisu je zfiejmé, Ïe inkubace ohroÏen˘ch vajec i odchov mláìat pro-
bíhaly na Znojemsku zcela amatérsky, bez podpory ze strany státních orgánÛ.
Nechybûlo nad‰ení, obûtavost a dobrá vÛle, chybûly v‰ak finanãní prostfiedky,
zku‰enosti a ãas.
V pfiípadû, Ïe by na na‰em území v souãasnosti znovu do‰lo k zahnízdûní dropa
velkého, existují dostateãné ekonomické i legislativní nástroje k zaji‰tûní zdár-
ného prÛbûhu vlastního vyhnízdûní, a nelze proto ani oãekávat jakoukoli snahu
fie‰it tuto problematiku v˘‰e popsan˘m zpÛsobem. Problematika ochrany a pfií-
padného návratu dropa velkého spoãívá zcela jinde – v zaji‰tûní nezbytn˘ch bio-
topov˘ch nárokÛ druhu, tzn. pfiedev‰ím dostateãné v˘mûry úhorÛ a kultur voj-
tû‰ky, ozimé p‰enice a fiepky, zaji‰tûní klidov˘ch ploch (bez vjezdu zemûdûlské
mechanizace i dal‰ích ru‰iv˘ch faktorÛ) pfiinejmen‰ím v období duben-ãerven
atd. – blíÏe viz Záchrann˘ program pro dropa velkého (·korpíková a Horal 2005).
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STATUT

Tetfiev hlu‰ec je podle Zákona o ochranû pfiírody a krajiny ã. 114/1992 Sb., v plat-
ném znûní a provádûcí vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb. zvlá‰tû chránûn˘m druhem zafia-
zen˘m do kategorie Kriticky ohroÏen˘. Dále je uveden v pfiíloze I Smûrnice Rady
79/409/EHS o ochranû volnû Ïijících ptákÛ. V âerveném seznamu ohroÏen˘ch
druhÛ âR – Obratlovci patfií mezi kriticky ohroÏené druhy (·Èastn˘ a Bejãek
2003). 

AKTIVNÍ PODPORA DRUHU V EVROPù

Tetfiev hlu‰ec ob˘vá rozsáhl˘ areál v boreálním pásmu Evropy a Asie od Skandi-
návie po stfiední Sibifi. Dfiíve se vyskytoval bûÏnû i v západní a stfiední Evropû,
kde v‰ak do‰lo v prÛbûhu minulého století k v˘raznému poklesu poãetnosti
a vyhynutí mnoha lokálních populací. Souãasn˘ v˘skyt je velmi roztfií‰tûn˘ a je
soustfiedûn zejména v Alpsk˘ch zemích, Skotsku, âeské republice, na Slovensku
a v nûkter˘ch zemích Balkánského poloostrova. Severov˘chodní ·panûlsko
ob˘vá malá, velmi ohroÏená populace poddruhu T. u. cantabricus, zafiazená do
âerveného seznamu IUCN v kategorii ohroÏen˘ (EN). 
Prudk˘ úbytek nebo dokonce vyhynutí tetfieva v minul˘ch desetiletích vedl
k pokusÛm o aktivní podporu tohoto druhu. První zemí podporující tetfieva hlu‰ce
bylo Skotsko, kde byla jeho populace vyhubena v polovinû 18. století a v polo-
vinû 19. století byla znovu obnovena pfienesením divok˘ch jedincÛ ze Skandiná-
vie. Ke konci 20. století se tamní populace tetfieva zaãala opût sniÏovat. V zimû
1998/99 byla poãetnost odhadnuta na cca 1000 jedincÛ. Byl pfiipraven záchrann˘
program, jehoÏ cílem bylo zastavit pokles populace do roku 2000, roz‰ífiit areál
tetfieva ve Skotsku do roku 2010 a zv˘‰it poãetnost k tomuto datu na 5 000
jedincÛ. Hlavními opatfieními k dosaÏení tûchto cílÛ jsou: zavedení vhodného
managementu tetfievích biotopÛ, odstraÀování plotÛ pro sníÏení rizika kolize letí-
cích tetfievÛ a v˘zva soukrom˘ch vlastníkÛ pozemkÛ k dobrovolnému omezení
lovu tetfievÛ. V prÛbûhu zimního monitoringu 2003/2004 byla odhadnuta velikost
populace na cca 2 000 jedincÛ, jedná se tedy o nárÛst 100 % bûhem pûti let.
Skotsko je v‰ak jedinou zemí, kde se podafiilo pomocí reintrodukce znovu obno-
vit Ïivotaschopnou populaci druhu. Dal‰í reintrodukãní pokusy byly provádûny
zejména v Nûmecku a ve Francii. Souhrnnou zprávu o realizaci recentních reint-
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rodukcí tetfieva hlu‰ce v Nûmecku podávají Klaus a Graf (2000). Aãkoli zde bylo
vypu‰tûno celkem více neÏ 3 000 umûle odchovan˘ch tetfievÛ nejménû v devíti
samostatn˘ch projektech, nepodafiilo se doposud vytvofiit ani jednu Ïivotaschop-
nou populaci. NejblíÏe se k cíli pfiiblíÏil projekt vypou‰tûní tetfievÛ v Harzu, rea-
lizovan˘ od roku 1978. Zde bylo vypu‰tûno celkem asi tisíc jedincÛ a v prÛbûhu
realizace projektu se obnovená populace v poãtu 60–80 dospûl˘ch ptákÛ doãasnû
stabilizovala. Obnovila se tokani‰tû s 1–4 kohouty a byly zaznamenány slepice
s kufiaty. Od roku 1996 v‰ak zapoãal rychl˘ pokles poãetnosti aÏ na 15 tetfievÛ
v roce 1999.
Obdobn˘ prÛbûh mûlo vypou‰tûní tetfievÛ ve Francii. V oblasti Centrálního
masívu probíhá reintrodukãní projekt od roku 1978 (Nappée a Douhéret 2004).
Oblast je zcela izolovaná od jin˘ch lokalit druhu v prostoru mezi Jurou a Pyre-
nejemi v nadmofiské v˘‰ce 1000 m n. m. Tetfiev byl v této oblasti vyhuben pfied
300 lety. K dispozici je zde 8 000 ha biotopÛ vhodn˘ch pro v˘skyt tetfieva hlu‰ce
a dal‰ích 10 000 ha mlad˘ch porostÛ, které se stanou atraktivní v pfií‰tích 30
letech. Reintrodukce probíhala v letech 1978 aÏ 1994, poté byla doãasnû poza-
stavena z dÛvodu sledování v˘voje obnovené populace. V prÛbûhu let 1994 –
2004 byl zji‰tûn trval˘ pokles poãtu letních stavÛ. Hlavními pfiíãinami byly
nevhodné lesnické zásahy, vysoká predace, vysoká denzita kopytníkÛ, vysok˘
turistick˘ tlak a ztráty na mláìatech v dÛsledku nepfiíznivého poãasí. V letech
2002–2004 do‰lo k obnovení vypou‰tûní tetfievÛ (24 jedincÛ z Rakouska), jejich
pfieÏívání v‰ak bylo malé (meziroãnû okolo 10 %). 

V¯VOJ POPULACÍ TET¤EVA HLU·CE V âR A JEJICH SOUâASN¯ STAV

Poãetnost i areál tetfieva hlu‰ce na na‰em území se ve 20. století vytrvale zmen-
‰ovaly, pfiiãemÏ prudk˘ pokles nastal zejména ve 40. letech minulého století. Nej-
dfiíve tetfiev vymizel z níÏinn˘ch lokalit ve vnitrozemí, stejn˘ trend následoval
pozdûji i v horsk˘ch pohraniãních oblastech. V 80. letech byl v˘skyt tetfieva
hlu‰ce omezen pouze na nejvy‰‰í polohy horsk˘ch oblastí se zachoval˘mi hor-
sk˘mi smrkov˘mi porosty. Vût‰ina zbytkov˘ch populací byla s v˘jimkou ·umavy
poãetnû velmi omezená. Odhad poãetnosti populace v âeské republice na zaãátku
90. let ãinil 100–150 samcÛ (Hudec a kol. 1995). Od té doby lze poãty oznaãit za
stagnující, s dal‰ím poklesem v mal˘ch izolovan˘ch populacích a patrnû s mír-
n˘m nárÛstem na ·umavû. 
Pfiíãiny rapidního poklesu poãetnosti aÏ vymizení tetfieva hlu‰ce v âeské repub-
lice, jakoÏ i v celé stfiedoevropské ãásti areálu druhu, nejsou zcela jasné. Velice
pravdûpodobnû se v‰ak nejedná o jedin˘ faktor, n˘brÏ o komplex negativních
synergicky pÛsobících vlivÛ, které není tento pomûrnû málo pfiizpÛsobiv˘ druh
schopen pfiekonat. Mezi nejv˘znamnûj‰ími lze jmenovat (Ertnerová 2003, Smr-
ãková 2000):
• úzkou ekologickou valenci druhu – tetfiev hlu‰ec je druh specializovan˘ na

pfiirozené horské jehliãnaté a smí‰ené lesy. Zmûna struktury lesa a jejího dru-
hového sloÏení je druhem velmi ‰patnû akceptována.

• zmûnu lesních porostÛ vlivem nevhodn˘ch zpÛsobÛ hospodafiení 
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- holoseãn˘ zpÛsob hospodafiení – má za následek vznik rozsáhl˘ch
pasek a odumfiení kefiíãkové vegetace – dÛleÏité potravní základny pro
ptáky.

- fragmentace porostÛ – zpÛsobuje naru‰ení pfiirozené struktury lesa
a vznik mozaiky stejnovûk˘ch porostÛ. Tetfiev neobsazuje porosty
mlad‰í 30 let, protoÏe jsou pfiíli‰ husté a neumoÏÀují ptákÛm pohyb.
Star‰í porosty, kde chybí pfiirozené zmlazení, zase neposkytují ptákÛm
úkryt. 

- v˘stavba lesních komunikací, pouÏívání tûÏké techniky, zneãi‰Èování
– zv˘‰en˘ hluk v lesích vlivem techniky zpÛsobuje ru‰ení zvífiat
v prÛbûhu celého roku. Zneãi‰Èování a následná eutrofizace zpÛsobuje
zmûnu druhové skladby podrostu i celého ekosystému.

- pouÏívání chemick˘ch prostfiedkÛ ochrany – pouÏití insekticidÛ, her-
bicidÛ a prostfiedkÛ ochrany vrcholov˘ch ãástí sazenic zpÛsobuje sní-
Ïení potravní nabídky pro ptáky v prÛbûhu celého roku, pfiíp. téÏ
pfiímé ohroÏení jedincÛ po poÏití jedovat˘ch látek.

- intenzívní zalesÀování – v nûkter˘ch ãástech areálu mûlo za následek
pfiíli‰né zahu‰tûní porostÛ a absenci svûtlin, které jsou dÛleÏitou sou-
ãástí biotopu tetfieva. 

• vysoké poãty predátorÛ – ve 20. století do‰lo k rapidnímu vzestupu poãet-
nosti pfiirozen˘ch predátorÛ pfiedev‰ím li‰ky obecné a prasete divokého.
V pfiípadû prasete byl zaznamenán téÏ posun jeho areálu do vy‰‰ích poloh.     

• rekreaãní vyuÏití lesÛ – v poslední dobû dochází ke zv˘‰enému pohybu lidí
a to i mimo stálé turistické trasy. V období, kdy jsou tetfievi nejvíce zranitelní
(zima, hnízdûní), to má velmi nepfiíznivé dÛsledky pro celkovou kondici
ptákÛ. 

• klimatické zmûny – stále více autorÛ se pfiiklání k názoru, Ïe souãasná atlan-
tizace klimatu stfiední Evropy, kdy období sezení a vodûní mláìat provází
vlhké poãasí, má za následek vy‰‰í mortalitu mláìat a men‰í hnízdní úspû‰-
nost. 

• lov – nepfiízniv˘ vliv na populaci tetfieva mûl téÏ lov a to zvlá‰tû teritoriálních
jedincÛ v prÛbûhu toku. Do 60. let byli pfiitom tetfievi v âeské republice loveni
pravidelnû, zcela byl jejich lov zastaven aÏ v roce 1978.

LIMITY OCHRANY TET¤EVA HLU·CE

Snahy o záchranu tetfieva hlu‰ce v âeské republice jsou limitovány následujícími
faktory:
• Na‰e území leÏí na jiÏním okraji areálu druhu, kter˘ má typick˘ boreální typ

roz‰ífiení.
• JiÏní okraj areálu je roztfií‰tûn˘, komunikace jednotliv˘ch populací je velmi

omezená, mnohé populace jsou zcela izolované.
• Tetfiev hlu‰ec má znaãnû omezené schopnosti pfiesunÛ na jiné lokality
• Tetfiev hlu‰ec je stenotopním druhem s vyhranûn˘mi nároky na prostfiedí, ve

kter˘ch je konzervativní a není schopen se pfiizpÛsobovat zmûnám podmínek
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• Nedostatek konkrétních informací zejména o biologii tetfieva v âR. Pfii plá-
nování opatfiení je moÏné vycházet pouze ze zku‰eností z okolních stfiedoev-
ropsk˘ch zemí. Zku‰enosti z jin˘ch ãástí areálu (Pyrenejsk˘ poloostrov, Velká
Británie, Skandinávie, Rusko) jsou ale vzhledem k odli‰n˘m místním pod-
mínkám obtíÏnû pfienositelné.

AKTIVITY NA ZÁCHRANU TET¤EVA HLU·CE V âESKÉ REPUBLICE

Klíãov˘m koncepãním materiálem pro záchranu tetfieva hlu‰ce v âeské republice
je Záchrann˘ program zpracovan˘ v roce 1996 a oficiálnû schválen˘ Minister-
stvem Ïivotního prostfiedí v roce 1998 (MÎP 1998: Sdûlení odboru ochrany lesa
a odboru ochrany pfiírody MÎP o schválení Záchranného programu kriticky ohro-
Ïeného druhu Ïivoãicha tetfieva hlu‰ce v âeské republice, Vûstník MÎP, ãástka 4).

Aktivity pfiedcházející Záchrannému programu
První aktivity ve prospûch tetfieva hlu‰ce byly v‰ak zahájeny jiÏ koncem 70. let minu-
lého století. Vedle zvládnutí technologie chovu bylo hlavním cílem produkovat dosta-
teãn˘ poãet mláìat pro reintrodukãní úãely. PfiestoÏe oficiálnû byl program za‰títûn aÏ
v roce 1998, probíhaly v‰echny pfiedchozí aktivity v rámci jednotného koncepãního
pfiístupu a z tohoto dÛvodu jsou dále hodnoceny spoleãnû. 
Ve‰keré aktivity realizované v 70. a 80. letech byly zaji‰Èovány Správou krko-
no‰ského národního parku (KRNAP). Od zaãátku 90. let se pracovní skupina pfii
správû KRNAP roz‰ífiila o zástupce MÎP, âesk˘ ústav ochrany pfiírody (âÚOP),
Lesy âR (LâR), Lesnická fakulta Vysoké ‰koly zemûdûlské (LF V·Z),
ZOO Praha a nezávislé odborníky. Od roku 1994 pfievzalo koordinaci Minister-
stvo Ïivotního prostfiedí v rámci Skupiny pro záchranu tetfieva hlu‰ce v âR.
V roce 1997 byla tato skupina transformována v Poradní sbor.
Vût‰ina ãinností smûfiovala k zaloÏení chovu tetfieva hlu‰ce v zajetí a vypou‰tûní
umûle odchovan˘ch jedincÛ na vytipovan˘ch lokalitách. Postupnû byly zaloÏeny
3 hlavní chovy, které mûly za cíl produkovat dostatek mlad˘ch ptákÛ pro reintro-
dukce. První kroky k záchranû tetfieva byly realizovány v Krkono‰ích. V roce
1976 byla ve Vrchlabí vybudována první chovná stanice, kam bylo dovezeno 10
tetfievÛ ze ·védska (5:5) a v roce 1977 4 jedinci z Bavorského NP (2:2). Cílem
bylo ovûfiit moÏné zpÛsoby chovu a v pfiípadû úspûchu posilovat zbytkovou popu-
laci druhu v Krkono‰ích. Chov ptákÛ z obou oblastí probíhal oddûlenû. V roce
1981 byl chov pfienesen na R˘chory (nejdfiíve zaji‰Èoval KRNAP, od 1985 ZOO
DvÛr Králové a od 1989 opût KRNAP). Zde bylo vybudováno zafiízení umoÏÀu-
jící polodivok˘ chov v ‰esti velk˘ch voliérách. V letech 1991–1992 probûhla
rekonstrukce odchovny na R˘chorách. Bylo zde vybudováno 10 zimních voliér,
10 pfiedvoliér a 10 v˘bûhÛ a areál byl oplocen a zabezpeãen proti vniknutí predá-
torÛ. V roce 1995 byla postavena nová odchovna v Horním Mar‰ovû, kde probí-
hal krotk˘ chov v umûl˘ch podmínkách na základû zku‰eností pfievzat˘ch
z Bavorského parku. V roce 1988 byl zaloÏen dal‰í voliérov˘ chov na ·umavû
v rámci LâR – lesní závod (LZ) Prachatice a v roce 1993 vznikl chov tetfieva
v Jeseníkách provozovan˘ LâR – lesní správa (LS) Karlovice.
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Od 70. let do roku 1997 bylo vypu‰tûno nejménû 242 umûle odchovan˘ch tetfievÛ
v rámci 13 reintrodukãních projektÛ v Krkono‰ích, na ·umavû, v Beskydech
a v Brdech. V období 1994–1997, kdy se formovala ‰ir‰í pracovní skupina na ochranu
tetfieva hlu‰ce pfiedcházející Poradnímu sboru, byly hlavními fie‰en˘mi tématy: zaji‰-
tûní legalizace chovÛ tetfieva hlu‰ce, hledání moÏného finanãního zaji‰tûní aktivit,
provozní problémy spojené se zaji‰tûním odchovu mláìat v jednotliv˘ch chovech,
zaji‰tûní vhodn˘ch zdrojÛ tetfievÛ pro vypou‰tûní v pfiípadû nedostateãné produkce
mláìat v chovech, vhodné formy znaãení vypou‰tûn˘ch jedincÛ a shromáÏdûní
dostupn˘ch informací a zku‰eností zejména o metodách chovu a vypou‰tûní tetfievÛ.

ZÁCHRANN¯ PROGRAM TET¤EVA HLU·CE NA OBDOBÍ 1998–2007

Hlavní teze záchranného programu
Text záchranného programu se ve struãnosti vûnuje roz‰ífiení tetfieva hlu‰ce v âR,
krátce popisuje pfiedpokládané pfiíãiny úbytku, legislativní zabezpeãení ochrany
tetfieva a struãnû sumarizuje dosavadní aktivity na podporu druhu. Vlastní opat-
fiení na záchranu tetfieva jsou náplní kapitol „Areál záchrany tetfieva hlu‰ce“
a „Reintrodukce“.

Areál záchrany tetfieva hlu‰ce
Oblasti vhodné pro realizaci záchranného programu byly analyzovány pomocí GIS
(ãerpáno z materiálu: Koncepce ochrany tetfieva hlu‰ce, manuskript, autor neuveden)
V prvním kroku byla hledána závislost mezi stanovi‰tními charakteristikami vyti-
povan˘ch oblastí a aktuálním roz‰ífiením tetfieva. UvaÏované stanovi‰tní charak-
teristiky byly: komplexy lesÛ nad 500 ha, typy lesních porostÛ, lesy s vysok˘mi
cíly rekonstrukcí, rozhraní lesních a nelesních ploch, riziko ohroÏení kalamitou,
pásma ohroÏení imisemi A, B a C, po‰kození porostÛ kopytníky, v˘‰kové
pomûry, sráÏkové a snûhové pomûry. 
Pro dal‰í hodnocení byly vybrány faktory: jehliãnaté porosty, rezonanãní porosty
a komplexy lesa nad 500 ha. Tyto faktory byly oznaãeny jako pozitivní a byla jim
pfiifiazena váha s koeficienty. Hodnocení probíhalo gridovou metodou s velikostí
gridu 30 x 30 m. Pro kaÏd˘ takov˘to bod byly seãteny hodnoty koeficientÛ pozi-
tivních faktorÛ a v˘sledky graficky znázornûny ve ‰kále 0–Ïádn˘ pozitivní fak-
tor, 1–pfiechodná zóna (niÏ‰í zastoupení pozitivních faktorÛ) a 2–kumulace v‰ech
pozitivních faktorÛ.
Obdobnû byly konstruovány mapy s vyjádfiením negativních faktorÛ, kter˘mi byly:
pásma A a B ohroÏení imisemi, listnaté porosty a náhradní porosty. Body se souã-
tem koeficientÛ 0 neobsahovaly Ïádn˘ z uveden˘ch negativních faktorÛ a body se
souãtem 2 obsahovaly kumulaci v‰ech uvaÏovan˘ch negativních faktorÛ.
V dal‰ím kroku byla vytvofiena pásma navazující na komunikaci o ‰ífii 100 m na
kaÏdou stranu komunikace, které udávaly v˘znamnost naru‰ování biotopu tetfieva.
Získané mapy byly vizuálnû zhodnoceny a na základû tohoto hodnocení byly sta-
noveny oblasti záchrany tetfieva hlu‰ce a rozdûleny do 4 skupin.
Pro realizaci záchranného programu byly doporuãeny skupiny I a II, obsahující 5
oblastí:
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Skupina I – 1. ·umava a âesk˘ les, 2. Beskydy
Skupina II – 1. Jeseníky, 2. Krkono‰e, 3. Brdy

ZdÛvodnûní v˘bûru oblastí (citováno ze záchranného programu)
·umava a âesk˘ les – „existence relativnû stabilní populace, absence hodnoce-
n˘ch negativních faktorÛ s velk˘m plo‰n˘m zastoupením mírné kumulace fak-
torÛ pozitivních.“
Beskydy – „absence sledovan˘ch negativních faktorÛ, relativnû vy‰‰í zastoupení
ploch s absencí pozitivních prvkÛ, vysoká roztfií‰tûnost ploch s pozitivními fak-
tory, existence stanovi‰tního zázemí na slovenské stranû.“
Jeseníky – „existence zbytkové populace, kumulace negativních faktorÛ v cent-
rální ãásti, naproti tomu relativnû velké území s hustou sítí ploch nezatíÏen˘ch
sledovan˘mi faktory i ploch s kumulací faktorÛ pozitivních.“
Krkono‰e – „z hlediska statistického se jevily jako stabilní s mírnû pozitivním tren-
dem oproti republikovému prÛmûru. Populace tetfievÛ recentnû vymizela. Do‰lo
k plo‰né kumulaci sledovan˘ch negativních faktorÛ, plochy s absencí negativních
faktorÛ jsou zastoupeny ve velmi omezeném rozsahu. Na druhé stranû je moÏno
registrovat rozsáhlej‰í plochy s mírnou kumulací pozitivních prvkÛ prostfiedí.“
Brdy – „z hlediska absence negativních faktorÛ jsou srovnatelné se ·umavou
a âesk˘m lesem, v centru regionu je znaãné plo‰né zastoupení mírné kumulace
faktorÛ pozitivních. Pozitivum – speciální reÏim vzhledem k existenci vojen-
ského újezdu, negativní faktor – v˘razná izolovanost oblasti, i v pfiípadû vytvo-
fiení reprodukující se populace lze pfiedpokládat její sníÏenou stabilitu.“

Opatfiení uvedená ve schváleném záchranném programu
• Ve stanoven˘ch oblastech vytvofiit síÈ stabilizaãních center – plochy s opti-

málním biotopem z hlediska nárokÛ tetfieva o minimální v˘mûfie 20 ha, navzá-
jem vzdálené cca 5 km.

• V tûchto centrech prosadit specifické zásady lesnického hospodafiení, spoãívající v:
- preferenci maloplo‰n˘ch paseãn˘ch a podrostních forem hospodafiení
- vãasn˘ch a siln˘ch probírkov˘ch zásazích sniÏujících hustotu porostÛ
- preferenci listnat˘ch dfievin ve smrkov˘ch porostech
- preferenci borovice a jedle pfied smrkem
- ponechání drobn˘ch m˘tinek a ekotonÛ (o ‰ífice cca 5 m) mezi rÛznovû-

k˘mi porosty
- ochranû porostÛ borÛvky
- prodlouÏení obm˘tí
- vylouãení pouÏívání biocidních látek a umûl˘ch hnojiv

• Omezit tlak predátorÛ.
• Omezit rekreaãní a hospodáfiské aktivity.
• V nejpfiíhodnûj‰ích lokalitách umístit vypou‰tûcí zafiízení.
• V̆ ‰e uvedené zásady promítnout v konkrétních záchrann˘ch programech jed-

notliv˘ch prioritních oblastí, jejichÏ zpracování zabezpeãí MÎP v letech
1998–1999.

• Dlouhodobû a systematicky monitorovat tato centra.
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Reintrodukce:
• Preferovat stfiedoevropskou subspecii tetfieva hlu‰ce Tetrao urogallus major,

pouze v KRNAP je moÏné pracovat se severoevropskou subspecií Tetrao uro-
gallus urogallus.

• Zdrojem jedincÛ pro reintrodukce budou tfii záchranné chovy (LâR – LZ Pra-
chatice a LS Karlovice, KRNAP) a dovoz ze zahraniãí.

• KaÏdoroãnû vypou‰tût 115 jedincÛ (25 pfii reintrodukcích, 15 pfii posilování
populace na ·umavû).

• Zajistit doplnûní chovn˘ch hejnek na optimální stav a dosáhnout odchovu
kufiat vlastními nebo adoptivními matkami v podmínkách blízk˘ch pfiiroze-
n˘m, ve v˘‰i 50 jedincÛ na jedno chovné zafiízení.

• Provádût fiízenou v˘mûnu chovn˘ch jedincÛ pro udrÏení genetické diverzity
chovn˘ch hejnek.

Kritérium hodnocení úspû‰nosti reintrodukce: stav, kdy po desetiletém vypou-
‰tûní minimálnû 25 jedincÛ roãnû, se tato populace aktivnû rozmnoÏuje nejménû
následujících 5 let.

REALIZACE SCHVÁLENÉHO ZÁCHRANNÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ

1998 – 2002

V prÛbûhu uvedeného období byla opatfiení smûfiující k vytváfiení a ochranû bio-
topu tetfieva hlu‰ce, redukce predátorÛ a zaji‰tûní klidu v místech v˘skytu tetfievÛ
realizována spí‰e v˘jimeãnû. Konkrétní realizovaná opatfiení:
2000: LS Karlovice – úprava lesního hospodáfiského plánu (LHP) zaji‰Èující zlep-
‰ení biotopu v lokalitû Pradûd (cca 2000 ha), vyhlá‰ení doby klidu, usmûrnûní
náv‰tûvnosti
2001: Brdy – úpravy biotopÛ ve vytipovan˘ch stabilizaãních centrech, úprava
hospodafiení v celém prostoru je z hlediska ekonomického dopadu na lesní hos-
podáfiství nereálná, zv˘‰en˘ dÛraz na tlumení predátorÛ – zv˘‰ení zástfielného
a instalace 25 odchytov˘ch zafiízení na li‰ky
2002: âesk˘ les – ovûfiování v˘skytu predátorÛ za pouÏití vakcinaãních tablet na
li‰ky

Chov tetfieva hlu‰ce
V prÛbûhu realizace záchranného programu pÛsobily ãtyfii uznané chovy tetfieva
hlu‰ce, provozované tûmito subjekty: KRNAP, LZ Prachatice – odchovna Mly-
náfiovice (·umava), LS Karlovice (Jeseníky) a chov Ing. Macháãka. Od roku
2002 zahájil chov Ing. Havránek. 
Pfiehled o poãtu vyprodukovan˘ch vajec, vylíhl˘ch mláìat a odchovan˘ch kufiat
udává tabulka 1:
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Tab. 1 V˘sledky chovÛ tetfieva v letech 1998 – 2002.

Chov pfii KRNAP byl pro neúspûchy v roce 2002 ukonãen. Problematice chovÛ
byla v rámci realizace záchranného programu a ãinnosti Poradního sboru vûno-
vána maximální pozornost, zvlá‰tû pak otázkám zaji‰tûní spolupráce mezi jedno-
tliv˘mi chovy, doplÀování a v˘mûny chovn˘ch ptákÛ a zpÛsobÛm znaãení vypou-
‰tûn˘ch jedincÛ (barevné krouÏky).

Reintrodukce umûle odchovan˘ch jedincÛ
V âeské republice bylo do roku 2002 vypu‰tûno nejménû 778 umûle odchova-
n˘ch jedincÛ tetfieva hlu‰ce. V období do roku 1998 to bylo 242 jedincÛ, v prÛ-
bûhu realizace záchranného programu 536 jedincÛ. 
Základní pfiehled poãtu vypu‰tûn˘ch tetfievÛ po jednotliv˘ch oblastech je uveden
v tabulce 2:

Tab. 2 Pfiehled vypu‰tûn˘ch odchovan˘ch tetfievÛ v âR v období 1993 – 2002

Pro reintrodukce byli v prÛbûhu realizace Záchranného programu pouÏiti tetfievi
vyprodukovaní z chovÛ LZ Prachatice-odchovny Mlynáfiovice (109 jedincÛ), LS
Karlovice (60 jedincÛ) a dále jedinci pocházející z komerãních chovÛ v Nûmecku
a ·védsku. Pfiehled pÛvodu vypu‰tûn˘ch tetfievÛ za celé období udává tabulka 3.
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chovatel poãet poãet poãet % úspû‰nosti (poãet
snesen˘ch vylíhl˘ch odchovan˘ch odchovan˘ch kufiat ze

vajec kufiat kufiat snesen˘ch vajec)

KRNAP 57 25 6 10,5
·umava, 
Mlynáfiovice 241 154 116 48
Jeseníky, LS
Karlovice 415 157 90 22
Ing. Macháãek 34 12 10 29,5
Ing. Havránek 24 5 3 12,5
Celkem 771 353 225 29 

Rok/oblast Beskydy Brdy âesk˘ Jeseníky Králick˘ Krkono‰e ·umava celkem
les SnûÏník

< 1993 1 76 77
1994 17 4 21
1995 9 10 14 33
1996 22 22 22 66
1997 3 22 20 45
1998 25 47 72
1999 26 10 12 52 100
2000 23 20 23 40 106
2001 24 20 20 8 11 23 106
2002 40 20 30 20 21 21 152
1998–2002 0 138 60 60 28 67 183 536
celkem 51 182 60 61 28 153 243 778



Tab. 3 Pfiehled pÛvodu vypu‰tûn˘ch tetfievÛ v období 1993 – 2002.

Shrnutí poznatkÛ o reintrodukcích v prÛbûhu realizace Záchranného pro-
gramu
Reintrodukãní projekty v tomto období probíhaly na ·umavû, v Jeseníkách,
v Brdech, v Krkono‰ích, v âeském lese a na Králickém SnûÏníku. V Beskydech
bylo vypou‰tûní umûle odchovan˘ch jedincÛ realizované firmou Foresta ukon-
ãeno pfied oficiálním schválením záchranného programu. Pfiipravovan˘ projekt na
LS Jablunkov nebyl uskuteãnûn.
Celkov˘ poãet vypou‰tûn˘ch jedincÛ mûl stoupající trend (72 jedincÛ v roce
1998, 152 jedincÛ v roce 2002).
Minimální limit 25 kaÏdoroãnû vypou‰tûn˘ch jedincÛ stanoven˘ Záchrann˘m
programem se podafiilo naplnit v rámci projektÛ na ·umavû a v Brdech. Stabilní
poãet 20 jedincÛ byl vypou‰tûn v âeském lese. V Krkono‰ích a v Jeseníkách byly
poãty vypou‰tûn˘ch tetfievÛ nevyrovnané. Reintrodukce na Králickém SnûÏníku
byla zahájena aÏ v závûru hodnoceného období.
Z hlediska pÛvodu vypou‰tûn˘ch jedincÛ byla pfiibliÏnû tfietina (169 jedincÛ)
vyprodukována v chovech v âR (60 jedincÛ v chovu LS Karlovice a 109 jedincÛ
v chovu LZ Prachatice, Mlynáfiovice). Ze zbylého poãtu bylo 280 jedincÛ dove-
zeno z chovÛ v Nûmecku a 87 jedincÛ z umûl˘ch chovÛ ve ·védsku.
Vût‰ina tetfievÛ byla vypou‰tûna standardní metodou z vypou‰tûcího zafiízení
v podzimním období. Jiné formy reintrodukcí byly vyzkou‰eny v Jeseníkách – 10
a 5 jedincÛ vypu‰tûn˘ch v jarním období, v Krkono‰ích – 21 jedincÛ vypu‰tûn˘ch
v jarním období a v âeském lese – experimentální vypu‰tûní slepice s 8 kufiaty. 
V‰echna vypou‰tûná mláìata byla vyprodukována z umûl˘ch chovÛ, pfiirozen˘
nebo polopfiirozen˘ zpÛsob odchovu nebyl realizován nebo byl neúspû‰n˘.

V˘sledky telemetrick˘ch sledování
V prÛbûhu realizace záchranného programu (1998 – 2002) bylo telemetricky sle-
dováno 102 jedincÛ z celkového poãtu 536 vypu‰tûn˘ch tetfievÛ (19 %) na
·umavû, v âeském lese, v Krkono‰ích, v Brdech a v Jeseníkách, dal‰ích 6 tetfievÛ
bylo sledováno pfied rokem 1998 (jeden v Jeseníkách, dva v Beskydech a tfii
v Brdech). Konkrétní poznatky o osudech vypu‰tûn˘ch jedincÛ jsou k dispozici
z projektÛ na ·umavû, v âeském lese a v Krkono‰ích (61 jedincÛ v tabulce 4
vyznaãen˘ch tuãnû), (Hlavatá 2002, Ertnerová 2003).
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Oblast âR Nûmecko ·védsko Celkem
Do 1997 1998–2002 Do 1997 1998–2002 1998–2002

Beskydy 51 51
Brdy 44 138 182
âesk˘ les 60 60
Jeseníky 1 60 61
Králick˘ 
SnûÏník 8 20 28
Krkono‰e 86 67 153
·umava 60 109 74 243
celkem 147 169 95 280 87 778



Tab. 4   Pfiehled poãtu telemetricky sledovan˘ch tetfievÛ

Z oznaãen˘ch ptákÛ byly dvû tfietiny tetfievÛ (41 pfiípadÛ, viz obrázek 1) bûhem sle-
dování uloveny predátorem. Nejãastûji li‰kou obecnou – 35krát, ménû ãasto kunou,
jestfiábem lesním a v˘rem velk˘m. U pûtiny oznaãen˘ch jedincÛ vysílaãka pfiestala
fungovat nebo byla ‰patnû upevnûna a oznaãen˘ tetfiev ji ztratil. Pouze tfii sledovaní
ptáci pfieÏili po celou dobu bûÏné Ïivotnosti vysílaãe (pfiibliÏnû devût mûsícÛ).

Obr. 1 Pfiíãiny ztráty signálu vysílaãÛ

Na ·umavû bylo pfie-
Ïívání vypu‰tûn˘ch
jedincÛ velice nízké.
Mortalita samcÛ byla
zaznamenána ve v˘‰i
100 %, prÛmûrná
doba pfieÏití byla 9
dní (2–19, n=8).
Samice byly zamûfio-
vány déle (prÛmûr 61
den, rozpûtí 5–127,
n=7). Predováno

bylo 60 % slepic (4 z 7), u dvou dal‰ích zkolabovala vysílaãka a jejich osud zÛstal
nejasn˘. Jedna samice byla sledována aÏ do vybití baterie vysílaãe.
V Krkono‰ích byla zji‰tûna v prÛbûhu 3 let telemetrického sledování predace 27 z 36
vysílaãkami oznaãen˘ch tetfievÛ (75 %). U ostatních jedincÛ byl ztracen signál
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Oblast Rok Poãet Poãet Poãet Poznámka
telemetrovan˘ch samcÛ samic

ptákÛ

Jeseníky 1993 1 1 po t˘dnu vysílaãka odpadla
Beskydy 1995 2 1 1 vysílaãky nefunkãní
Brdy 1997 3
Brdy 1998 5
Brdy 1999 5
·umava 1999 6 4 2
·umava 2000 9 4 5
Krkono‰e 2000 17 6 11
Brdy 2000 4 3 1
âesk˘ les 2000 3 2 1
Jeseníky 2001 4 2 2
Krkono‰e 2001 11 7 4
Brdy 2001 10 6 4
âesk˘ les 2001 7 4 3
Krkono‰e 2002 8 3 5
Brdy 2002 10 3 7
âesk˘ les 2002 3



a nemohou b˘t proto hodnoceni. V rámci oznaãen˘ch jedincÛ se znám˘m osudem tak
byla zji‰tûna mortalita ve v˘‰i 100 % zpÛsobená predací. PrÛmûrná doba pfieÏívání
byla velmi krátká – 33 dní v roce 2000 vs. 23 dní v roce 2001. Jarní vypou‰tûní (rok
2002) se ve v˘sledcích neli‰ilo od podzimního vypou‰tûní (roky 2000 a 2001).
V âeském lese do‰lo u 4 z 10 oznaãen˘ch tetfievÛ ke ztrátû nebo kolapsu vysílaãky.
Tfii z tûchto ptákÛ v‰ak pfieÏili zimu. Z ostatních ptákÛ do‰lo u 4 k úhynu ãi predaci
(3 samci a 1 samice), tfii z nich v‰ak také pfieÏili zimu. Zb˘vající dva jedinci byli sle-
dováni tfii ãtvrtû roku aÏ do vybití baterie vysílaãÛ. PfieÏívání vypu‰tûn˘ch tetfievÛ
v âeském lese bylo prÛkaznû vy‰‰í neÏ v projektech na ·umavû a v Krkono‰ích.
Maximální pfiesuny tetfievÛ po vypu‰tûní se li‰ily mezi oblastmi a mezi pohlavími. Na
·umavû se kohouti vzdálili v prÛmûru 5 km od místa vypu‰tûní, zatímco slepice se
prÛmûrnû vzdálily témûfi 28 km (maximum 69 km). V âeském lese se kohouti vzdá-
lili v prÛmûru 6,7 km a slepice 9 km. V Krkono‰ích se vût‰ina ptákÛ pohybovala
poblíÏ místa vypu‰tûní (200–2000 m), maximální pfiesuny byly zji‰tûny u slepic 7,5
km a u kohoutÛ 3,8 km. Znaãn˘ rozptyl vypu‰tûn˘ch tetfievÛ byl zji‰tûn i v rámci pro-
jektu v Brdech (aÏ 45 km).

Pozorování neznaãen˘ch jedincÛ
Vedle sledování tetfievÛ oznaãen˘ch vysílaãi byly v jednotliv˘ch oblastech vypou-
‰tûní získávány nahodilé údaje svûdãící o pfieÏívání dal‰ích, neoznaãen˘ch ptákÛ.
V Jeseníkách bylo na podzim roku 1999 vypu‰tûno deset tetfievÛ. Po zimû byla cca
400 m od místa vypou‰tûní pozorována jedna samice a stopy samce. V âeském lese
byli z dvaceti jedincÛ vypu‰tûn˘ch v roce 2000 dva samci a jedna samice oznaãeni
vysílaãkami. Samice pfieÏila do jara, poté skonãila Ïivotnost vysílaãky. Mimo tohoto
jedince byli k 1.4. evidováni v oblasti vypou‰tûní nejménû dal‰í 4 jedinci tetfieva (trus,
stopy na snûhu, pfiímé sledování). V roce 2001 zde byla tfiikrát v ãervnu a ãervenci
pozorována slepice tetfieva s jedním kufietem a z roku 2002 jsou k dispozici pfiímá
pozorování i nepfiímé dÛkazy o pfieÏívání vypu‰tûn˘ch ptákÛ vãetnû fotografie slepice
se dvûma kufiaty. Po vypou‰tûní tetfievÛ na Kralickém SnûÏníku byly v roce 2002 pra-
covníky státních lesÛ Polska pfiedloÏeny písemné a mapové podklady o 8 pozorování
tetfievÛ na polské stranû Králického SnûÏníku, kde se tetfievi dfiíve nevyskytovali.

HODNOCENÍ ZÁCHRANNÉHO PROGRAMU TET¤EVA HLU·CE

• Základním pozitivním aspektem záchranného programu tetfieva hlu‰ce je zejména
ochota zainteresovan˘ch stran fie‰it ãasovû, personálnû i finanãnû velmi nároãné
úkoly spojené se snahou o uchování druhu aktuálnû ohroÏeného vyhynutím.

• Pozitivní skuteãností je vypracování komplexního materiálu, kter˘ shrnuje pláno-
vané aktivity a zasazuje je do jednotného ãasového rámce a oficiální schválení
a zvefiejnûní tohoto materiálu Ministerstvem Ïivotního prostfiedí. Problémem je
v‰ak struãnost Záchranného programu – materiál je v rozborové i návrhové ãásti
nedostateãn˘ a svojí náplní neodpovídá nárokÛm kladen˘m na dokumenty tohoto
typu. Nûkteré aspekty, které jsou v˘znamnou souãástí záchrann˘ch programÛ,
zcela chybí (napfi. biologie druhu), jiné jsou uvedeny pouze v obecné rovinû
(napfi. roz‰ífiení, ohroÏující faktory, dosavadní aktivity na ochranu druhu).
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Materiál vÛbec neobsahuje rozbor dosavadních aktivit na podporu druhu v jin˘ch
státech Evropy, pfiestoÏe zejména Nûmecko má v této problematice bohaté zku-
‰enosti. Obdobnû návrhová ãást je velmi struãná a soustfiedí se zejména na pro-
blematiku reintrodukcí. Ochrana a vytváfiení biotopu tetfieva hlu‰ce, která by mûla
b˘t klíãov˘m prvkem celého programu je fie‰ena nedostateãnû (viz níÏe).

• Faktorem, kter˘ se negativnû odráÏí na pfiípravû a realizaci programu je nedosta-
tek znalostí biologie a ekologick˘ch nárokÛ divoké populace tetfieva hlu‰ce
z území âeské republiky. První konkrétní souhrnné informace o v˘skytu a bioto-
pov˘ch preferencích tetfieva v NP ·umava pfiinesla aÏ diplomová práce zpraco-
vaná na âeské zemûdûlské univerzitû (âZU) v Praze (Smrãková 2000). O hnízdní
biologii, demografii, reprodukãních parametrech, pfiesunech a dal‰ích aspektech
biologie tetfieva hlu‰ce jsou k dispozici jen kusé informace. Pozornost není vûno-
vána ani problematice predátorÛ, aãkoliv se jedná o velmi v˘znamn˘ faktor nega-
tivnû ovlivÀující realizované reintrodukce. 

• S nedostateãn˘mi znalostmi biologie druhu z území âeské republiky je úzce spo-
jená neznalost konkrétních pfiíãin, které vedly k úbytku nebo vymizení populace
tetfieva hlu‰ce z rÛzn˘ch oblastí âR. Vût‰ina autorÛ diskutuje celou fiadu moÏn˘ch
vlivÛ, odhalení konkrétního faktoru ãi spolupÛsobení více konkrétních faktorÛ,
které by se opíralo o exaktní data, v‰ak není k dispozici. Z tohoto pohledu je velmi
obtíÏné stanovovat strategie ochrany tetfieva hlu‰ce, protoÏe moÏn˘ch faktorÛ
úbytku tetfieví populace je více a je obtíÏnû realizovatelné ãi zcela nereálné
v‰echny kontrolovat.

• Klíãovou záleÏitostí kaÏdého váÏnû mínûného reintrodukãního projektu musí b˘t
zaji‰tûní biotopu odpovídající nárokÛm daného druhu v dostateãné rozloze i kva-
litû (IUCN 1995) a to pfied zahájením jak˘chkoliv reintrodukcí. V pfiípadû tetfieva
hlu‰ce stanovují Klaus a Graf (2000) na základû zku‰eností z reintrodukãních pro-
jektÛ tetfieva hlu‰ce v Nûmecku minimální nárok nejménû 20 000 – 100 000 ha
souvisl˘ch lesních porostÛ v excelentní kvalitû z hlediska nárokÛ tetfieva. Tûmto
nárokÛm odpovídá v souãasnosti pravdûpodobnû pouze západní ·umava. Dal‰í
oblasti pro reintrodukce byly vybírány na základû anal˘zy GIS (popis viz v˘‰e).
PouÏitá anal˘za mÛÏe postaãovat pro úãely hrubého pfiedv˘bûru oblastí, av‰ak pro
detailní posouzení vhodnosti jednotliv˘ch oblastí je nevyhovující. DÛvodem je
v˘bûr parametrÛ pro anal˘zu, kter˘ je proveden na velmi hrubé ‰kále (celková les-
natost, ohroÏení imisemi, zastoupení listnat˘ch stromÛ apod.). Posouzení biotopÛ
z hlediska nárokÛ pro tetfieva by mûlo b˘t mnohem detailnûj‰í a zamûfiené na
zhodnocení struktury konkrétních lesních porostÛ, distribuce vhodn˘ch porostÛ,
v˘skyt a kvalitu porostÛ brusnicovit˘ch rostlin apod. Uvedená hodnocení mûla
b˘t dle Záchranného programu rozpracována lokálními záchrann˘mi programy
pro jednotlivé oblasti, které v‰ak pro Ïádnou z nich nebyly pfiipraveny. Ochrana
a zlep‰ování biotopÛ tetfieva hlu‰ce podle Záchranného programu poãítala s kon-
ceptem tzv. stabilizaãních center – ploch o minimální v˘mûfie 20 ha vzdálené od
sebe cca 5 km, dÛvody pro nastavení tûchto parametrÛ v‰ak nejsou podloÏeny
Ïádnou anal˘zou. Konkrétní opatfiení ve vztahu k biotopu tetfieva byly v rámci
realizace aktivit na jeho podporu realizovány pouze ve velmi lokálním mûfiítku
vût‰inou v okolí míst vypou‰tûní a maloplo‰n˘ch chránûn˘ch územích, z hlediska
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biotopov˘ch nárokÛ tohoto druhu v nedostateãném rozsahu. PfiestoÏe detailní
vyhodnocení biotopÛ v místech vypou‰tûní tetfieva z hlediska nárokÛ druhu
nebylo provedeno, je na základû nûkter˘ch indicií (napfi. mapování stanovi‰È pro
úãely vytváfiení soustavy NATURA 2000) moÏné pfiedpokládat, Ïe jsou tetfievi ve
vût‰inû oblastí navraceni do porostÛ, které nejsou schopny uspokojit nároky
tohoto druhu.

• Základním (a ve skuteãnosti témûfi jedin˘m) realizovan˘m opatfiením Záchran-
ného programu jsou reintrodukce provádûné do oblastí identifikovan˘ch pomocí
anal˘zy GIS (viz v˘‰e). Pozitivním aspektem programu je stanovení ukazatele
úspû‰nosti reintrodukce: „DÛkazem úspû‰nosti reintrodukce v oblasti je stav, kdy
po desetiletém kaÏdoroãním vypou‰tûní minimálnû 25 ptákÛ se tato populace
aktivnû rozmnoÏuje nejménû následujících 5 let“ a stanovení optimálního poãtu
vypou‰tûn˘ch jedincÛ (kaÏdoroãnû 25 jedincÛ pfii obnovû populace a 15 jedincÛ
pfii posilování populace), pfiestoÏe není jasné, na základû jak˘ch skuteãností byly
tyto hodnoty stanoveny. Negativní aspekty provádûn˘ch reintrodukcí zahrnují
vedle nepfiipravenosti lokalit z hlediska kvality a rozlohy biotopÛ tetfieva (viz
v˘‰e) zejména nedodrÏení principu shodného taxonomického statutu vypou‰tû-
n˘ch jedincÛ a vyuÏívání nekvalitních jedincÛ. Schválen˘ text Záchranného pro-
gramu obsahuje ustanovení, Ïe pfii reintrodukcích budou preferováni jedinci stfie-
doevrospké subspecie Tetrao urogallus major, pouze v Krkono‰ích bude
z dÛvodu nedostatku jedincÛ tohoto poddruhu vyuÏívána subspecie Tetrao uro-
gallus urogallus. Poradní sbor tento pfiedpoklad zmûnil a na jednáních v roce
2000 a 2001 potvrdil, Ïe rozli‰ování poddruhové pfiíslu‰nosti vypou‰tûn˘ch
jedincÛ nebude urãující. V rámci „osvûÏování krve“ se do chovÛ dostávají jedinci
pocházející ze severoevropské subspecie i mimo Krkono‰e. Základním pfiedpo-
kladem úspûchu pfii reintrodukcích je vypou‰tûní kvalitních jedincÛ do kvalitního
prostfiedí. V rámci realizace Záchranného programu tetfieva hlu‰ce pocházejí
vypou‰tûní jedinci buì z tuzemsk˘ch chovÛ (odchovny Mlynáfiovice a Vidly)
nebo z komerãních chovÛ v Nûmecku a ·védsku. Pfiirozené a polopfiirozené
metody odchovu mláìat nejsou pro organizaãní a finanãní nároãnost realizovány.
Negativní aspekty tohoto zpÛsobu odchovu jedincÛ pro vypou‰tûní shrnuje Pecina
(2004) – tímto zpÛsobem odchovaní ptáci: 
- jsou obtíÏnû schopni nebo vÛbec neschopni adaptace na zmûnûné, nesrovna-

telnû sloÏitûj‰í podmínky Ïivota v pfiirozeném prostfiedí
- neznají pfiirozenou potravu a nevûdí, jak ji vyhledávat
- nemají správnou mikroflóru v trávicím traktu v dÛsledku umûlého odchovu

a prefabrikované v˘Ïivy
- jsou morfologicky zmûnûní (pohybová a oporná soustava není pfiizpÛsobena

k Ïivotu v pfiírodû)
- jsou ménû termostabilní a celkovû ménû odolní
- neznají predátory a neumí na nû reagovat
- i pokud pfieÏijí, jsou vût‰inou neschopní samostatnû odchovat potomstvo.

• Pozitivním prvkem reintrodukãních aktivit je zaji‰tûní monitoringu pfieÏívání
vypu‰tûn˘ch jedincÛ prostfiednictvím telemetrie alespoÀ u ãásti jedincÛ (cca
20 %) a publikování v˘sledkÛ pfiinejmen‰ím ze ·umavy a Krkono‰ (Hlavatá
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2002, Ertnerová 2003). Celkovû je v‰ak monitoring zaji‰tûn nedostateãn˘m zpÛ-
sobem, systematick˘ prÛzkum tokani‰È probíhá pouze na ·umavû, z jin˘ch oblastí
jsou získávány pouze nahodilé údaje o pozorování ãi pobytov˘ch stopách pfieÏí-
vajících ptákÛ.

• Realizace Záchranného programu je nedostateãnû finanãnû zaji‰tûna. Dostupné
finanãní zdroje (dotaãní titul realizace schválen˘ch záchrann˘ch programÛ Stát-
ního fondu Ïivotního prostfiedí a dotace na podporu ohroÏen˘ch druhÛ zvûfie
Ministerstva zemûdûlství) jsou nastaveny a vyuÏívány pouze na nákup umûle
odchovan˘ch tetfievÛ a vypou‰tûní do pfiírody. Ostatní opatfiení, pokud jsou reali-
zována, jsou hrazena z reÏijních rozpoãtÛ zainteresovan˘ch institucí pfiípadnû
z dotaãního titulu Ministerstva Ïivotního prostfiedí Program péãe o krajinu
(v˘stavba vypou‰tûcích voliér). Základním problémem je neexistence finanãního
mechanismu, kter˘ by umoÏnil rozsáhlej‰í úpravy biotopu tetfieva hlu‰ce jako
nezbytného základu jak˘chkoliv aktivit ve prospûch tohoto druhu.

V¯HLED DO BUDOUCNA

Záchrann˘ program je schválen Ministerstvem Ïivotního prostfiedí do roku 2007. Pro
hodnocení celého programu je nutné zorganizovat na jafie roku 2007 sãítání potenciál-
ních tokani‰È kohoutÛ ve v‰ech oblastech, kde do‰lo v prÛbûhu realizace programu
k vypou‰tûní umûle odchovan˘ch jedincÛ (vyjma ·umavy, kde probíhalo sãítání
v letech 2003–2005). V̆ sledky sãítání a celkové hodnocení prÛbûhu realizace
Záchranného programu publikovat v odborné literatufie. Do roku 2007 je dále potfieb-
nézpracovat detailní hodnocení biotopÛ ve vztahu k nárokÛm tetfieva hlu‰ce ve v‰ech
prioritních oblastech definovan˘ch stávajícím Záchrann˘m programem a prognózu
moÏného v˘voje tûchto biotopÛ. Na základû v˘sledkÛ pfiedefinovat prioritní oblasti
a opatfiení pro realizaci Záchranného programu tetfieva hlu‰ce v úzké spolupráci se
Skupinou na ochranu tetfievovit˘ch (odborná pracovní skupina Svûtového svazu
ochrany pfiírody) na dal‰í období za vyuÏití zku‰eností získan˘ch ãleny této skupiny. 
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STATUT

âáp bíl˘ patfií mezi zvlá‰tû chránûné Ïivoãichy podle zákona ã.114/1992 Sb.
o ochranû pfiírody a krajiny. Provádûcí vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR
395/1992 fiadí druh do kategorie „ohroÏen˘“. V novém âerveném seznamu âR je
druh fiazen do kategorie NT – témûfi ohroÏen˘ (·Èastn˘ a Bejãek 2003).
Druh patfií mezi Zájmové druhy evropské ochrany pfiírody (Species of European Con-
servation Concern), a to v kategorii SPEC 2, tj. druh, jehoÏ celosvûtová populace Ïije
hlavnû v Evropû a jehoÏ stav z hlediska ochrany pfiírody je nepfiízniv˘. V prÛbûhu 20.
století do‰lo ke znaãnému sníÏení poãetnosti, napfi. v nûkter˘ch západoevropsk˘ch
zemích od roku 1934 do roku 1984 aÏ o 90%. 
V rámci Evropské klasifikace ohroÏen˘ch druhÛ ptákÛ (European Threat Status) je
zafiazen v kategorii “zraniteln˘” (“Vulnerable”). Z hlediska legislativy evropské unie
je ãáp bíl˘ je zafiazen do Pfiílohy I Smûrnice ã. 79/409/EEC o ochranû volnû Ïijících
ptákÛ. Druh je také uveden v Pfiíloze II Úmluvy o ochranû evropské fauny a flóry
a pfiírodních stanovi‰È (Bernská úmluva), v Pfiíloze II Úmluvy o ochranû stûhovav˘ch
druhÛ volnû Ïijících ÏivoãichÛ (Bonnská úmluva) a v Pfiíloze 2 Dohody o ochranû
africko-euroasijsk˘ch taÏn˘ch vodních ptákÛ (AEWA).

OHROÎENÍ

V âeské republice v posledních letech obvykle hnízdí kolem 900 párÛ. Nejvût‰í poãet
hnízdících ãápÛ lze nalézt v okresech Bfieclav, Hodonín a Nov˘ Jiãín. Specifická situace
druhu v âeské republice vypl˘vá ze zmûn ve zpÛsobu hnízdûní v posledních 60 letech –
v na‰ich podmínkách hnízdí dnes vût‰ina ãápÛ roztrou‰enû a v blízkosti lidsk˘ch obydlí.
Jen asi jedna pûtina ãeské populace hnízdí na jiÏní Moravû koloniálnû na stromech. 

Hlavní ohroÏující faktory
Poãetnost ãápa bílého v Evropû, zejména v její západní ãásti, se ve 20. století v˘raznû sní-
Ïila. Stalo se tak hlavnû v dÛsledku intenzifikace a chemizace zemûdûlství, niãení pfiiro-
zeného hnízdního prostfiedí i míst sbûru potravy a koneãnû vlivem celkového civilizaãního
tlaku. Svou roli zfiejmû sehrály i klimatické zmûny v západní ãásti afrického zimovi‰tû,
které bylo stále ãastûji postihováno dlouh˘mi obdobími sucha. Vedle úbytku mokfiin a luk
a nevhodn˘ch zásahÛ do krajiny, jeÏ negativnû pÛsobí na populaci ãápa, je ãastou pfiíãi-
nou úhynÛ usmrcení elektrick˘m proudem pfii hnízdûní na sloupech nebo stoÏárech vyso-
kého napûtí, pfiípadnû pfii nárazech do vodiãÛ.
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VLASTNÍ ZÁCHRANN¯ PROJEKT

Vût‰ina ãapích párÛ hnízdí na na‰em území v blízkosti lidsk˘ch obydlí, obvykle
pfiímo na rÛzn˘ch stavbách a konstrukcích budovan˘ch ãlovûkem (aÈ uÏ se jedná
o sloupy elektrického vedení, stfiechy domÛ, komíny ãi dal‰í stavby), proto hlavní
oblast péãe o druh spoãívá v úpravách míst k hnízdûní, pfiípadnû fie‰ení proble-
matick˘ch umístûní hnízd na ãlovûkem postaven˘ch objektech.
âápi kaÏdoroãnû pfiiná‰ejí na hnízdo nov˘ hnízdní materiál a v fiadû pfiípadÛ nárÛst
hmotnosti v prÛbûhu let (jsou známy pfiípady, kdy celé hnízdo dosáhlo váhy nûkolika
set aÏ tisíce kilogramÛ) ohroÏuje vlastní stabilitu hnízda i stav objektu, na kterém je
postaveno. V takov˘ch pfiípadech nutné úpravy spoãívají v odebrání ãásti hnízdního
materiálu. Podobn˘m problémÛm se nevyhnou ani hnízda na stromech. Navíc
hnízdo, které pfieroste vûtvemi, pfiestává ãápÛm vyhovovat, neboÈ z nûj není snadn˘
rozhled ani rozlet, a je proto nezbytné hnízdní strom upravit.
Dal‰í okruhy péãe o druh se t˘kají pfiedev‰ím osvûty. Nejvíce ztrát pfiichází
v období v˘chovy mláìat. Mláìata hynou jednak pfiirozenû po prochladnutí pfii
studeném a de‰tivém poãasí. âastou pfiíãinou úmrtí nebo zmrzaãení mláìat je
v‰ak také zamotání se do provázkÛ z umûlé hmoty zanechan˘ch lidmi na polích,
které ãapí rodiãe s oblibou vyuÏívají pfii stavbû hnízda. Pomûrnû hojnû hynou
mláìata v prvním roce Ïivota i v dÛsledku otrav zpÛsoben˘ch zejména prostfiedky
pouÏívan˘mi v zemûdûlství. Tyto problémy je tfieba zmiÀovat a varovat pfied nimi
zvlá‰tû pfii akcích a v materiálech urãen˘ch zemûdûlcÛm.
Pfiímé pronásledování není na na‰em území v˘znamn˘m problémem, pfiichází
v úvahu spí‰e za tahu a na zimovi‰tích.

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

V̆ znam a priorita opatfiení jednotliv˘ch projektÛ jsou oznaãovány písmenn˘m
klíãem pro typ ãinnosti:

Projekty zamûfiené na aktivní ochranu ãápa bílého lze rozdûlit do nûkolika skupin
podle toho, z jakého zdroje byly financovány. âást projektÛ je financována z Pro-
gramu péãe o krajinu (PPK), ãást v rámci v˘bûrového fiízení MÎP na podporu
projektÛ pfiedloÏen˘ch obãansk˘mi sdruÏeními, ãást v rámci v˘bûrového
fiízení Ústfiední v˘konné rady âeského svazu ochráncÛ pfiírody (ÚVR
âSOP) na fie‰ení programÛ na ochranu biodiverzity v âR. Mimo tyto tfii
zdroje bylo pro nûkolik projektÛ pouÏito financování z dal‰ích zdrojÛ, pfiípadnû
financování z nûkolika zdrojÛ soubûÏnû.
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A – nová podloÏka je budována v místû pÛvodního hnízda, které muselo b˘t pro velkou
hmotnost, rekonstrukci objektu nebo z jin˘ch dÛvodÛ odstranûno.
B – nová podloÏka je budována v rámci stejného objektu v bezprostfiední blízkosti
pÛvodního hnízda, které bylo odstranûno.
C – nová podloÏka je budována na jiném objektu v rámci jedné obce nebo jinak jasnû
souvisí s odstranûn˘m hnízdem.
D – zcela novû budovaná podloÏka, která není náhradou za Ïádné odstranûné hnízdo.



PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROGRAMU PÉâE O KRAJINU (PPK)

Co se t˘ãe ãápÛ bíl˘ch, jsou v rámci PPK financovány projekty fie‰ící stavby
nov˘ch hnízdních podloÏek, havarijní situace jednotliv˘ch ãapích hnízd umístû-
n˘ch na komínech a stfiechách, pfiípadnû pfiemístûní hnízd z objektÛ, které jsou
v havarijním stavu nebo nevyhovují z jiného dÛvodu, na náhradní hnízdní pod-
loÏky.
K nûkolika projektÛm nebylo moÏné dohledat dokumentaci, u fiady akcí byla
k dispozici pouze Ïádost o poskytnutí dotace se stanoviskem orgánu ochrany pfií-
rody bez protokolu o pfievzetí realizovan˘ch opatfiení. Bez jakékoliv zprávy
o v˘sledku akce je obtíÏné hodnotit její pfiínos.

026A/05 ZAJI·TùNÍ A VZTYâENÍ BETONOVÉHO SLOUPU S UMùLOU HNÍZDNÍ POD-
LOÎKOU PRO HNÍZDùNÍ âÁPA BÍLÉHO NA V¯·E UVEDENÉM POZEMKU

Roz‰ífiení hnízdních moÏností ãápa bílého na lokalitách vytipovan˘ch ve spolu-
práci s Referátem Ïivotního prostfiedí Okresního úfiadu (RÎP OÚ) Brno – venkov.
Jde o v˘stavbu umûlé hnízdní podloÏky na betonovém sloupu.
Realizátor: ZO âSOP Veverka 
Lokalizace projektu: Veverská Bit˘‰ka
Doba provádûní projektu: 1999
Finanãní náklady: 25 000,- Kã
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: D

043A/05/640/99 ZAJI·TùNÍ A VZTYâENÍ BETONOVÉHO SLOUPU S UMùLOU HNÍZDNÍ

PODLOÎKOU PRO HNÍZDùNÍ âÁPA BÍLÉHO NA V¯·E UVEDENÉM POZEMKU

Roz‰ífiení hnízdních moÏností ãápa bílého na lokalitách vytipovan˘ch ve spolu-
práci s RÎP OÚ Brno – venkov. Jde o v˘stavbu umûlé hnízdní podloÏky na beto-
novém sloupu.
Realizátor: ZO âSOP Veverka 
Lokalizace projektu: Veverská Bit˘‰ka
Doba provádûní projektu: 1999
Finanãní náklady: 25 000,- Kã
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: D

044A/05/640/99 ZAJI·TùNÍ A VZTYâENÍ BETONOVÉHO SLOUPU S UMùLOU HNÍZDNÍ

PODLOÎKOU PRO HNÍZDùNÍ âÁPA BÍLÉHO NA V¯·E UVEDENÉM POZEMKU

Roz‰ífiení hnízdních moÏností ãápa bílého na lokalitách vytipovan˘ch ve spolu-
práci s RÎP OÚ Brno – venkov. Jde o v˘stavbu umûlé hnízdní podloÏky na beto-
novém sloupu.
Realizátor: ZO âSOP Veverka 
Lokalizace projektu: Veverská Bit˘‰ka
Doba provádûní projektu: 1999
Finanãní náklady: 25 000,- Kã 
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Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: D

102A/04/640/00 ZAJI·TùNÍ A VZTYâENÍ BETONOVÉHO SLOUPU S UMùLOU HNÍZDNÍ

PODLOÎKOU PRO HNÍZDùNÍ âÁPA BÍLÉHO V TERMÍNU DO 30.6. 2000
V̆ stavba nové umûlé hnízdní podloÏky na betonovém sloupu.
Realizátor: ZO âSOP Rousínov 
Lokalizace projektu: parcela ã. 1579/6 k. ú. Rousínov
Doba provádûní projektu: 2000
Finanãní náklady: 25 000,- Kã
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: D

110A/05/640/00 POSTAVENÍ HNÍZDNÍ PODLOÎKY PRO HNÍZDùNÍ âÁPA BÍLÉHO NA

VODOJEMU NA POZEMKU â. 724/5 V K.Ú. MICMANICE

Instalace podloÏky na vodojemu v obci Strachotice.
Realizátor: ZO âSOP Veverka 
Lokalizace projektu: k. ú. Micmanice
Doba provádûní projektu: do 10.11. 2000
Finanãní náklady: 25 000,- Kã
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: D

111A/05/640/00 POSTAVENÍ SLOUPU S HNÍZDNÍ PODLOÎKOU PRO âÁPA BÍLÉHO NA

PARCELE â. 1437 V K.Ú. STUDNICE

V̆ stavba nové umûlé hnízdní podloÏky na betonovém sloupu.
Realizátor: ZO âSOP Veverka 
Lokalizace projektu: k. ú. Studnice
Doba provádûní projektu: 2000
Finanãní náklady: 25 000,- Kã
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: D

112A/05/640/00 UMÍSTùNÍ HNÍZDNÍ PODLOÎKY PRO âÁPA BÍLÉHO NA STÁVAJÍCÍ

SLOUP NA POZEMKU â. 1161 V K. Ú. PODIVÍN

Instalace nové hnízdní podloÏky na stávajícím sloupu.
Realizátor: ZO âSOP Veverka 
Lokalizace projektu: k. ú. Podivín
Doba provádûní projektu: 2000
Finanãní náklady: 15 000,- Kã
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: D

3348A/08/640/01 POSTAVENÍ UMùLÉ HNÍZDNÍ PODLOÎKY PRO âÁPA BÍLÉHO

Umûlá hnízdní podloÏka na betonovém sloupu jako náhrada za zru‰ené hnízdo na
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elektrickém vedení.
Realizátor: ZO âSOP Veverka 
Lokalizace projektu: k. ú. BohuÀov, okres Îìár nad Sázavou
Doba provádûní projektu: 2001
Finanãní náklady: poÏadovan˘ pfiíspûvek 25 000,- Kã, doporuãované náklady
12 000,- Kã (pfiidûlená dotace MÎP 12 000,- Kã)
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: C

350A/07/640/01 P¤EMÍSTùNÍ âAPÍHO HNÍZDA

Pfiemístûní hnízda ze ‰títové zdi bytového domu ã.p. 17 na hospodáfisk˘ objekt.
Hnízdo má b˘t umístûno na ocelov˘ stoÏár vytaÏen˘ do v˘‰ky 5 m nad hfieben
stfiechy. DÛvodem pfiemístûní je havarijní stav pÛvodního objektu.
Realizátor: obec Stonafiov 
Lokalizace projektu: k. ú. Stonafiov, okres Jihlava
Doba provádûní projektu: 2001
Finanãní náklady: poÏadovan˘ pfiíspûvek 46 975,- Kã, doporuãované náklady
25 000,- Kã (pfiidûlená dotace MÎP 25 000,- Kã)
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: B

369A/08/640/02 ZÁCHRANA ZHLAVÍ PIVOVAR. KOMÍNA = HNÍZDI·Tù âÁPA

Oprava zhlaví pivovarského komína. V úseku 4 m od vrcholu je komín pod tíhou
ãapího hnízda (odhad 500 kg) vych˘len o 42 cm. Po pfiezdûní má b˘t hnízdo
umístûno zpût v redukované podobû. 
Realizátor: Pivovar Dale‰ice, a.s. 
Lokalizace projektu: k. ú. Dale‰ice, okres Tfiebíã
Doba provádûní projektu: 2002
Finanãní náklady: celkové náklady akce 184 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek
MÎP 92 000,- Kã, doporuãené náklady 25 000,- Kã (pfiidûlená dotace 25 000,- Kã)
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: A

027A/07/640/00 OPRAVA KOMÍNA - HNÍZDI·Tù âÁPA BÍLÉHO

Oprava b˘valého pivovarského komína, na jehoÏ vrcholu ve v˘‰ce cca 25 m se
nachází vyuÏívané hnízdo ãápa bílého. PoÏadována je dotace na celkovou opravu
havarijního stavu komína. Pfiidûlená dotace má slouÏit pouze k opravû ãásti
komína bezprostfiednû související s ãapím hnízdem (záhlaví komína).
Realizátor: VLADOS spol. s r.o.
Lokalizace projektu: k. ú. Vladislav, okres Tfiebíã
Doba provádûní projektu: 2000
Finanãní náklady: celkové náklady akce 202 230,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek
MÎP 182 230,- Kã, doporuãené náklady 20 000,- Kã (pfiidûlená dotace 20 000,- Kã)
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: A
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048A/07/640/00 P¤EMÍSTùNÍ HNÍZDA âÁPA BÍLÉHO – VùÎNÁ

Pfiemístûní hnízda na náhradní sloup z komína b˘valého lihovaru, kter˘ je v hava-
rijním stavu. Akce byla nafiízena RÎP OÚ Pelhfiimov.
Realizátor: V̆ robnû obchodní druÏstvo se sídlem v Kámenû 
Lokalizace projektu: k. ú. VûÏná, okres Pelhfiimov
Doba provádûní projektu: 2000
Finanãní náklady: celkové náklady akce 40 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek MÎP
30 000,- Kã, doporuãené náklady 30 000,- Kã (pfiidûlená dotace 30 000,- Kã)
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: C

331A/06/640/00 P¤EMÍSTùNÍ HNÍZDA âÁPA BÍLÉHO

Pfiemístûní hnízda na náhradní sloup z komína b˘valého pivovaru. âapí hnízdo je
pfiemísÈováno z hygienick˘ch dÛvodÛ (odpad z hnízda padá pfied vchod do obyt-
ného domu) a kvÛli poru‰ené stabilitû komína. Náhradní podloÏka má b˘t umís-
tûna na hfieben stfiechy v okolí a má dojít k transferu mláìat ve stáfií kolem 6
t˘dnÛ.
Realizátor: Mûsto Pacov
Lokalizace projektu: k. ú. Pacov, okres Pelhfiimov
Doba provádûní projektu: 2000
Finanãní náklady: celkové náklady akce 23 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek
MÎP 18 000,- Kã (pfiidûlená dotace 14 900,- Kã)
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: B/C

465A/09/640/98 âAPÍ HNÍZDO V BRTNICI

Pfiemístûní hnízda mimo osu funkãního komína 
Realizátor: Snaha, koÏedûlné druÏstvo Jihlava 
Lokalizace projektu: k. ú. Brtnice, okres Jihlava
Doba provádûní projektu: 1998
Finanãní náklady: celkové náklady akce 9 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek
MÎP 9 000,- Kã (pfiidûlená dotace 9 000,- Kã)
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: A

186A/08/640/99 ZÁCHRANN¯ MANAGEMENT OHROÎEN¯CH HNÍZD âÁPA BÍLÉHO

Pfiemístûní dvou ohroÏen˘ch hnízd v Ratibofii a StfiíteÏi nad Beãvou (provozované
komíny prodejen Jednota). Hnízda mají b˘t odstranûna z komínÛ a pfiemístûna na
nástavec s podloÏkou z nehofilavého materiálu tak, aby byla na stejném místû ale
mimo dosah spalin a neucpávala komín.
Realizátor: Severomoravské regionální sdruÏení âSOP
Lokalizace projektu: k. ú. Ratibofi a StfiíteÏ nad Beãvou, okres Vsetín
Doba provádûní projektu: 1999
PrÛbûh projektu: Byly vyrobeny a nainstalovány dvû podloÏky, na které byla
hnízda pfiemístûna.
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V˘sledky projektu: Protokol o pfievzetí realizovan˘ch opatfiení ze 14.10. 1999
konstatuje, Ïe ãinnosti byly provedeny v rozsahu a termínu urãeném smlouvou
a úãetní doklady odpovídají provedené ãinnosti.
Finanãní náklady: celkové náklady akce 18 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek
MÎP 18 000,- Kã (pfiidûlená dotace 18 000,- Kã)
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: A

A 126/06/610/97 V¯ROBA A UMÍSTùNÍ PODLOÎKY PRO HNÍZDO âÁPA BÍLÉHO NA

KOMÍNù FUNKâNÍ KOTELNY

V roce 1996 si ãápi vybudovali hnízdo na komínû kotelny, ãímÏ do‰lo k úplnému
ucpání prÛduchu komínu. Pro rok 1997 má b˘t na hlavu komína usazena kon-
strukce, která má zajistit voln˘ prÛduch komína i bezpeãné hnízdûní ãápÛ.
Realizátor: BytprÛm, V̆ robní druÏstvo v Ostravû 
Lokalizace projektu: k. ú. Poruba, okres Ostrava
Doba provádûní projektu: 1997
PrÛbûh projektu: V únoru 1997 byla vyrobena konstrukce, vlastní osazení
a zakotvení do hlavy komína bylo provedeno 5.3. 1997, o dva dny pozdûji byla
o akci podána zpráva.
V˘sledky projektu: Protokol o pfievzetí realizovan˘ch opatfiení ze 17.9. 1997
konstatuje, Ïe ãinnosti byly provedeny v rozsahu a termínu urãeném smlouvou
a úãetní doklady odpovídají provedené ãinnosti.
Finanãní náklady: celkové náklady akce 6 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek
MÎP 6 000,- Kã (pfiidûlená dotace 6 000,- Kã)
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: A

929A/6/640/99 P¤EMÍSTùNÍ HNÍZDA âÁPA BÍLÉHO

Hnízdo je umístûno na objektu v soukromém vlastnictví, na komínû, kter˘ je
v havarijním stavu. Náklady na opravu komína jsou odhadovány na 170 000,- Kã,
proto bylo pfiistoupeno k pfiemístûní hnízda na sousední pozemek, kter˘ je ve
vlastnictví obce.
Realizátor: obec Kravafie 
Lokalizace projektu: obec Kravafie, pozemek p. ã. 271
Doba provádûní projektu: 1999
PrÛbûh projektu: k dispozici pouze Ïádost, nikoliv závûreãná zpráva
V˘sledky projektu: k dispozici pouze Ïádost, nikoliv závûreãná zpráva
Finanãní náklady: celkové náklady akce 35 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek
MÎP 35 000,- Kã (pfiidûlená dotace 35 000,- Kã). Pfiidûlená ãástka pokryla pfie-
voz, práci jefiábu, beton, nátûr a práci. StoÏár i hnízdní podloÏka byly obci poskyt-
nuty zdarma.
Zdroj financování: PPK (MÎP âR)
V˘znam a priorita opatfiení: B/C
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HODNOCENÍ PROJEKTÒ FINANCOVAN¯CH V RÁMCI PPK

Obecn˘m problémem projektÛ financovan˘ch z PPK je absence informací
o úspû‰nosti proveden˘ch opatfiení. Jedinou zpûtnou vazbou je protokol o pfie-
vzetí realizovan˘ch opatfiení stroze konstatující, Ïe ãinnosti a opatfiení byly pro-
vedeny v rozsahu a termínu urãeném smlouvou (pfiípadnû dal‰í 3 varianty, které
je moÏno ve formuláfii protokolu za‰krtnout), a Ïe pfiedloÏené úãetní doklady byly
zkontrolovány a odpovídají (pfiípadnû neodpovídají) provedené ãinnosti. 
V ideálním pfiípadû by se mûl poskytovatel dotace dovûdût, zda novû vybudované
a náhradní podloÏky skuteãnû v následujících letech slouÏí ke svému úãelu (tj.
ãápi je pfiijali a skuteãnû na nich hnízdí).

PROJEKTY FINANCOVANÉ V RÁMCI V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ MÎP
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí vypisuje kaÏdoroãnû v˘bûrové fiízení na podporu
projektÛ pfiedkládan˘ch nestátními neziskov˘mi organizacemi. V rámci tohoto
v˘bûrového fiízení b˘vá podpofiena celá fiada projektÛ v nûkolika oblastech, které
jsou kaÏdoroãnû urãovány usnesením vlády k „Hlavním oblastem státní dotaãní
politiky vÛãi nestátním neziskov˘m organizacím“. 

293/1997 CICONIA – OCHRANA A V¯ZKUM âÁPA BÍLÉHO

Praktická ochrana ãápÛ bíl˘ch v ‰irokém okolí Vala‰ského Mezifiíãí, evidence hnízdí-
cích párÛ na instalovan˘ch umûl˘ch podloÏkách a krouÏkování mláìat pomocí plo‰iny.
Realizátor: Severomoravské regionální sdruÏení âSOP
Lokalizace projektu: okresy Nov˘ Jiãín, Pfierov a Karviná
Doba provádûní projektu: leden – ãerven 1997
PrÛbûh projektu: V rámci projektu byly provedeny tfii zásahy:
1. Hladké Îivotice (okres Nov˘ Jiãín) – pfiestûhování asi 30 let starého hnízda

ãápa bílého pomocí plo‰iny ze stfiechy domu na voln˘ sloup s podloÏkou. 
2. Fren‰tát pod Radho‰tûm (okres Nov˘ Jiãín) – hnízdo ãápa bílého na komínû

firmy Nosta bylo s povolením RÎP OkÚ shozeno a byl vyroben nástavec
s hnízdní podloÏkou, kter˘ byl v bfieznu 1997 pomocí plo‰iny umístûn na
shodn˘ komín. V roce 1997 zde ãápi jiÏ úspû‰nû vyhnízdili.

3. Ko‰atka (Chránûná krajinná oblast - CHKO Poodfií) – instalace náhradního
hnízda (podloÏky) na vrbu u fieky Odry v obci Ko‰atka v CHKO Poodfií.
PÛvodní stromové hnízdo bylo zniãeno povodní (podemlet˘ hnízdní strom se
zfiítil do Odry). Hnízdní podloÏka byla umístûna na upravenou a vhodnû ofie-
zanou rozlomenou vrbu, která roste nedaleko od pÛvodního hnízda.

V závûreãné zprávû jsou zmínûny je‰tû dal‰í dvû lokality, ale z textu není zfiejmé,
jaké aktivity se t˘kají projektu:
„V‰echovice (okr. Pfierov): Na Ïádost RÎP OÚ Pfierov kontrolováno hnízdo ãápa
bílého na komínû b˘valé firmy TON. Komín bude v roce 1998 nynûj‰ím majitelem opravován. Vzhle-
dem ke kaÏdoroãnímu zneãi‰tûní stfiechy a zejména r˘n nesouhlasí majitel s umístûním nadstavce
s nehofilavou podloÏkou na opraveném komínû. Po dohodû se starostou bude na pozemku Obecního
úfiadu, kter˘ se nachází v sousedství, umístûn náhradní sloup s umûlou podloÏkou a mláìata z komína
v ãervnu 98 pfiestûhována na toto nové hnízdo.
Horní Tûrlicko (okr. Karviná): Na Ïádost RÎP OkÚ Karviná bylo v fiíjnu 97 kontrolováno hnízdo
ãápÛ a farmû v ZD Horní Tûrlicko. JelikoÏ zde zemûdûlská v˘roba skonãila a nov˘ majitel bude objekt
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kravína pfiebudovávat na provozovnu a sklad, bude ohroÏeno stávající hnízdo ãápÛ, které je umístûno
na jedné z vûtracích ‰achet. Po dohodû s pracovnicí RÎP OkÚ a nov˘m majitelem bylo nalezeno
fie‰ení – na vedlej‰í vy‰‰í objekt sila umístit velkou podloÏku s ãástí hnízda, která nahradí souãasné
nevhodné hnízdi‰tû ãápÛ v této lokalitû.“

V˘sledky projektu: Kontrola hnízd a krouÏkování mláìat v devíti hnízdech, pfie-
stûhování hnízda v Hladk˘ch Îivoticích, v˘roba nástavce na komín ve Fren‰tátû
pod Radho‰tûm (úspû‰nost zásahu potvrzena dal‰ím vyuÏíváním upraveného
hnízda), instalace náhradní podloÏky v obci Ko‰atka. Z formulace závûreãné
zprávy není zfiejmé, které dal‰í aktivity byly v rámci projektu uskuteãnûny na
dvou dal‰ích zmínûn˘ch lokalitách. 
Finanãní náklady: 36 787,- Kã (z toho 25 000,- Kã dotace MÎP)
Zdroj financování: MÎP âR
V˘znam a priorita opatfiení: C (Hladké Îivotice), A (Fren‰tát pod Radho‰tûm),
B/C (Ko‰atka). V závûreãné zprávû by se ve v˘sledcích nemûly objevovat pasáÏe,
které pfiímo nesouvisí s fie‰ením projektu.

51/1998 REKONSTRUKCE A ÚPRAVA HNÍZD âÁPA BÍLÉHO V OKRESE DOMAÎLICE

Zpracování technické dokumentace 12 hnízd v okrese DomaÏlice, rekonstrukce
a údrÏba tûch, která jsou v havarijním stavu. 
Realizátor: Dobrovoln˘ ekologick˘ spolek – ochrana ptactva 
Lokalizace projektu: okres DomaÏlice
Doba provádûní projektu: jaro – zima 1998
Plánovan˘ prÛbûh projektu: Jaro 1998: kontakt s majiteli objektÛ a pozemkÛ,
rekonstrukce havarijních hnízd, údrÏba, ãi‰tûní okapÛ a úklid stfiech. Podzim
a zima 1998: dokonãení údrÏby hnízd, ãi‰tûní okapÛ a úklid stfiech.
V˘sledky projektu: závûreãná zpráva nebyla k dispozici 
Finanãní náklady: 31 089,80 Kã (z toho 20 500,- Kã dotace MÎP)
Zdroj financování: MÎP âR, sponzorsk˘ dar

303/1998 OCHRANA A V¯ZKUM âÁPA BÍLÉHO V OKOLÍ VALA·SKÉHO MEZI¤ÍâÍ

A NA NOVOJIâÍNSKU

Zásah na celkem osmi hnízdech ãápa bílého v uveden˘ch okresech, kontrola
hnízd a krouÏkování mláìat.
Realizátor: Severomoravské regionální sdruÏení âSOP
Lokalizace projektu: okresy Nov˘ Jiãín, Pfierov a Karviná
Doba provádûní projektu: bfiezen – ãervenec 1998
PrÛbûh projektu: V rámci projektu bylo provedeno osm zásahÛ:
1. Instalace hnízdní podloÏky na komín prodejny potravin v obci Osek nad Beã-

vou v okrese Pfierov. Po pfiíletu ãápi podloÏku ihned obsadili, postavili si zde
nové hnízdo a vyvedli 3 mláìata.

2. Pfiemístûní hnízda ãápÛ ze sloupu elektrického vedení ve vesnici Polouvsí
v okrese Nov˘ Jiãín na voln˘ sloup s podloÏkou.

3. Pfiemístûní hnízda ãápÛ i s mláìaty na voln˘ dfievûn˘ sloup s hnízdní podloÏ-
kou z komína ve firmû TON ve V‰echovicích (PR) nedaleko mûsteãka Kelã. 

4. Instalace hnízdní podloÏky na komínû provozovny v Ostravici v okrese Fr˘-
dek-Místek, pfiemístûní hnízda na podloÏku na nástavec nad komín. 
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5. Pfiemístûní hnízda ãápa bílého v Komárovicích ze sloupu elektrického vedení
na podloÏku umístûnou nad dráty elektrického vedení.

6. Instalace hnízdní podloÏky na komín základní ‰koly v Horní Lidãi v okrese
Vsetín. âápi si postavili v hnízdním období nové hnízdo pfiímo na prÛduch
komína ‰koly, to bylo v listopadu 1998 shozeno a na komínû instalován násta-
vec s nehofilavou hnízdní podloÏkou. 

7. Instalace hnízdní podloÏky na komínû matefiské ‰koly v Kelãi v okrese Vse-
tín. Na komín byl v listopadu 1998 umístûn nástavec s podloÏkou pro hnízdo,
aby zde ãápi mohli dále hnízdit.

8. Instalace hnízdní podloÏky na nástavec na komínû matefiské ‰koly v Miloti-
cích nad Beãvou v místû pÛvodního hnízda

Souãástí projektu byla i kontrola obsazenosti hnízd po zásazích pomocí plo‰iny
v obcích Hovûzí, Kelã, Vsetín-Bobrky, Le‰ná, Starojická Lhota, Polouvsí, Osek
nad Beãvou, Chyronû, Barto‰ovice, Kladeruby a Bernartice nad Odrou. 
V˘sledky projektu: Osm hnízdních podloÏek instalovan˘ch buì v místû, nebo
v blízkosti pÛvodního hnízda, které muselo b˘t z rÛzn˘ch pfiíãin odstranûno.
Finanãní náklady: 42 302,90 Kã (z toho 29 000,- Kã dotace MÎP)
Zdroj financování: MÎP âR, dotace okresního úfiadu a vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: 6x A, 2x B

289/1998 BUDOVÁNÍ HNÍZDNÍCH PODLOÎEK PRO BRODIVÉ

Vybudování ‰esti nov˘ch umûl˘ch hnízdních podloÏek pro ãápy bílé.
Realizátor: ZO âSOP Veronica 
Lokalizace projektu: jiÏní Morava
Doba provádûní projektu: 1. 9. – 15. 11. 1998
PrÛbûh projektu: V‰echny umûlé hnízdní podloÏky byly instalovány podle
osvûdãeného modelu – vyfiazen˘ betonov˘ sloup o v˘‰ce 8–12 m byl na vybra-
ném místû zafixován betonovou patkou. Poté byla na vrchol sloupu upevnûna
speciální konstrukce, a to za pomoci plo‰iny ãi ÏebfiíkÛ. Na kruhovou podloÏku
byl pfiipevnûn hnízdní materiál (vûtve, sláma), aby se imitovalo „rozestavûné
hnízdo“. Na kaÏd˘ sloup byla umístûna informaãní tabulka.
V˘sledky projektu: Bylo vybudováno ‰est nov˘ch umûl˘ch hnízdních podloÏek
(Strachotín, 2x Rakvice, Sedlec, Horní Vûstonice, Popice).
Finanãní náklady: 58 532,20 Kã (z toho 40 000,- Kã dotace MÎP)
Zdroj financování: MÎP âR, nespecifikované granty
V˘znam a priorita opatfiení: 6x D

446/1999 OCHRANA A V¯ZKUM âÁPA BÍLÉHO (CICONIA CICONIA) V OKOLÍ VALA·-
SKÉHO MEZI¤ÍâÍ A NA NOVOJIâÍNSKU, P¤EROVSKU

Instalace hnízdních podloÏek, oprava hnízd, kontrola obsazenosti 16 hnízd
a krouÏkování 26 mláìat na Vala‰skomezifiíãsku, Vsetínsku, Novojiãínsku a Pfie-
rovsku. 
Realizátor: Severomoravské regionální sdruÏení âSOP
Lokalizace projektu: Vala‰skomezifiíãsko, Vsetínsko, Novojiãínsko a Pfierovsko
Doba provádûní projektu: únor – listopad 1999
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PrÛbûh projektu: V rámci projektu byla provedena oprava hnízdní podloÏky
(v˘mûna zkorodovaného plechu) na komínû v Mni‰í v okrese NJ, instalace
zábran na komín ve firmû TON ve V‰echovicích a dále pût instalací hnízdních
podloÏek:
1. V̆ roba a instalace hnízdní podloÏky na dfievûn˘ sloup na statku u obce Police

v okrese Vsetín, kde si pár ãápÛ zaãal na jafie 1999 stavût hnízdo na transfor-
mátoru a na sousední bfiíze. V obou pfiípadech siln˘ vítr základy hnízda sho-
dil.

2. V̆ roba a instalace nástavce s nehofilavou hnízdní podloÏkou na komínû Jed-
noty v obci Stfielice u Uniãova. Na nové hnízdo mûla b˘t pfiestûhována mlá-
ìata z nedalekého funkãního komína, ale mláìata následkem siln˘ch de‰ÈÛ
a ochlazení v polovinû ãervna uhynula. 

3. V˘roba a instalace nástavce s nehofilavou hnízdní podloÏkou na komín Z·
v obci Ol‰ovec u Hranic na Moravû v okrese Pfierov. âápi zde zahnízdili na
funkãním komínû a bylo nutné hnízdo pfiestûhovat na podloÏku nad komín.

4. Instalace hnízdní podloÏky na komínû Z· v Lichnovû v okrese Nov˘ Jiãín.
âápi zde zahnízdili na funkãním komínû a bylo nutné hnízdo pfiemístit na
podloÏku nad komín.

5. Instalace nové hnízdní podloÏky na náhradním sloupu v obci Starojická Lhota
v okrese Nov˘ Jiãín. 

Není zcela zfiejmé, jaké zásahy jsou popisovány v následující pasáÏi závûreãné
zprávy:
„Dále byla fie‰ena ohroÏená hnízda ãápÛ v obci Jistebník (hnízdo na sloupu vysokého napûtí) a Pustûjov
(hnízdo na likvidovan˘ch siláÏních vûÏích) v okrese Nov˘ Jiãín a na komínû âSAD ve Vsetínû, ...“ 

V˘sledky projektu: Jedna opravená podloÏka a pût zásahÛ na nevyhovujících
hnízdech. 
Finanãní náklady: 42 228 Kã (z toho 29 000,- Kã dotace MÎP)
Zdroj financování: MÎP âR, RÎP OÚ Vsetín (8 000,- Kã) a vlastní zdroje
(5 228,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: 3x A, B, C, D

PROJEKTY FINANCOVANÉ V RÁMCI V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ ÚVR
âSOP NA ¤E·ENÍ PROGRAMÒ NA OCHRANU BIODIVERZITY V âR

061499 BUDOVÁNÍ NÁHRADNÍCH HNÍZDNÍCH PODLOÎEK PRO âÁPY BÍLÉ V NIVù

¤EKY MORAVY

Cílem projektu je lokalizace nevhodn˘ch nebo zanikl˘ch hnízdi‰È ãápa bílého
a v˘stavba náhradních hnízdních podloÏek na betonov˘ch sloupech v blízkosti
pÛvodních hnízdi‰È.
Realizátor: ZO âSOP Veronica 
Lokalizace projektu: okresy Hodonín a Uherské Hradi‰tû
Doba provádûní projektu: bfiezen – listopad 1999
PrÛbûh projektu: bfiezen aÏ duben – vytipování hnízd, fiíjen – postavení sloupÛ,
listopad – instalace hnízdních podloÏek
V˘sledky projektu: Namísto pÛvodnû plánovan˘ch ãtyfi hnízdních podloÏek
byly postaveny kvÛli krácení rozpoãtu podloÏky dvû:
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1. Konstrukce umístûná pomocí plo‰iny na vyfiazeném betonovém sloupu
v Nové Vsi.

2. PodloÏka v obci Tû‰any instalovaná pomocí lezecké techniky na stávajícím
sloupu.

Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 84 000,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 58 500,- Kã (pfiidûlená dotace 12 000,- Kã), skuteãné
náklady na projekt 21 623,70 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP, „vlastní zdroje“ 
V˘znam a priorita opatfiení: 2x C
Oproti textu v˘sledkÛ zmiÀujícím dvû v˘‰e uvedené akce se v závûru závûreãné
zprávy zcela nelogicky pí‰e: „Projekt byl úspû‰n˘, do‰lo k realizaci ‰esti umûl˘ch
hnízdních podloÏek.“ Pokud byly skuteãnû postaveny jen dvû hnízdní podloÏky,
není zcela jasné, co se skr˘vá pod slovem realizace u pfiípadn˘ch dal‰ích. O tom,
jak byly vyuÏity pfiidûlené finanãní prostfiedky, se nelze mnoho dovûdût ani z vyú-
ãtování projektu, kde se objevují poloÏky, o kter˘ch není zmínka ani v pfiihlá‰ce
projektu ani v jeho závûreãné zprávû. Naopak jedinou poloÏkou, která by mohla
mít pfiím˘ vztah k fie‰ené problematice je ãástka 10 000,- Kã za „âSOP Veverka
beton sloup zakl.“ Z vyúãtování projektu není ani jasné, jaká finanãní ãástka byla
na realizaci vlastnû pouÏita: souãet v tabulce vyúãtování ukazuje ãástku
21 623,70 Kã, zatímco v textu níÏe se pí‰e o celkové ãástce 17 150,- Kã.

051499 âÁP BÍL¯ NA PODBLANICKU

Cílem projektu je vyhledání hnízd ãápa bílého v regionu Podblanicka, jejich
registrace a ochrana, vytváfiení nov˘ch podmínek pro hnízdûní budováním umû-
l˘ch hnízd a poradenská sluÏba. Hodnocení se t˘ká pouze ãásti projektu zamû-
fiené na aktivní ochranu, tedy pouze v˘stavby nov˘ch podloÏek.
Realizátor: ZO âSOP Vla‰im 
Lokalizace projektu: Podblanicko
Doba provádûní projektu: 1999
PrÛbûh projektu: nespecifikován
V˘sledky projektu: Byly vyrobeny a nainstalovány 4 podloÏky:
1. Vla‰im – komín vla‰imského zámku.
2. Keblov – komín b˘valého lihovaru.
3. Nedvûzí – stfiecha stodoly farmy Michael.
4. Bedfiichovice – elektrick˘ sloup.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 15 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspû-
vek ÚVR âSOP 15 000,- Kã (pfiidûlená dotace 12 000,- Kã), skuteãné náklady na
projekt 15 031,- Kã. Z vyúãtování projektu není zcela zfiejmé, které poloÏky se
t˘kají v˘stavby nov˘ch hnízdních podloÏek. Kromû stavebního Ïeleza na pod-
loÏku (355,60 a 390,50 Kã) to mohou b˘t i poloÏky „materiál“ (135,- Kã), „mate-
riál – pomÛcky“ (3 812,- Kã) nebo „sluÏby – vysokozdviÏná plo‰ina“ (1 200,- Kã). 
Zdroj financování: ÚVR âSOP, dal‰í nespecifikované zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: Závûreãná zpráva projektu je natolik struãná, Ïe je
velmi obtíÏné posoudit, o jak˘ zásah se jednalo a jak˘ mûlo opatfiení v˘znam.

236



021499 PRAKTICKÁ OCHRANA âÁPÒ BÍL¯CH V OKRESE VSETÍN

Instalace hnízdních podloÏek na dvou komínech.
Realizátor: Severomoravské regionální sdruÏení âSOP
Lokalizace projektu: Vsetínsko, Novojiãínsko a Pfierovsko 
Doba provádûní projektu: 1999
PrÛbûh projektu: V návrhu projektu bylo poãítáno s instalací dvou podloÏek –
zcela nová hnízdní podloÏka na komínû Jednoty v obci StfiítûÏ nad Beãvou
a nástavec z nehofilavého materiálu s hnízdní podloÏkou na komínû budovy
âSAD ve Vsetínû (kde si ãápi zaãali stavût hnízdo). PrÛbûh projektu se od návrhu
li‰il: podloÏka ve StfiítûÏi byla zhotovena v rámci dotace na projekt z PPK, na
komínû ve Vsetínû zase probíhala rekonstrukce, a tak nebyl zásah moÏn˘. Pro-
stfiedky na projekt proto byly pouÏity na stavbu hnízdních podloÏek na místech,
kde si ãápi v daném roce zaãali stavût hnízdo (komín Z· ve Velk˘ch Karlovicích
a RÛÏìka) a na zcela novou podloÏku na sloupu na zahradû Stfiediska ekologické
v˘chovy v Bystfiiãce.
V˘sledky projektu: Dvû hnízdní podloÏky v místech, kde si ãápi zaãali stavût
hnízdo nevhodn˘m zpÛsobem, jedna zcela nová podloÏka na sloupu.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 20 000,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 20 000,- Kã (pfiidûlená dotace 12 000,- Kã)
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: 2x A, 1x D

011499 âÁP BÍL¯ – DRUH, KTER¯ NÁS ZAJÍMÁ

Cílem projektu bylo zmapování stavu populace ãápa bílého na Rokycansku
s vyuÏitím v˘sledkÛ z pfiedchozího roku, rekonstrukce nûkolik let neobsazeného
hnízda v Kafieze a vytipování dal‰ích vhodn˘ch lokalit pro zbudování hnízd
a moÏnost roz‰ífiení populace.
Realizátor: ZO âSOP Rokycany 
Lokalizace projektu: okres Rokycany
Doba provádûní projektu: 1999
PrÛbûh projektu: Kromû pozorování a kontroly obsazen˘ch hnízd (které nejsou
pfiedmûtem hodnocení), byla v pfiedjafií provedena rekonstrukce ãapího hnízda
v Kafieze pomocí plo‰iny. 
V˘sledky projektu: Rekonstruované ãapí hnízdo v Kafieze, kde ãápi je‰tû
v témÏe roce zahnízdili.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 10 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspû-
vek ÚVR âSOP 10 000,- Kã (pfiidûlená dotace 4 000,- Kã), skuteãné náklady
4 644,40 Kã. Za práci s plo‰inou bylo vyúãtováno 1 053,- Kã, zbyl˘ch 3 591,40
Kã bylo vynaloÏeno na foto, video, po‰tovné a administrativu.
Zdroj financování: ÚVR âSOP, dal‰í nespecifikované zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: A

051400 OCHRANA A V¯ZKUM âÁPA BÍLÉHO V OKRESE VS, PR A NJ V ROCE 2000
Cílem projektu bylo pokraãovat v roce 2000 v aktivní ochranû ohroÏen˘ch hnízd,
instalovat hnízdní podloÏku na sloup u SEV Bystfiiãka, pfiemístûní hnízd ãápÛ
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s mláìaty z komínÛ v Odrách, Jistebníku a Hladk˘ch Îivoticích a instalace pod-
loÏky v Laãnovû.
Realizátor: Severomoravské regionální sdruÏení âSOP
Lokalizace projektu: Vsetínsko, Novojiãínsko a Pfierovsko
Doba provádûní projektu: 2000
PrÛbûh projektu: Pro krácení pfiíspûvku byl zámûr redukován na instalaci umûlé
hnízdní podloÏky na sloup s betonovou patkou u SEV Bystfiiãka. Nad rámec pro-
jektu a schválené dotace realizátor provedl následující aktivity (není
uvedeno, zda v rámci jiného projektu a za jaké prostfiedky):
• ofiez lip u zarÛstajících hnízd ãápÛ v obcích Le‰ná a Poliãná 
• pfiemístûní ãapího hnízda s mláìaty z likvidovaného komína Optimit Odry na

dfievûn˘ sloup s podloÏkou
• pfiemístûní mláìat ãápÛ z drátÛ vysokého napûtí na zpfiístupnûné staré stro-

mové hnízdo v tûsné blízkosti
• pfiemístûní hnízda ãápÛ ze sloupu nízkého napûtí v Hladk˘ch Îivoticích na

podloÏku nad dráty na stejném sloupu
• pfiemístûní hnízda ãápÛ ze sloupu nízkého napûtí v Trnávce na podloÏku nad

dráty na stejném sloupu
• pfiemístûní hnízda ãápÛ ze sloupu nízkého napûtí v Huslenkách na podloÏku

nad dráty na stejném sloupu
• instalace nové podloÏky na sloupu nízkého napûtí v Milenovû
• „fie‰ení spadl˘ch hnízd z komína zámku v Hustopeãích nad Beãvou a v Cho-

tûbuzi“(?)
V˘sledky projektu: Instalace jedné hnízdní podloÏky. Mimo projekt viz v˘ãet
v˘‰e.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 48 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspû-
vek ÚVR âSOP 48 000,- Kã (pfiidûlená dotace 15 000,- Kã) skuteãné náklady
15 000,- Kã (z toho 13 500,- Kã na materiál a sluÏby spojené s instalací pod-
loÏky).
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: D (mimo projekt min. 3x A, 1x B, 1x C, 1x D)

081400 SLEDOVÁNÍ A OCHRANA âÁPÒ NA PODBLANICKU A JEHO OKOLÍ

Cílem projektu bylo zv˘‰ení nabídky hnízdních pfiíleÏitostí na vhodn˘ch místech,
vybudování náhradních hnízd v místech, kde do‰lo k demolici objektÛ s ãapím
hnízdem, sledování prÛbûhu hnízdûní a shromaÏìování poznatkÛ o regionálních
populacích ãápa bílého i ãerného.
Realizátor: ZO âSOP Vla‰im 
Lokalizace projektu: Podblanicko
Doba provádûní projektu: 2000
PrÛbûh projektu: Byly nainstalovány 2 nové hnízdní podloÏky (komín 2. Z·
Vla‰im a komín zemûdûlského objektu v Bolinû). PodloÏky nebyly v daném roce
ãápy vyuÏity.
V˘sledky projektu: Dvû nové hnízdní podloÏky.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 14 200,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek
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ÚVR âSOP 14 200,- Kã (pfiidûlená dotace 14 000,- Kã), skuteãné náklady na pro-
jekt 14 093,10 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: 2x D

101400 BUDOVÁNÍ NÁHRADNÍCH HNÍZDNÍCH PODLOÎEK PRO âÁPY BÍLÉ V NIVù

¤EKY MORAVY

Cílem projektu je lokalizace nevhodn˘ch nebo zanikl˘ch hnízdi‰È ãápa bílého
a v˘stavba náhradních hnízdních podloÏek na betonov˘ch sloupech poblíÏ
pÛvodních hnízdi‰È.
Realizátor: ZO âSOP Veronica 
Lokalizace projektu: okres Bfieclav
Doba provádûní projektu: bfiezen – listopad 1999
PrÛbûh projektu: bfiezen-duben: vytipování hnízd, fiíjen: postavení sloupÛ, listo-
pad: instalace hnízdních podloÏek
V˘sledky projektu: Novû postavené hnízdo v Dolních Vûstonicích v místû, kde
byla rekultivována ãerná skládka.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 73 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspû-
vek ÚVR âSOP 46 900,- Kã (pfiidûlená dotace podle vyúãtování 20 000,- Kã,
podle závûreãné zprávy v‰ak pouze 12 000,- Kã?), skuteãné náklady na projekt
33 919,40 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP; jiné nespecifikované zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: 1x D.

121400 PODPORA HNÍZDNÍCH MOÎNOSTÍ PRO âÁPA BÍLÉHO (CICONIA CICONIA) NA

OKRESE NYMBURK

Cílem projektu bylo podpofiit hnízdní moÏnosti pro ãápa bílého v okrese Nym-
burk vybudováním 10 hnízdních podloÏek.
Realizátor: ZO âSOP Pátek 
Lokalizace projektu: okres Nymburk
Doba provádûní projektu: bfiezen – záfií 2000
PrÛbûh projektu: Bylo vytipováno 5 lokalit, kde se ãápi zdrÏovali na tahu, hníz-
dili v minulosti nebo zkou‰eli stavût hnízdo novû.
V˘sledky projektu: 5 nov˘ch hnízdních podloÏek:
1. „KnûÏice – hnízdo pÛvodnû v obci na starém akátu, po 10 letech nevyuÏívání

bylo sundáno.“ 
2. Dubeãno – lokalita po pozemkov˘ch úpravách, kde byl vytvofien vhodn˘

biotop. Hnízdo umístûno na strom na hrázi rybníka.
3. „Litol – pÛvodní hnízdo na topolu, kter˘ spadl, asi 500 m od nového. Hnízdo

umístûno na sloup u bfiehu novû budovaného jezera po tûÏbû písku.“ 
4. Chleby – hnízdo umístûno na Ïádost majitele vysokozdviÏnou plo‰inou na

komín b˘valé fary.
5. Kostomlaty – hnízdo umístûno „na Ïádost fieditele a ‰kolníka“ vysokozdviÏ-

nou plo‰inou na komín základní ‰koly.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 49 830,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek
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ÚVR âSOP 49 830,- Kã (pfiidûlená dotace 25 000,- Kã), skuteãné náklady
33 630,90 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (25 000,- Kã); jiné nespecifikované zdroje
(8 630,90 Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: 2x C, 3x D

240101 âÁP BÍL¯ – DRUH ZASLUHUJÍCÍ POZORNOST

Cílem projektu je mapování pfiíletu ãápÛ, stavba stoÏáru s umûl˘m hnízdem
a vydání samolepky s motivem ãapího hnízda.
Realizátor: ZO âSOP Rokycany 
Lokalizace projektu: okres Rokycany
Doba provádûní projektu: bfiezen – listopad 2001
PrÛbûh projektu: Podle závûreãné zprávy zfiejmû ke stavbû stoÏáru s umûl˘m
hnízdem nedo‰lo.
V˘sledky projektu: -
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 10 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspû-
vek ÚVR âSOP 7 000,- Kã (pfiidûlená dotace 4 000,- Kã), skuteãné náklady
5 420,20 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: 0

240201 OCHRANA A V¯ZKUM âÁPA BÍLÉHO

Cílem projektu bylo pfiemísÈování ãapích hnízd, ofiezy stromov˘ch hnízd a krouÏ-
kování mláìat.
Realizátor: Severomoravské regionální sdruÏení âSOP
Lokalizace projektu: okresy Vsetín a Nov˘ Jiãín
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: V únoru bylo v rámci projektu sníÏeno hnízdo na ocelové pod-
loÏce ve Vsetínû-Bobrkách, provedeny ofiezy dvou stromov˘ch hnízd (Poliãná
a Le‰ná). V ãervnu bylo pfiemístûno hnízdo z likvidované traÈové podpûry v Jis-
tebníku na novû instalovanou podpûru 30 m od pÛvodního hnízda. S plo‰inou
bylo zkontrolováno celkem 20 hnízd. 
V˘sledky projektu: Byla upravena 3 hnízda, 1 bylo pfiemístûno.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 26 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspû-
vek ÚVR âSOP 26 000,- Kã (pfiidûlená dotace 9 000,- Kã), skuteãné náklady
9 827,80 Kã.
Zdroj financování: ÚVR âSOP; jiné nespecifikované zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: 3x A, 1x C

240701 PODPORA HNÍZDùNÍ âÁPÒ NA VSETÍNSKU

Cílem projektu bylo sníÏení hnízda, kterému hrozilo zfiícení a instalace nové
hnízdní podloÏky na komín, kde do‰lo k úpravám.
Realizátor: OV âSOP Vsetín 
Lokalizace projektu: okres Vsetín
Doba provádûní projektu: 2001
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PrÛbûh projektu: V rámci projektu byly provedeny následující zásahy:
1. Francova Lhota – na komín po rekonstrukci byla instalována nová kovová

podloÏka je‰tû pfied pfiíletem ãápÛ. âápy byla opakovanû nav‰tívena, hnízdo
v‰ak zde zaloÏeno nebylo.

2. Horní Lideã – rekonstrukce komína ‰koly byla o rok odloÏena.
3. Chorynû – akutní zásah na obsazeném hnízdû, které za de‰tivého poãasí

spadlo i se dvûma mláìaty – byla zaji‰tûna nová betonová patka, opravena
podloÏka a sloup znovu vztyãen.

4. Vala‰ské Mezifiíãí (Moravská gobelínová manufaktura) – odebrání 150 kg
hnízdního materiálu.

V˘sledky projektu: Zásahy na tfiech hnízdech.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 16 000,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspû-
vek ÚVR âSOP 16 000,- Kã (pfiidûlená dotace 8 000,- Kã) skuteãné náklady
13 822,10 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP; vlastní zdroje (5 822,10 Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: 3x A

241301 SLEDOVÁNÍ A OCHRANA âÁPÒ NA PODBLANICKU A JEHO OKOLÍ

Cílem projektu bylo mapování hnízdûní obou druhÛ ãápÛ, budování umûl˘ch
hnízdních podloÏek, údrÏba star˘ch hnízd, sledování prÛbûhu hnízdûní, krouÏko-
vání mláìat, odeãty krouÏkÛ star˘ch ptákÛ a „rozbor potravního zázemí“.
Realizátor: ZO âSOP Vla‰im 
Lokalizace projektu: Podblanicko
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: Vysoké hnízdo na komínû dílny v Sedleci-Prãici bylo sníÏeno
o jednu tfietinu. Ze sedmi podloÏek instalovan˘ch v minul˘ch letech jsou obsa-
zeny dvû, proto nebyly dal‰í hnízdní podloÏky budovány.
V˘sledky projektu: 1 upravené hnízdo.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 8 800,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspûvek
ÚVR âSOP 8 800,- Kã (pfiidûlená dotace 8 000,- Kã), skuteãné náklady 8 008,80 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP; jiné nespecifikované zdroje (8,80 Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: 1x A

241401 âAPÍ PODLOÎKA V OBCI OSEK

Cílem projektu bylo vybudování hnízdní podloÏky pro ãápa bílého v obci Osek
v okrese Nymburk.
Realizátor: ZO âSOP Ornita Podûbrady 
Lokalizace projektu: Osek
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: Byla vybrána lokalita, kde byl postaven dfievûn˘ stoÏár s oce-
lov˘m nástavcem.
V˘sledky projektu: 1 novû postavená hnízdní podloÏka.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady 14 500,- Kã, poÏadovan˘ pfiíspû-
vek ÚVR âSOP 14 500,- Kã (pfiidûlená dotace 5 000,- Kã), skuteãné náklady
5 015,30 Kã
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Zdroj financování: ÚVR âSOP; jiné nespecifikované zdroje (15,30 Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: 1x D

240102 SLEDOVÁNÍ A OCHRANA âÁPA BÍLÉHO A âERNÉHO (I VOLAVKY POPELAVÉ)
NA OKRESE TÁBOR

Cílem projektu byl monitoring znám˘ch hnízd ãápa ãerného i ãápa bílého
a volavky popelavé, dohledávání dosud neznám˘ch hnízd v okrese Tábor, sledo-
vání hnízd, krouÏkování mláìat, opravy a úpravy hnízd, „tvorba hnízdních pod-
kladÛ“. 
Realizátor: ZO âSOP Sezimovo Ústí II 
Lokalizace projektu: okres Tábor
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: Pro nemoc osob, které zaji‰Èují v˘‰kové práce, bylo od vût‰iny
plánovan˘ch zásahÛ upu‰tûno. Upraveno bylo pouze hnízdo v lokalitû Stádlec,
kterému hrozilo zfiícení.
V˘sledky projektu: Úprava 1 hnízda.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 3 000,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 3 000,- Kã (pfiidûlená dotace 1 500,- Kã), skuteãné
náklady 3 271,50 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP, prostfiedky ZO âSOP Sezimovo Ústí (1 677,50
Kã na cestovné), dal‰í nespecifikované zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: 1x A – úprava hnízda

240202 DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ A OCHRANA âÁPA BÍLÉHO NA OPAVSKU A JEHO

PRESENTACE V TISKOVINù

Cílem projektu byla v˘roba 3 hnízdních podloÏek a vydání broÏury o dvacetile-
tém sãítání a ochranû ãápa bílého v okrese Opava.
Realizátor: ZO âSOP Opava 
Lokalizace projektu: Opavsko
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Vzhledem ke krácení dotace byla náplÀ projektu zmûnûna.
Byly vyrobeny 3 umûlé hnízdní podloÏky (podle závûreãného vyúãtování zfiejmû
za prostfiedky mimo tento projekt), které v‰ak po zhodnocení situace v oblasti
nebyly instalovány.
V˘sledky projektu: 3 vyrobené umûlé hnízdní podloÏky, pfiipravené pro insta-
laci.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 16 300,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 14 300,- Kã (pfiidûlená dotace 6 300,- Kã), skuteãné
náklady 20 039,70 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP, prostfiedky ZO âSOP.
V˘znam a priorita opatfiení: 0

240702 SLEDOVÁNÍ A OCHRANA âÁPÒ NA PODBLANICKU A JEHO OKOLÍ

Cílem projektu byla instalace a údrÏba hnízd na umûl˘ch hnízdních podloÏkách,
pozorování prÛbûhu hnízdûní, krouÏkování mláìat, odeãty krouÏkÛ a propagace
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programu. /projekt se t˘ká také aktivní ochrany ãápa ãerného/
Realizátor: ZO âSOP Vla‰im 
Lokalizace projektu: Podblanicko
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Z osmi instalovan˘ch podloÏek v oblasti jsou pouze dvû obsa-
zeny, proto nebyly v tomto roce Ïádné nové podloÏky instalovány, pouze byla
provedena oprava podloÏky na betonovém sloupu ve Vla‰imi.
V˘sledky projektu: 1 opravená hnízdní podloÏka.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 12 600,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 12 600,- Kã (pfiidûlená dotace 9 900,- Kã), skuteãné
náklady 9 900,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: 1x A – oprava.

240502 âÁP BÍL¯ NA ROKYCANSKU

Cílem projektu bylo mapování v˘skytu ãápÛ na Rokycansku, rekonstrukce
ãapího hnízda v Klabavû a vydání samolepky s tématikou ochrany ãápÛ.
Realizátor: ZO âSOP Rokycany 
Lokalizace projektu: okres Rokycany
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Text závûreãné zprávy vÛbec nezmiÀuje rekonstrukci ãapího
hnízda v Klabavû. V pfiehledu je dané hnízdo zmínûno, ale není zde ani slovo
o tom, Ïe by byla rekonstrukce zapotfiebí nebo Ïe by byla provedena. Ani ve vyú-
ãtování není nic, co by mohlo s rekonstrukcí souviset, zmínûno.
V˘sledky projektu: -
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 20 000,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 15 000,- Kã (pfiidûlená dotace 10 000,- Kã), skuteãné
náklady na projekt 12 733,40 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP, vlastní prostfiedky
V˘znam a priorita opatfiení: 0

240402 BUDOVÁNÍ NOV¯CH HNÍZDNÍCH PODLOÎEK PRO âÁPA BÍLÉHO NA NOVO-
HRADSKU

Cílem projektu bylo vybudování hnízdní podloÏky na 30 m vysokém komínû sta-
rého pivovaru v osadû Údolí u Nov˘ch HradÛ.
Realizátor: ZO âSOP Nové Hrady 
Lokalizace projektu: okres Rokycany
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: 30.3. 2002 byla vybudována hnízdní podloÏka. Pfiihlá‰ka pro-
jektu hovofií o provádûn˘ch pracích stfiídavû v minulém a budoucím ãase, zfiejmû
v‰ak byla vût‰ina ãinností provedena je‰tû pfied pfiihlá‰ením projektu (10.4.
2002). Závûreãná zpráva z 10.11. 2002 doplÀuje, Ïe ãapí hnízdo bylo 20.4. 2002
na nûkolik dní nav‰tíveno samcem ãápa bílého.
V˘sledky projektu: 1 novû vybudovaná hnízdní podloÏka na komínû pivovaru. 
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 15 400,- Kã, poÏado-
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van˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 15 400,- Kã (pfiidûlená dotace 8 000,- Kã), skuteãné
náklady 15 400,- Kã. 
Zdroj financování: ÚVR âSOP, dal‰í nespecifikované prostfiedky
V˘znam a priorita opatfiení: 1x D

240103 - DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ A OCHRANA âÁPA BÍLÉHO NA OPAVSKU, HLU-
âÍNSKU A VÍTKOVSKU

Cílem projektu bylo mapování hnízd a porovnávání poãtu hnízd, mláìat a hnízdní
hustoty a budování umûl˘ch hnízdních podloÏek.
Realizátor: ZO âSOP Opava 
Lokalizace projektu: Opavsko, Hluãínsko a Vítkovsko
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: Byla nainstalována nová umûlá hnízdní podloÏka na
sloupu nízkého napûtí v Nov˘ch Lublicích, byla obnovena podloÏka na lípû
v Darkoviãkách, byla provedena úprava hnízda na sloupu v Litultovicích,
kde byly instalovány zábrany na komín, na kterém není hnízdûní ãápÛ
Ïádoucí.
V˘sledky projektu: Instalace 2 umûl˘ch hnízdních podloÏek a úprava 1 hnízda.
Zdroj financování: ÚVR âSOP, vlastní prostfiedky ZO âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: 1x A – úprava, 1x A, 1x D

240303 – MONITORING A OCHRANA âÁPA BÍLÉHO V OKRESE VSETÍN A CHKO
BESKYDY

PÛvodní cíl projektu není bez pfiihlá‰ky projektu, jeÏ nebyla k dispozici, moÏné
zjistit. Po redukci dotace byl cíl projektu omezen na kontrolu obsazenosti hnízd
v oblasti, zji‰tûní poãtu mláìat a na dostupn˘ch hnízdech jejich okrouÏkování.
Závûreãná zpráva v‰ak podává v˘ãet zásahÛ, které byly provedeny nad rámec
tohoto projektu.
Realizátor: ZO âSOP Javorníãek 
Lokalizace projektu: okres Vsetín (vãetnû CHKO Beskydy)
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Nad rámec tohoto projektu byly provedeny tyto zásahy:
1. Horní Li‰tná u Tfiince – instalace ocelové podloÏky na budovû rozvodny.
2. Ko‰atka v CHKO Poodfií – oprava hnízda – instalace ocelové podloÏky na

dfievûném nefunkãním sloupu.
3. Napajedla – pfiemístûní hnízda s mláìaty z komína drÛbeÏárny na novou pod-

loÏku na betonovém sloupu.
4. Kunín, Jeseník n. O. a Barto‰ovice – sníÏení nadbyteãného materiálu z tûchto

3 hnízd.
5. Bernartice – pfiestûhování hnízda z komína na novou podloÏku.
6. Lukavec u Fulneka – v˘roba a instalace podloÏky na dráty elektrického

vedení.
7. Mo‰nov – v˘roba a instalace podloÏky, pfiestûhování nevhodného hnízda.
8. Skaliãka – „staÏení komína s nadmûrn˘m hnízdem“.
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V˘sledky projektu: Nad rámec projektu 4x úpravy existujícího hnízda a rekon-
strukce v místû, 3x pfiemístûní nevhodnû situovaného hnízda na náhradní stano-
vi‰tû a 2x novû vybudované hnízdní podloÏky.
Zdroj financování: ÚVR âSOP, dal‰í nespecifikované prostfiedky k provedení
v˘‰e uveden˘ch zásahÛ nad rámec projektu
V˘znam a priorita opatfiení: 4x A – úprava, 1x A, 3x B/C, 2x D

241003 – MONITORING A PRAKTICKÁ OCHRANA âÁPA BÍLÉHO NA ·LUKNOVSKU

Kromû sledování ãápÛ bíl˘ch a ãern˘ch byla zfiejmû cílem projektu i stavba
hnízdních podloÏek pro ãápy (pfiihlá‰ka projektu není k dispozici). 
Realizátor: ZO âSOP ·luknov
Lokalizace projektu: ·luknovsk˘ v˘bûÏek kromû území CHKO Labské Pís-
kovce a NP âeské ·v˘carsko
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: Byla vyrobena umûlá hnízdní podloÏka, která byla umístûna
na komín v demolované továrnû Bytex. 
V˘sledky projektu: Nová umûlá hnízdní podloÏka na sníÏeném továrním
komínû.
Zdroj financování: ÚVR âSOP.
V˘znam a priorita opatfiení: D

241503 - SLEDOVÁNÍ A OCHRANA âÁPÒ NA PODBLANICKU A OKOLÍ

Pfiihlá‰ka projektu nebyla k dispozici, lze v‰ak usuzovat, Ïe stejnû jako u projektÛ
podávan˘ch ZO âSOP Vla‰im v minul˘ch letech byla cílem projektu instalace
a údrÏba hnízd na umûl˘ch hnízdních podloÏkách, pozorování prÛbûhu hnízdûní,
krouÏkování mláìat, odeãty krouÏkÛ a propagace programu. /projekt se t˘ká také
aktivní ochrany ãápa ãerného/
Realizátor: ZO âSOP Vla‰im 
Lokalizace projektu: Podblanicko 
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: „Z 9 na Podblanicku námi instalovan˘ch hnízdních podloÏek
jsou obsazené 2. V leto‰ním roce probûhla pouze kontrola jejich stavu a pfiípadná
oprava.“
V˘sledky projektu: Z informací v závûreãné zprávû nelze posoudit.
Finanãní náklady: pfiidûlená dotace ÚVR âSOP 7 000,- Kã, skuteãné náklady
7 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: ?

240803 – ROD CICONIA A OSTATNÍ BRODIVÍ

PÛvodním zámûrem bylo vybudování dvou umûl˘ch hnízdních podloÏek, kvÛli
krácení rozpoãtu v‰ak bylo od ãásti projektu zab˘vající se aktivní ochranou upu‰-
tûno. 
Realizátor: ZO âSOP Nové Hrady 
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Lokalizace projektu: Novohradsko
Doba provádûní projektu: 2003
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: 0

AKCE CICONIA

Specifickou kategorií projektu je Akce Ciconia organizovaná Stanicí ekologické
v˘chovy Ciconia pfii ZO âSOP Roudnice nad Labem. Zábûrem i objemem ãin-
nosti je tato akce jednou z nejrozsáhlej‰ích, které se aktivní ochrany ãápa bílého
v âeské republice t˘kají. 
ProtoÏe je pojetí projektÛ a ãinnost v jednotliv˘ch letech obdobná, následuje sou-
hrnné hodnocení a teprve po nûm struãné hodnocení projektÛ v jednotliv˘ch
letech:
Realizátor: Stanice ekologické v˘chovy Ciconia pfii ZO âSOP Roudnice nad
Labem
Lokalizace projektu: âinnost projektu je zamûfiena na velmi rozsáhlé území,
kromû 13 okresÛ v âeské republice (z nichÏ nûkteré jsou velmi vzdálené od sídla
realizátora) je ãinnost soustfiedûna i na 106–125 lokalit ve Slovenské republice.
První otázkou je, zda mají b˘t prostfiedky ãeského MÎP pouÏívány na realizaci
projektu ve Slovenské republice. Druhou otázkou je, zda by nebylo daleko efek-
tivnûj‰í (jak z finanãního tak dal‰ích hledisek) domluvit se na spolupráci s míst-
ními ãleny âSOP a dal‰ích nevládních organizací nebo krouÏkovateli a zaji‰Èovat
aktivity ve vzdálen˘ch oblastech s pomocí místních lidí.
PrÛbûh projektu: Projekt probíhá celoroãnû, jeho rozsah pokr˘vá monitoring
hnízdících párÛ, vydávání a distribuci propagaãních materiálÛ, pfiedná‰ky a dal‰í
popularizaãní ãinnost. Z prvkÛ aktivní ochrany se jedná o v˘robu a instalaci umû-
l˘ch hnízdních podloÏek a odstraÀování nebezpeãného materiálu z hnízd. 
Pfies nespornû kladnou roli v propagaci ochrany druhu se do nûkter˘ch materiálÛ
dostaly termíny, které mohou b˘t ponûkud zavádûjící. Podtitulek „ekologické
a ekonomické vyuÏití ãápÛ v krajinû“ nebo skuteãnost, Ïe má b˘t projekt pova-
Ïován za prostfiedek k „udrÏování genofondu ãápÛ“, mohou budit úsmûv. Ve
vydan˘ch materiálech se v‰ak objevují i pouãky o uÏiteãnosti ãápÛ matematicky
dokládané poãtem seÏran˘ch hrabo‰Û a kilogramy neseÏraného obilí. Doby, kdy
jsme organizmy dûlili na ty uÏiteãné, kter˘m je tfieba v‰emoÏnû pomáhat a na ty
‰kodlivé, které je tfieba v‰emoÏnû hubit, jsou, alespoÀ doufejme, daleko za námi
a argumentÛ tohoto typu by se jak˘koliv materiál, kter˘ má za cíl propagovat
a popularizovat ochranu pfiírody, mûl vyvarovat.
Zdroj financování: Akce Ciconia je zpravidla financována z nûkolika vût‰ích
zdrojÛ, klíãovou roli hrají v˘bûrová fiízení MÎP na podporu projektÛ pfiedloÏe-
n˘ch obãansk˘mi sdruÏeními a v˘bûrová fiízení ÚVR âSOP na fie‰ení programÛ
na ochranu biodiverzity v âR. V pfiípadû vícezdrojového financování by mûlo b˘t
v zájmu realizátora co nejtransparentnûj‰í vyúãtování – takové, aby z nûho bylo
zcela zfiejmé, jak byly prostfiedky ze kterého zdroje pouÏity a nebylo moÏné
pochybovat o tom, zda nûkteré poloÏky nebyly financovány duplicitnû. V pfiípadû
Akce Ciconia se v‰ak bohuÏel o transparentnosti hovofiit nedá. PfiedloÏené vyú-
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ãtování prezentuje pouze celkovou sumu prostfiedkÛ a nepodává informaci o tom,
jak˘m zpÛsobem byly tyto prostfiedky vyuÏity. Pokud je vyúãtování podrobnûj‰í,
objevují se v nûm neuvûfiitelné poloÏky jako napfiíklad dálniãní známka (800,-
Kã, rok 1999) nebo suven˘ry pro spolupracovníky (600,- Kã, rok 2001), ale
z vyúãtování ani tak není moÏné udûlat si obrázek o tom, jak byly celkové pro-
stfiedky pouÏity. Vûrohodnosti projektu nepfiispívá ani skuteãnost, Ïe se nûkteré
poloÏky, provedené podle závûreãné zprávy pfiedchozím roce, znovu objevují
v plánu i zprávû za rok následující (pfiíkladem je hnízdní podloÏka v lokalitû
Tisov v okrese Strakonice uvádûná ve v˘sledcích projektu v letech 1998, 1999,
2000 i 2003). Pomysln˘m vrcholem nekorektnosti pak jsou pfiedloÏené zprávy za
rok 2001, kdy byl stejnojmenn˘ projekt s podobnû popsanou náplní pfiihlá‰en
a financován jak v rámci v˘bûrového fiízení MÎP na podporu projektÛ pfiedloÏe-
n˘ch obãansk˘mi sdruÏeními pro rok 2001, tak v rámci v˘bûrového fiízení ÚVR
âSOP v otevfieném programu Ochrana biodiverzity. V závûreãn˘ch zprávách
v‰ak o prostfiedcích obdrÏen˘ch z druhého zdroje není ani zmínka.
PfiestoÏe mají zprávy o projektu kaÏdoroãnû mnoho desítek stran a mají spí‰e cha-
rakter pfiepisu terénního zápisníku, chybí v nich údaje, které by umoÏnily posou-
dit, jak efektivnû byly vyuÏity prostfiedky na prvky aktivní ochrany druhu. 

1998
000217/98 – AKCE CICONIA 1998 - EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ VYUÎITÍ âÁPÒ

V KRAJINù

Pro rok 1998 byla v návrhu projektu v rámci opatfiení aktivní ochrany plánována
instalace umûl˘ch hnízdních podloÏek v následujících lokalitách: Bukol (okres
Mûlník), Holany (okres âeská Lípa), Vlkov (okres Tábor), Tisov (okres Strako-
nice). Aktivní ochrany druhu se t˘ká i záchrana mlad˘ch handicapovan˘ch
jedincÛ na hnízdech.
Realizátor: Stanice ekologické v˘chovy Ciconia, Roudnice nad Labem
Lokalizace projektu: 13 okresÛ v âechách a 3 okresy na Slovensku
Doba provádûní projektu: 1998
PrÛbûh projektu: leden – bfiezen: pfiíprava materiálÛ na stavbu hnízdních pod-
loÏek; bfiezen – duben: instalace umûl˘ch hnízdních podloÏek.
V˘sledky projektu: K plánovan˘m instalacím hnízdních podloÏek je v závû-
reãné zprávû uvedeno následující:
1. Bukol – nelze zhodnotit, jak˘ zákrok byl na hnízdû proveden.
2. Holany – dfievûná umûlá hnízdní podloÏka byla umístûna na vrcholu mohutné

ol‰e, podloÏka nebyla v daném roce obsazena, „bude tfieba nová úprava
stromu, vût‰í podloÏka a sefiíznutí vûtví“.

3. Vlkov – provedena úprava hnízdní podloÏky v dobû, kdy jiÏ byli ãápi na loka-
litû; ãápi se po zákroku z lokality pfiestûhovali do obce Val, „provedeme
novou úpravu hnízda a ofiezání vûtví u vedlej‰í lípy“; v jiné ãásti zprávy je
dfievûné kolo se Ïelezn˘m rámem na dubu v pfiehledu instalovan˘ch podloÏek.

4. Tisov – v závûreãné zprávû pouze popis situace s poznámkou „v‰e realizu-
jeme do hnízdní sezóny 1999“; v jiné ãásti zprávy je v‰ak umûlá podloÏka na
Ïelezné tyãi v pfiehledu instalovan˘ch podloÏek.
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Úpravy a opravy hnízd jsou provedeny na následujících lokalitách: 
1. Bezdûkov (okr. PlzeÀ-jih) – „upraveno pfienesené hnízdo z kostelíka po jeho

generální opravû“
2. Chotoviny (okres Tábor) – „provedeno sníÏení hnízda“
3. Komárov (okres Tábor) – ofiez vûtví kolem hnízda
4. Jifiice (okres Pelhfiimov) – „umístûno nûkolik vûtví na Ïeleznou podloÏku na

sloupu“
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 98 990,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek MÎP 69 030,- Kã (pfiidûlená dotace 48 000,- Kã), skuteãné
náklady na projekt 68 590,- Kã (z pfiedloÏeného vyúãtování není jasné, na co byly
prostfiedky pouÏity)
Zdroj financování: V˘bûrové fiízení MÎP na podporu projektÛ pfiedloÏen˘ch
obãansk˘mi sdruÏeními v roce 1998 (48 000,- Kã), Nadace Partnerství, ZO
âSOP Roudnice n. L. (20 590,-)
V˘znam a priorita opatfiení: 4x úpravy a opravy hnízd, novû instalované pod-
loÏky nelze vyhodnotit

1999
V roce 1999 byl projekt pfiihlá‰en jak v rámci v˘bûrového fiízení MÎP na podporu
projektÛ pfiedloÏen˘ch obãansk˘mi sdruÏeními pro rok 1999, tak v rámci v˘bû-
rového fiízení ÚVR âSOP na realizaci projektu v oblasti Ochrana biodiverzity. 

041499 – AKCE CICONIA 1999, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ VYUÎITÍ âÁPÒ

V KRAJINù

Pro rok 1999 byla v návrhu projektu v rámci opatfiení aktivní ochrany plánována
instalace umûl˘ch hnízdních podloÏek v následujících lokalitách: Holany (okres
âeská Lípa), Maloviãky (okres Prachatice), Vlkov (okres Tábor), Tisov (okres
Strakonice). Tfii z tûchto ãtyfi lokalit jsou zmiÀovány v návrhu projektu i jako
v˘sledek projektu v závûreãné zprávû za loÀsk˘ rok! 
Opravy a úpravy hnízd byly plánovány na následujících lokalitách: Lindava
(âeská Lípa), Stvolinky (âeská Lípa), Arnoltice (Liberec), Vi‰Àová (Liberec),
Îirovnice (Pelhfiimov), dále pak oprava komína v Miroticích (Písek) a ofiezy
stromÛ na lokalitách Hlavatce (Tábor), Komárov (Tábor) a Dobev (Písek).
Aktivní ochrany druhu se t˘ká i záchrana mlad˘ch handicapovan˘ch jedincÛ na
hnízdech.
Realizátor: Stanice ekologické v˘chovy Ciconia, Roudnice nad Labem
Lokalizace projektu: 123 lokalit v âechách a 120 lokalit na Slovensku
Doba provádûní projektu: 1999
PrÛbûh projektu: leden – únor: pfiíprava materiálÛ na stavbu hnízdních podlo-
Ïek; bfiezen – duben: instalace umûl˘ch hnízdních podloÏek, opravy a úpravy
hnízd.
V˘sledky projektu: K instalacím hnízdních podloÏek je v závûreãné zprávû uve-
deno následující:
1. Tisov (Strakonice) – postaven betonov˘ sloup s Ïeleznou umûlou hnízdní

podloÏkou
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2. Jifiice (Pelhfiimov) – „v˘mûna nevhodné Ïelezné podloÏky za tvarovû lépe
vyhovující“

3. Mirotice (Písek) – nová hnízdní podloÏka umístûna na komín, obsazeno
4. Chotoviny (Tábor) – oprava dfievûné konstrukce s ãapím hnízdem na stodole,

obsazeno
5. Ch˘nov (Tábor) – oprava podloÏky na komínû
6. Vlkov (Tábor) – odstranûní vedlej‰ího stromu
Dal‰í opravy byly provedeny na hnízdech v Arnolticích (Liberec), Lindavû
(âeská Lípa), Stvolinkách (âeská Lípa) a Vi‰Àové-Jutû (Liberec). Ofiezání vûtví
u stromov˘ch hnízd bylo provedeno v Komárovû (Tábor) a Dobevi (Písek).
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 151 000,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 27 000,- Kã (pfiidûlená dotace 19 000,- Kã), skuteãné
náklady na projekt 111 593,60- Kã (vyúãtováno je v‰ak pouze 19 000 Kã, z vyú-
ãtování vypl˘vá, Ïe více neÏ ãtvrtina prostfiedkÛ byla pouÏita na poloÏky souvi-
sející s fotografováním, ve vyúãtování se kromû cestovného objevuje jako samo-
statná poloÏka i dálniãní známka, nicménû jak˘m zpÛsobem byly dal‰í prostfiedky
projektu pouÏity na poloÏky, které zmiÀuje závûreãná zpráva, není zfiejmé)
Zdroj financování: ÚVR âSOP (19 000,- Kã), dal‰í nespecifikované zdroje
(92 593,60 Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: 1x A, 2x B/C, 9x opravy a úpravy hnízd

432/99– AKCE CICONIA 1999, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ VYUÎITÍ âÁPÒ V KRAJINù

NáplÀ projektu je shodná, údaje o financování se v‰ak li‰í:
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 88 000,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek MÎP 59 200,- Kã (pfiidûlená dotace 59 200,- Kã), skuteãné
náklady na projekt 111 593,60- Kã 
Zdroj financování: V˘bûrové fiízení MÎP na podporu projektÛ pfiedloÏen˘ch
obãansk˘mi sdruÏeními pro rok 1999 (59 200,- Kã), MûÚ Roudnice n.L.
(15 000,- Kã), vlastní prostfiedky (37 393,60 Kã)

2000
V roce 2000 nebyl projekt podpofien v rámci v˘bûrového fiízení MÎP na podporu
projektÛ pfiedloÏen˘ch obãansk˘mi sdruÏeními. Vedle pfiíspûvku ÚVR âSOP
byla podstatná ãást projektu financována z neuveden˘ch zdrojÛ.

111400 – AKCE CICONIA 2000, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ VYUÎITÍ âÁPÒ

V KRAJINù

Pro rok 2000 byly v návrhu projektu plánovány instalace podloÏek v lokalitách
Záhofiiãky (PlzeÀ-jih), Hajany (Strakonice) a My‰tice (Strakonice). Opravy
a úpravy hnízd mûly b˘t provedeny v lokalitách Bfieznice (Pfiíbram), Stará HuÈ
(Pfiíbram), Horní Ves (Pelhfiimov), Îirovnice (Pelhfiimov) a Stfielské Ho‰tice
(Strakonice), ofiezy vûtví byly plánovány v lokalitách Komárov (Tábor), Dobev
(Písek) a ¤asnice (Liberec).
Realizátor: Stanice ekologické v˘chovy Ciconia, Roudnice nad Labem
Lokalizace projektu: 130 lokalit v âechách a 123 lokalit na Slovensku
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Doba provádûní projektu: 2000
PrÛbûh projektu: ãasné jaro: úprava a oprava hnízd, instalace umûl˘ch hnízd-
ních podloÏek
V˘sledky projektu: K instalacím hnízdních podloÏek je v závûreãné zprávû uve-
deno následující:
1. Dobfiín (okres Litomûfiice) – nová umûlá hnízdní podloÏka na cihlovém komínû
2. Tisov (Strakonice) – umûlá hnízdní podloÏka na Ïelezném sloupu
3. Vfiesce (Tábor) – hnízdní podloÏka na Ïelezném sloupu
Dal‰í opravy a úpravy byly provedeny na sedmi lokalitách.
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 117 160,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 57 210,- Kã (pfiidûlená dotace 50 000,- Kã), skuteãné
náklady na projekt 120 956,10 Kã (vyúãtováno je v‰ak pouze 5 083,60,- Kã!)
Zdroj financování: ÚVR âSOP (50 000,-), dal‰í nespecifikované zdroje
(70 956,10 Kã) 
V˘znam a priorita opatfiení: 3x D, 7x opravy a úpravy

2001
V roce 2001 byl projekt pfiihlá‰en jak v rámci v˘bûrového fiízení MÎP na podporu
projektÛ pfiedloÏen˘ch obãansk˘mi sdruÏeními pro rok 2001, tak v rámci v˘bû-
rového fiízení ÚVR âSOP v otevfieném programu Ochrana biodiverzity. Srovnání
obou pfiihlá‰ek a závûreãn˘ch zpráv vyvolává pochybnosti o tom, jak vÛbec pro-
jekt probíhal, a jak byly které prostfiedky vyuÏity. Popisy obou projektÛ v pfii-
hlá‰kách i v˘ãty v˘sledkÛ jsou témûfi shodné, nicménû ani z jedné závûreãné
zprávy a vyúãtování není zfiejmé, Ïe byl projekt financován i z druhého zdroje.

241101 – CICONIA 2001, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ VYUÎITÍ âÁPÒ V KRAJINù

Realizátor: Stanice ekologické v˘chovy Ciconia, Roudnice nad Labem
Lokalizace projektu: 132 lokalit v âechách a 120 lokalit na Slovensku
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: ãasné jaro: úprava a oprava hnízd, instalace umûl˘ch hnízd-
ních podloÏek
V̆ sledky projektu: K instalacím hnízdních podloÏek je v ZZ uvedeno následující:
1. Karlovka-Horní Bukovina (okres Dûãín) – nová umûlá hnízdní podloÏka na

dfievûném sloupu na louce, v daném roce neobsazena
2. Hajany (Strakonice) – nová Ïelezná hnízdní podloÏka na Ïelezném sloupu,

obsazeno
3. Pelhfiimov-Skr˘‰ov (Pelhfiimov) – „hnízdní podloÏka na komínû“ (?)
Dal‰í opravy a úpravy byly provedeny na hnízdech ve Staré Huti u Dobfií‰e (Pfiíb-
ram), Horní Cerekvi (Pelhfiimov), Horní Vsi (Pelhfiimov), Miroticích (Písek)
a Pfiedmífii (Strakonice). Ofiezání vûtví u stromov˘ch hnízd bylo provedeno
v Komárovû (Tábor), Hlavatcích (Tábor) a Dobevi (Písek).
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 123 800,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 33 500,- Kã (pfiidûlená dotace 30 000,- Kã), skuteãné
náklady na projekt 43 069,50 Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP (30 000,- Kã), Nadace Partnerství (11 180,- Kã),
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ZO âSOP Roudnice n. L. (1 889,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: 1x ?, 2x D, 9x opravy a úpravy hnízd

64/234/01 – CICONIA 2001, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ VYUÎITÍ âÁPÒ V KRAJINù

Realizátor: Stanice ekologické v˘chovy Ciconia, Roudnice nad Labem
Lokalizace projektu: 132 lokalit v âechách a 120 lokalit na Slovensku
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: leden – bfiezen: v˘roba umûl˘ch podloÏek, bfiezen: instalace
umûl˘ch podloÏek, úprava a oprava hnízd.
V˘sledky projektu: K instalacím hnízdních podloÏek je v závûreãné zprávû uve-
deno následující:
1. Karlovka-Horní Bukovina (okres Dûãín) – nová umûlá hnízdní podloÏka na

dfievûném sloupu na louce, v daném roce neobsazena
2. Hajany (Strakonice) – nová Ïelezná hnízdní podloÏka na Ïelezném sloupu,

obsazeno
3. Pelhfiimov-Skr˘‰ov (Pelhfiimov) – „hnízdní podloÏka na komínû“ (?)
Dal‰í opravy a úpravy byly provedeny na hnízdech ve Staré Huti u Dobfií‰e (Pfiíb-
ram), Horní Cerekvi (Pelhfiimov), Horní Vsi (Pelhfiimov), Miroticích (Písek)
a Pfiedmífii (Strakonice). Ofiezání vûtví u stromov˘ch hnízd bylo provedeno
v Komárovû (Tábor), Hlavatcích (Tábor) a Dobevi (Písek).
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 170 500,- Kã, poÏado-
van˘ pfiíspûvek MÎP 86 500,- Kã (pfiidûlená dotace 86 500,- Kã), skuteãné
náklady na projekt 125 717,90 Kã
Zdroj financování: V˘bûrové fiízení MÎP na podporu projektÛ pfiedloÏen˘ch
obãansk˘mi sdruÏeními pro rok 2001 (86 500,- Kã), vlastní prostfiedky a spon-
zorské dary (39 217,90 Kã) 
V˘znam a priorita opatfiení: 1x ?, 2x D, 9x opravy a úpravy hnízd

2002
V roce 2002 byl projekt opût pfiihlá‰en jak v rámci v˘bûrového fiízení MÎP na
podporu projektÛ pfiedloÏen˘ch nevládními neziskov˘mi organizacemi pro rok
2002, tak v rámci v˘bûrového fiízení ÚVR âSOP v otevfieném programu Ochrana
biodiverzity. Tentokrát je ve vyúãtováních uvedeno pouÏití prostfiedkÛ z dal‰ího
zdroje a údaje v obou zprávách se shodují.

3475/163/02 – CICONIA 2002 – UDRÎOVÁNÍ GENOFONDU âÁPÒ, JEJICH MONITO-
RING, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ VYUÎITÍ V KRAJINù (MÎP)
240602 – CICONIA 2002 (ÚVR âSOP)
Realizátor: Stanice ekologické v˘chovy Ciconia, Roudnice nad Labem(
Lokalizace projektu: 147 lokalit v âechách a 122 lokalit na Slovensku
Doba provádûní projektu: 2002
PrÛbûh projektu: ãasné jaro: úprava a oprava hnízd, instalace umûl˘ch hnízd-
ních podloÏek.
V˘sledky projektu: K instalacím hnízdních podloÏek je v závûreãné zprávû uve-
deno následující:
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1. Dûtfiichov (okres Liberec) – nová podloÏka pod hnízdo, nov˘ nástavec,
úprava hnízda

2. VûÏná (Pelhfiimov) – nová umûlá hnízdní podloÏka na Ïelezném nástavci na
betonovém sloupu, obsazeno

3. RoÏany (Dûãín) – v˘mûna nevyhovující umûlé hnízdní podloÏky na betono-
vém sloupu za novou, neobsazena

Dal‰í opravy a úpravy byly provedeny na hnízdech v lokalitách Pertoltice (Libe-
rec), Chrást (Pfiíbram), Bukol (Mûlník), Mirotice (Písek), Îìár u Protivína
(Písek), Rábín (Prachatice), Komárov (Tábor), Stádlec (Tábor), Pfiedmífi (Strako-
nice) a ·tûkeÀ (Strakonice).
Finanãní náklady: plánované celkové náklady na projekt 168 000,- Kã (MÎP) /
167 200,- (ÚVR âSOP), poÏadovan˘ pfiíspûvek MÎP 84 000,- Kã (pfiidûlená
dotace 84 000,- Kã), poÏadovan˘ pfiíspûvek ÚVR âSOP 33 000,- Kã (pfiidûlená
dotace 33 000,- Kã), skuteãné náklady na projekt 167 792,40 Kã.
Zdroj financování: V˘bûrové fiízení MÎP na podporu projektÛ pfiedloÏen˘ch
nevládními neziskov˘mi organizacemi pro rok 2002 (84 000,- Kã), v˘bûrové
fiízení ÚVR âSOP na realizaci projektu v oblasti Ochrana biodiverzity (33 000,-
Kã), vlastní prostfiedky (50 792,40 Kã). 
V˘znam a priorita opatfiení: 1x A, 2x D, 10x opravy a úpravy hnízd

2003
I v roce 2003 byl projekt pfiihlá‰en jak v rámci v˘bûrového fiízení MÎP na podporu
projektÛ pfiedloÏen˘ch nevládními neziskov˘mi organizacemi pro rok 2003, tak
v rámci v˘bûrového fiízení ÚVR âSOP v otevfieném programu Ochrana biodiver-
zity. Pro hodnocení byly k dispozici pouze závûreãné zprávy bez vyúãtování.

3473/125/03 – CICONIA 2003 – UDRÎOVÁNÍ GENOFONDU âÁPÒ, JEJICH MONITO-
RING, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ VYUÎITÍ V KRAJINù (MÎP)
241103 – CICONIA 2003 – UDRÎOVÁNÍ GENOFONDU âÁPÒ, JEJICH MONITORING,
EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ VYUÎITÍ V KRAJINù (ÚVR âSOP)
Realizátor: Stanice ekologické v˘chovy Ciconia, Roudnice nad Labem
Lokalizace projektu: 149 lokalit v âechách a 125 lokalit na Slovensku
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: ãasné jaro: úprava a oprava hnízd, instalace umûl˘ch hnízd-
ních podloÏek.
V˘sledky projektu: K instalacím hnízdních podloÏek je v závûreãné zprávû uve-
deno následující:
1. SlavoÀov-Vesec (okres Písek) – sundáno staré sesuté hnízdo, instalována

nová hnízdní podloÏka s vypleten˘m hnízdem
2. Vernefiice (Dûãín) – nová umûlá hnízdní podloÏka na komínû
3. Tisov (Strakonice) – v˘mûna nevyhovující umûlé hnízdní podloÏky na beto-

novém sloupu za novou (tato hnízdní podloÏka byla uvedena ve v˘sledcích
projektu v roce 2000, tam je v‰ak uvádûno, Ïe se jedná o podloÏku na Ïelez-
ném sloupu)

4. Varnsdorf (Dûãín) – nová umûlá hnízdní podloÏka na komínû
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Odstranûní bylin nebo jiné drobné opravy a úpravy byly provedeny na dal‰ích 15
hnízdech.
Finanãní náklady: Z dostupn˘ch zdrojÛ je známa pouze pfiidûlená dotace MÎP
ve v˘‰i 84 000,- Kã. Pro hodnocení byly k dispozici pouze závûreãné zprávy bez
vyúãtování.
Zdroj financování: V˘bûrové fiízení MÎP na podporu projektÛ pfiedloÏen˘ch
nevládními neziskov˘mi pro rok 2003, v˘bûrové fiízení ÚVR âSOP na realizaci
projektu v oblasti Ochrana Biodiverzity. 
V˘znam a priorita opatfiení: 1x A, 3x D, 15x opravy a úpravy hnízd

CELKOVÉ HODNOCENÍ PROJEKTÒ

Péãe o druh není centrálnû koordinována. Monitoring druhu, jeho ochranu
a v˘zkum v âeské republice koordinuje pracovní skupina âeské spoleãnosti orni-
tologické (âSO) – Skupina pro v˘zkum, ochranu a evidenci ãápa bílého v âeské
republice. Tato skupina, má koordinátory na úrovni pÛvodních krajÛ a vût‰iny
okresÛ a pfies 200 zpravodajÛ pro jednotlivá hnízda nebo men‰í oblasti. âlenové
skupiny shromaÏìují údaje o prÛbûhu hnízdûní ãápÛ a v fiadû pfiípadÛ upozorÀují
na havarijní stav hnízd a potfiebné zákroky. Ty jsou v‰ak provádûny celou fiadou
rÛzn˘ch subjektÛ a financovány z rÛzn˘ch zdrojÛ. 
Stavby nov˘ch podloÏek a úpravy hnízd jsou plánovány maximálnû na lokální
úrovni. Vût‰ina zákrokÛ je reakcí na havarijní stav nebo náhle vzniklou situaci.
Komplexní materiál detailnû plánující aktivity na del‰í ãasové období neexistuje. 
Krátkodobé cíle (úprava jednotliv˘ch hnízd, osvûtové a vzdûlávací akce, publi-
kaãní ãinnost) vypl˘vají z jednotliv˘ch projektÛ a jejich závûreãn˘ch zpráv, nic-
ménû dlouhodobûj‰í cíle a kritéria posouzení jejich plnûní stanovena nejsou. 
Populaãní dynamika druhu i ohroÏující faktory jsou dobfie známy a popsány. Sku-
pina pro v˘zkum, ochranu a evidenci ãápa bílého v âeské republice kaÏdoroãnû
shromaÏìuje údaje z 93 – 98 % fyzicky existujících hnízd (tûch je v souãasné
dobû kolem 1220) a publikuje „V˘sledky sãítání hnízdících párÛ ãápa bílého
v âeské republice“ shrnující základní údaje o hnízdûní ãápÛ v jednotliv˘ch okre-
sech, krajích a v celé âeské republice za dan˘ rok.
Problémem je nedostateãné stanovení priorit a nekoordinovanost nûkter˘ch
postupÛ pfii péãi o druh. Financování zákrokÛ u hnízd v havarijním stavu pochází
z mnoha zdrojÛ. Chybí vzájemné si pfiedávání informací mezi jednotlivci ãi orga-
nizacemi, jeÏ se na jednotliv˘ch akcích podílí. V nûkter˘ch letech se tak mÛÏe
stát, Ïe jsou financovány stavby nov˘ch hnízdních podloÏek na lokalitách s exis-
tujícími hnízdními pfiíleÏitostmi anebo v místech, kde ãápi historicky nehnízdili
a pravdûpodobnost jejich zahnízdûní je tudíÏ malá. V̆ sledky projektÛ t˘kajících
se ãápa bílého jsou tedy zprostfiedkovanû monitorovány, chybí zde v‰ak dlouho-
dobé vyhodnocení jednotliv˘ch zákrokÛ a anal˘za pfiíãin jejich úspû‰nosti resp.
neúspû‰nosti. Ve zprávách z projektÛ se uvádí pouze poãet postaven˘ch nov˘ch
podloÏek pro ãápy, pfiemístûn˘ch a opraven˘ch hnízd, ale bohuÏel uÏ nenásleduje
hodnocení úspû‰nosti takto proveden˘ch zákrokÛ s odstupem ãasu. I kdyÏ je
témûfi celá hnízdní populace v âeské republice sledována, neexistuje pfiímá
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zpûtná vazba, která by umoÏnila zhodnotit zákroky a pfiípadnû pfiehodnotit prio-
rity pro vyuÏití omezen˘ch finanãních zdrojÛ v dal‰ích letech.

ANAL¯ZA ÚDAJÒ Z DATABÁZE âAPÍCH HNÍZD – NÁVRHY OPAT¤ENÍ

Údaje z databáze ãapích hnízd v âR, kterou vede Skupina pro v˘zkum, ochranu
a evidenci ãápa bílého v âeské republice pfii âSO, ukazuje na nûkteré takové
nedostatky v ‰ir‰ích souvislostech. V této databázi je vedeno 395 ãapích hnízd,
která byla za posledních 25 let postavena jako nové umûlé podloÏky, byla pfie-
místûna nebo na nich byly provádûny zásadní úpravy. Takové zákroky lze rozdû-
lit do ãtyfi skupin: 
A – nová podloÏka je budována v místû pÛvodního hnízda, které muselo b˘t pro

velkou hmotnost, rekonstrukci objektu nebo z jin˘ch dÛvodÛ odstranûno.
B – nová podloÏka je budována v rámci stejného objektu v bezprostfiední blíz-

kosti pÛvodního hnízda, které bylo odstranûno.
C – nová podloÏka je budována na jiném objektu v rámci jedné obce nebo jinak

jasnû souvisí s odstranûn˘m hnízdem.
D – zcela novû budovaná podloÏka, která není náhradou za Ïádné odstranûné

hnízdo.

Situaci na hnízdû po zákroku lze zafiadit do ‰esti kategorií:
1 – pravidelné hnízdûní
2 – nepravidelné hnízdûní

Tyto dvû kategorie vypovídají o úspû‰nosti provedeného zákroku: hnízdo
bylo opraveno vhodn˘m zpÛsobem, pfiemístûno na vyhovující náhradní pod-
loÏku nebo novû postaveno v dobfie vybrané lokalitû.

3 – hnízdûní pouze v roce akce
U této kategorie se ve vût‰inû pfiípadÛ pfienosu hnízd jedná o situaci, kdy
bylo pfiená‰eno hnízdo na náhradní stanovi‰tû i s mláìaty. Pokud v dal‰ích
letech jiÏ na novém stanovi‰ti ãápi nehnízdí, je nutné povaÏovat zákrok za
neúspû‰n˘.

4 – hnízdo bylo pouze nav‰tíveno nebo obsazeno bez hnízdûní
V tomto pfiípadû nelze pfiesnû urãit pfiíãiny nevyuÏití podloÏek k hnízdûní,
zfiejmû v‰ak v dÛsledku nedostatku vhodn˘ch pfiíleÏitostí vyuÏívají tato
hnízda mladí ãápi nebo páry, které se neúãastní reprodukce.

5 – hnízdo bylo nav‰tíveno pouze v roce akce
6 – hnízdo nebylo nikdy ani nav‰tíveno

Tyto dvû kategorie vypovídají o neúspû‰nosti provedeného zákroku: ãápi
upravené nebo nové hnízdní podloÏky nepfiijali.

U 380 pfiípadÛ zákrokÛ bylo moÏné urãit skupiny zákrokÛ a kategorie urãující
jejich úspû‰nost. Jejich rozdûlení ukazují následující grafy:
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Zjednodu‰enû lze
zhodnotit úspû‰nost
akcí v jednotliv˘ch
skupinách pomûrem
dvou jednoznaãn˘ch
extrémních kategorií:
podloÏek, kde ãápi
pravidelnû hnízdí
a podloÏek, které
nebyly nikdy ani nav-
‰tíveny. V pfiípadû
zákroku na hnízdû bez
jeho pfiemísÈování je
poãet hnízd, kde ãápi
pravidelnû hnízdí,
témûfi ãtyfiikrát vy‰‰í,
v pfiípadû zákroku
s pfiemístûním do bez-
prostfiední blízkosti je
to dokonce více neÏ
osminásobek. Pokud
je pfii zákroku hnízdo
pfiemisÈováno na vût‰í
vzdálenost, je je‰tû
témûfi dvojnásobná
‰ance, Ïe ãápi na
novém místû budou
pravidelnû hnízdit.
U podloÏek, které jsou
budovány jako nové,

bez návaznosti na zánik nûjakého pÛvodního hnízda, je poãet nikdy neobsazen˘ch
hnízd a tûch, ve kter˘ch ãápi hnízdí pravidelnû, témûfi stejn˘.
Pfii zániku hnízda nebo jeho likvidaci, by mûla b˘t dána pfiednost umístûní
nového hnízda do bezprostfiední blízkosti hnízda pÛvodního (pokud není moÏné
pouÏít pfiímo pÛvodní umístûní). Budování nov˘ch hnízdních podloÏek je vÛbec
nejnákladnûj‰ím zákrokem. V situaci, kdy ze v‰ech novû vybudovan˘ch jich
témûfi tfietina není nikdy ãápy ani nav‰tívena a dal‰ích 12 % není nikdy vyuÏito
ke hnízdûní, jen nutné provést pfied dal‰ím vynakládáním prostfiedkÛ na budování
nov˘ch hnízdních podloÏek anal˘zu dlouhodob˘ch údajÛ o vyuÏití podloÏek, ze
které by mûla vzejít podrobná doporuãení pro dal‰í takové zákroky. Pfii stanovo-
vání priorit v oblasti aktivní ochrany druhu by mûla b˘t jednoznaãnû dána pfied-
nost nutn˘m zákrokÛm na stávajících pouÏívan˘ch hnízdech, pfiípadnû na mís-
tech, kde ãápi historicky hnízdili. V situaci, kdy jsou prostfiedky na aktivní
ochranu druhu velmi omezené, se v˘stavba nov˘ch hnízdních podloÏek jeví jako
nepfiíli‰ úãelná. 
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STATUT

Moták luÏní je zafiazen v pfiíloze I smûrnice rady Evropy ã. 79/409/EHS o ochranû
volnû Ïijících ptákÛ, v âR je podle zákona ã. 114/1992 Sb. vyhlá‰kou ã. 395/1992
Sb. zafiazen mezi druhy ohroÏené. V novém âerveném seznamu âR je druh fiazen
do kategorie EN – ohroÏen˘ (·Èastn˘ a Bejãek 2003).

OHROÎENÍ

Moták luÏní je dravec hnízdící v otevfiené krajinû v polích, loukách, pfiípadnû na
podmáãen˘ch zarostl˘ch plochách. V roce 2000 byla velikost jeho populace v âR
odhadována na 80–120 párÛ, hnízdûní silnû kolísá v jednotliv˘ch letech, pravdû-
podobnû v závislosti na mnoÏství hrabo‰Û polních. 
V posledních letech moták luÏní znaãnû zvût‰il areál svého roz‰ífiení a posunul se
i do vy‰‰ích poloh, kde dfiíve neb˘val pozorován. V Evropû je poãetnost odhado-
vána na 36 000 párÛ, ve stfiední Evropû, hlavnû v Nûmecku a Polsku, jsou pouhé
zbytkové populace o celkové velikosti zhruba 1 100 párÛ. 
Druh je ohroÏen pfiedev‰ím niãením vhodného prostfiedí a jeho obhospodafiová-
ním. Dnes hnízdí více neÏ 80 % párÛ v polních ekosystémech. Hnízda v polích
jsou ãasto zlikvidována mechanizovan˘m kosením, zároveÀ trpí vysokou pre-
dací. RovnûÏ zmûny prostfiedí a nekontrolované pouÏívání biocidÛ na zimovi‰tích
v Africe zfiejmû silnû negativnû ovlivÀují populace motákÛ luÏních.

VLASTNÍ ZÁCHRANN¯ PROJEKT

Projekt spoãívá v ochranû hnízd a hnízdi‰È motákÛ luÏních v kulturní krajinû.
¤e‰itelé aktivnû vyhledávali hnízda motákÛ umístûná v kosen˘ch luãních poros-
tech, porostech ozimého obilí ãi fiepky a snaÏili se je zajistit pfied po‰kozením
zemûdûlskou technikou i predátory. Ochrana pfied vysekáním hnízda byla prová-
dûna po dohodû s majitelem pozemku. Jednalo se napfiíklad o odloÏení doby seãe
louky ãi skliznû porostu, o zachování ochranného pruhu plodiny okolo hnízda,
pfiípadnû o oplocení ‰ir‰ího okolí hnízda. V pfiípadû nutnosti byla mláìata roz-
místûna do okolních vhodn˘ch hnízd (pouÏíváno jen v˘jimeãnû). Pro sníÏení pre-
dace hnízd se k ochranû pouÏívaly odpuzující repelentní látky umístûné v ‰ir‰ím
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kruhu kolem hnízda. Tato ochrana se zdá b˘t vhodná proti li‰kám a ãásteãnû
i divok˘m prasatÛm, ale je zcela bez úãinku v pfiípadû vzdu‰n˘ch predátorÛ
(hlavnû krkavcovit˘ch). 
Aktivní prací fie‰itelÛ byl také zachycen trend pfiesunu hnízdi‰È z pfiirozen˘ch mok-
fiadÛ do zemûdûlsky vyuÏívan˘ch oblastí, kter˘ probûhl v 2. polovinû 80. let. Dnes
hnízdí více neÏ 80 % párÛ v polních ekosystémech v 10 hlavních oblastech roz‰ífiení. 
Pfiíãiny ohroÏení motáka luÏního na hnízdi‰tích jsou dobfie známy, a proto byl
cel˘ projekt od zaãátku postaven na jejich odstranûní, pfiípadnû alespoÀ minima-
lizaci. Hlavním dÛvodem ohroÏení je hospodáfiské vyuÏívání hnízdi‰È motákÛ,
které ãasto vede k pfiímému zniãení jejich hnízd a zv˘‰ená predace v tomto umû-
lém prostfiedí. Biologie motáka luÏního, hlavnû v niÏ‰ích polohách, je dobfie
známa, a tyto znalosti byly vyuÏity pfii pfiípravû projektu. 
Anal˘za moÏn˘ch rizik plánovan˘ch opatfiení byla také provedena. V pfiípadû
posunu seãe celého porostu nejsou hnízda nijak negativnû ovlivnûna. V pfiípadû
zanechání pouze ochranného pruhu okolo hnízda silnû narÛstá riziko predace,
protoÏe predátofii se na takovéto „ostrÛvky“ zamûfiují. Toto riziko mÛÏe b˘t
znaãnû sníÏeno aplikací odpuzujících látek, pfiípadnû dostateãnou velikostí zby-
lého „ostrÛvku“. V kaÏdém pfiípadû je lep‰í riskovat vût‰í predaci, neÏ dovolit zni-
ãit hnízdo pfiímo pfii seãi. Zde by ztráty dosahovaly 100 %, zatímco v pfiípadû pre-
dace se jedná vÏdy pouze o ãást zniãen˘ch hnízd. 
Vliv transferu mláìat do jin˘ch hnízd je stále velmi spornou otázkou, na niÏ
neznáme pfiesnou odpovûì. Tyto pfiesuny v‰ak byly omezeny na minimum. Jedná
se o nouzové fie‰ení pro pfiípad, kdy nelze pouÏít jinou moÏnost ochrany mláìat.
Dal‰ím moÏn˘m rizikem je znápadnûní hnízda jeho objevením a kontrolou. To
bylo minimalizováno fiídk˘m poãtem náv‰tûv a aplikací odpuzujících pfiípravkÛ.
Znaãení hnízda usnadÀující jeho dal‰í nalezení také zvy‰uje riziko objevení
hnízda predátory. Ve vût‰inû pfiípadÛ nebyla hnízda nijak znaãena. 
Realizátofii: Na projektu se podílí: Jaroslav Hru‰ka, Vladimír Krame‰, Ivan Kun-
stmüller, Vojtûch Mrlík, Vladimír Petera, Karel Poprach (o.s. Tyto), Václav Prá-
‰ek, Vojtûch Procházka, Oldfiich Such˘, Josef Vesel˘, Vladimír Vlãek, Vojtûch
Volf, Otakar Závalsk˘, pfiíleÏitostnû i dal‰í ornitologové. 
Lokalizace projektu: Projekt je realizován po celé âeské republice v oblastech,
kde se nalézají vhodná hnízdi‰tû motáka luÏního, a kde jsou aktivní ornitologové.
Jedná se napfiíklad o Olomoucko, Uniãovsko a Hanou, Opavsko a Jesenicko, Krá-
lovehradecko a Pardubicko, Znojemsko a jiÏní Moravu, Rakovnicko a témûfi cel˘
kraj Vysoãina. 
Doba provádûní projektu: polovina 70. let – doposud trvá
PrÛbûh projektu: Projekt se od doby svého vzniku stále rozrÛstá, pfiib˘vá zain-
teresovan˘ch ornitologÛ a neustále se zvy‰uje poãet nalezen˘ch a o‰etfien˘ch
hnízd motákÛ luÏních, coÏ souvisí jednak s narÛstajícím zájmem o tento druh,
vût‰ím úsilím pfii hledání hnízd, a také s rÛstem populace a roz‰ifiováním areálu
druhu. Jako první se u nás zaãal motáky intenzivnûji zab˘vat Oldfiich Such˘,
kter˘ se jim na stfiední Moravû vûnoval od 70. let aÏ do roku 2003. S postupn˘m
roz‰ifiováním areálu a nárÛstem poãetnosti se pfiipojovali dal‰í ornitologové. Pro-
stfiednictvím MVDr. Vojtûcha Mrlíka a Josefa Veselého byla od roku 2002 navá-
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zána mezinárodní spolupráce v rámci Evropy, neboÈ V. Mrlík a J. Vesel˘ zastu-
pují âR v Evropské skupinû pro motáka luÏního, zaloÏené v roce 2002. Cílem
této skupiny je sjednotit pfiístupy v ochranû motáka luÏního, navázat vût‰í spolu-
práci mezi jednotliv˘mi zemûmi i odborníky a vzájemnû zprostfiedkovávat
v˘mûnu novû získan˘ch poznatkÛ o motácích luÏních. Tyto iniciativy by mûly
umoÏnit lep‰í ochranu motákÛ luÏních v Evropû. BohuÏel tato skupina do dne‰ní
doby pfiíli‰ dobfie nefunguje.
Na základû ãlenství v této mezinárodní skupinû vyvstala také potfieba koordino-
vat aktivity spojené s motákem luÏním v âeské republice. V roce 2003 vznikla
neformální pracovní Skupina pro ochranu motákÛ luÏních, která ve‰keré zji‰tûné
údaje shromaÏìuje a dále zpracovává. Hlavním koordinátorem skupiny je pan
Josef Vesel˘.
V˘sledky projektu: Vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení je velmi
problematické. U hnízd, která byla zachránûna pfied vyseãením ãi jin˘m pfií-
m˘m zniãením je úãinnost zcela jasná a silnû pozitivní. U hnízd, která byla
nebo nebyla predovaná, je zji‰Èování úãinnosti opatfiení problematické, neboÈ
nevíme, jak by se situace vyvíjela bez na‰eho zásahu. Hodnotit úãinná opat-
fiení pouze na základû rÛstu populace také nelze, neboÈ jednotlivé druhy Ïivo-
ãichÛ vykazují rÛzné trendy v˘voje poãetnosti. Souãasn˘ nárÛst populace
proto mÛÏe b˘t zapfiíãinûn jin˘mi faktory (napfi. zmûnou klimatu, zmûnou
prostfiedí atd.). Za úspû‰né je v‰ak jistû moÏné povaÏovat to, Ïe i v dne‰ní
dobû a v intenzivnû obhospodafiované krajinû máme úspû‰nû vyvedená
hnízda, která nejsou zniãena zemûdûlskou ãinností. Od roku 2003 je zpraco-
váván pfiehled v‰ech nalezen˘ch hnízd a v‰ech proveden˘ch zásahÛ v celé
republice.
Finanãní náklady: Jde hlavnû o náklady na pohonné hmoty, cestovní náklady,
náklady na repelentní pfiípravky a platy pro ornitology vyhledávající hnízda.
Pfiesné finanãní prostfiedky na v‰echna realizovaná opatfiení nejsou známy, neboÈ
z velké ãásti byly hrazeny samotn˘mi ornitology z vlastních zdrojÛ. Existuje
pouze pfiehled projektÛ realizovan˘ch o.s. Tyto, které se ochranou motákÛ luÏních
zaãalo zab˘vat v roce 1998 (viz dále).
Zdroj financování: Vût‰ina nákladÛ byla hrazena samotn˘mi provozovateli.
Dr. Karel Poprach ãerpal peníze na ochranu motáka luÏního prostfiednictvím
obãanského sdruÏení Tyto z tûchto zdrojÛ:
1998: MÎP (150 000,- Kã), celkové náklady 152 500,- Kã
1999: MÎP(150 000,- Kã), celkové náklady 152 500,- Kã
2000: MÎP (90 000,- Kã), celkové náklady 90 000,- Kã
2001: MÎP (150 000,- Kã), celkové náklady 150 000,- Kã
2002: MÎP (100 000,- Kã), celkové náklady 100 000 Kã

ÚVR âSOP (20 000,- Kã), celkové náklady 20 000,- Kã
OÚ Olomouc (49 500,- Kã), celkové náklady 49 500,- Kã

2003: nepodafiilo se zajistit finance, realizovány nejnutnûj‰í práce z vlastních 
zdrojÛ

2004: MÎP (80 000,- Kã), celkové náklady 80 000,- Kã

V˘znam a priorita opatfiení: Moták luÏní je pfii souãasné formû zemûdûlství
velmi zraniteln˘ druh, kter˘ je odkázán na aktivní ochranná opatfiení. Bez této
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pomoci by pravdûpodobnû byla vût‰ina hnízd zniãena tûÏkou zemûdûlskou tech-
nikou pfii seãení a sklizních a populace v âR by tak byla existenãnû ohroÏena.
Proto povaÏuji tento projekt za prioritní. Celkové náklady na financování pro-
jektu budou relativnû malé, ale pfiedpokládan˘ v˘znam pro populaci bude znaãn˘. 
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HODNOCENÍ

Projekt je ve stávající podobû znaãnû efektivní, lep‰í koordinace celého projektu
by v‰ak byla Ïádoucí. V̆ sledné zprávy nejsou nikde publikovány a jsou ‰patnû
dostupné. Vhodné by také bylo vypracovat metodiku postupu pfii nalezení hnízda.
Za dÛleÏité povaÏuji, aby v‰ichni ornitologové, ktefií se na projektu podílí, pouÏí-
vali po nalezení hnízda repelentní prostfiedky na jejich ochranu, coÏ se dnes stále
je‰tû u nûkter˘ch spolupracovníkÛ nedûje. Prioritou by i nadále mûlo b˘t hledání
hnízd a jejich ochrana.
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STATUT

Pu‰tík bûlav˘ je zafiazen v pfiíloze I smûrnice rady Evropy ã. 79/409/EHS
o ochranû volnû Ïijících ptákÛ. Podle vyhlá‰ky ã. 395/1992 sb. k zákonu ã.
114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny je fiazen do kategorie kriticky ohro-
Ïen˘. V âerveném seznamu ohroÏen˘ch druhÛ âR je uveden v kategorii CR –
kriticky ohroÏen˘ (·Èastn˘ a Bejãek 2003).

OHROÎENÍ

Pu‰tík bûlav˘ je sova hnízdící pfiedev‰ím ve smí‰en˘ch a listnat˘ch lesích, hlavnû
pralesovitého charakteru, v chladnûj‰ích oblastech. V zimû se zatoulává i do otev-
fieného prostoru mimo les. V âeské republice je velikost populace odhadována na
5 – 40 párÛ (Kloubec, osobní sdûlení). âást na‰í populace hnízdí od poloviny 90.
let na ·umavû, zbylá v Moravskoslezsk˘ch Beskydech. 
Pu‰tík bûlav˘ má sibifisk˘ typ roz‰ífiení v tajgové zónû Palearktidy. Izolované
populace v horsk˘ch lesích stfiední Evropy jsou patrnû relikty z nûkter˘ch pole-
dov˘ch období. Druh je rozdûlen na nûkolik poddruhÛ, z nichÏ patrnû nejhojnûj‰í
je Strix uralensis liturata roz‰ífien˘ v severní Evropû a Asii. Izolované populace
v horsk˘ch lesích stfiední Evropy náleÏí k poddruhu S. u. macroura (Wolf, 1810).
Druh je ohroÏen pfiedev‰ím destrukcí prostfiedí a pfiím˘m pronásledováním. Oba
tyto faktory jsou u nás v dne‰ní dobû témûfi eliminovány, av‰ak na pfielomu 19.
a 20. století zfiejmû vedly aÏ k úplnému vyhynutí pu‰tíka bûlavého v âeské repub-
lice. Jeho populace na ·umavû byla obnovena díky reintrodukãnímu programu,
do Beskyd se ‰ífií z poãetné slovenské populace.

VLASTNÍ ZÁCHRANNÉ PROJEKTY

Hlavní ãást projektu „Reintrodukce pu‰tíka bûlavého na ·umavû“ spoãívá v reintro-
dukci pu‰tíkÛ bûlav˘ch na ·umavu s cílem vytvofiit samostatnou Ïivotaschopnou
populaci. Vypou‰tûní ptáci pochází ze slovenské populace. V rámci tohoto pro-
jektu zde také probíhá monitoring a zaji‰Èování hnízdních pfiíleÏitostí pro pu‰tíky
bûlavé. Dal‰í projekt „Ochrana pu‰tíka bûlavého v Beskydech“ spoãívá v moni-
toringu a zaji‰tûní hnízdních pfiíleÏitostí pro pu‰tíky v Beskydech. Jsou zde
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vytváfieny hnízdní pfiíleÏitosti a je provádûn intenzivní monitoring populace,
nedochází tu k Ïádn˘m manipulacím s jedinci. 
Lokalizace projektu: ·umava, Beskydy
Doba provádûní projektu: 1991 – doposud trvá
PrÛbûh projektu: Pfiíprava celého projektu na ·umavû zaãala v roce 1991. Po
intenzivních konzultacích byl zpracován vlastní projekt (Kloubec 1992), jeÏ
nepfiímo navazuje na reintrodukãní projekt realizovan˘ v nûmecké ãásti ·umavy
od sedmdesát˘ch let. Pfii realizaci nûmeckého projektu v‰ak do‰lo k nûkolika
zásadním chybám, kter˘m se realizátofii ãeského projektu vyhnuli. ·lo hlavnû
o nedostateãn˘ poãet jedincÛ pro chov, z nichÏ ãást byla nejistého pÛvodu, resp.
patfiila k severskému poddruhu. Díky tûmto nedostatkÛm mohlo dojít k vytvofiení
nepfiirozené hybridní zóny mezi podruhem S. u. liturata a S. u. macroura v ãásti
·umavy. Do‰lo také pravdûpodobnû k silnému inbreedingu v dÛsledku nízkého
poãtu chovn˘ch párÛ. Obû tyto chyby byly v ãeském reintrodukãním programu
eliminovány. Vypou‰tûní jedinci jsou slovenského pÛvodu, náleÏí tedy ke stej-
nému poddruhu jako pÛvodní ‰umavská populace. Inbreedingu bylo zabránûno
dovozem vy‰‰ího poãtu ptákÛ pocházejících ze Slovenska a dÛslednou kombinací
pfii tvorbû nov˘ch párÛ. Chovné páry jsou umístûny v nûkolika zoologick˘ch
zahradách a záchrann˘ch stanicích. Vypu‰tûna byla vÏdy pouze mláìata odcho-
vaná rodiãovsk˘m párem, nikoliv lidmi, aby bylo zabránûno pfiípadn˘m zmûnám
chování zpÛsoben˘ch nepfiirozen˘m odchovem.
V˘sledky projektu: Od roku 1994 do roku 2004 bylo odchováno 78 mláìat,
z toho 66 jich bylo úspû‰nû vypu‰tûno. Vlastní navracení do volné pfiírody pro-
bíhá ve 4 vypou‰tûcích zafiízeních umístûn˘ch v pralesovit˘ch smí‰en˘ch poros-
tech v Národním parku ·umava. Do tûchto voliér jsou nûkolik t˘dnÛ pfied vypu‰-
tûním umístûny chovné páry s mláìaty. Obvykle koncem ãervence jsou pak mlá-
ìata z voliér vypu‰tûna a po urãitou dobu jsou je‰tû v kontaktu s rodiãi ve voliéfie. 
Dvacet vypu‰tûn˘ch mláìat bylo telemetricky sledováno po dobu nûkolika
mûsícÛ po vypu‰tûní pro potvrzení jejich úspû‰ného pfieÏívání a monitorování
jejich chování. Sledování prokázalo, Ïe mláìata se na prostfiedí dobfie aklimati-
zovala a úspû‰nû pfieÏívala. První novodobé vyhnízdûní ve volné pfiírodû bylo na
·umavû prokázáno v roce 1998 (Horal et al. 1998), tedy jiÏ tfietí rok po vypu‰tûní
prvních mláìat do volné pfiírody, a to nûkolik kilometrÛ od vypou‰tûcí voliéry.
Dal‰í dvû hnízdûní, opût pfiedpokládaná na základû pozorování vylétl˘ch mláìat,
byla doloÏena v roce 1999 a 2001 (Horal et al. 2001). Zvy‰uje se také poãet loka-
lit s pravideln˘m v˘skytem pu‰tíka bûlavého. Ve vhodn˘ch biotopech byly vyvû-
‰eny budky pro pu‰tíky bûlavé, které jsou kaÏdoroãnû kontrolovány. V jedné
z nich bylo v roce 2003 poprvé pfiímo prokázáno hnízdûní. NárÛst populace na
·umavû lze pfiiãítat úspû‰nému reintrodukãnímu programu, neboÈ je zatím zcela
izolována od ostatních stfiedoevropsk˘ch populací. V rámci tohoto projektu byla
také zpracována anal˘za sloÏení potravy pu‰tíkÛ bûlav˘ch na ·umavû. 
Populace v Moravskoslezsk˘ch Beskydech se také rychle rozrÛstá, toto ‰ífiení
v‰ak nelze pfiiãíst na vrub proveden˘m opatfiením, ale je zapfiíãinûno ‰ífiením
jedincÛ ze slovenské populace. Hnízdûní v budkách zde zatím nebylo prokázáno,
pravdûpodobnû v dÛsledku dostateãného mnoÏství pfiirozen˘ch hnízdních moÏ-
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ností. Dal‰í vyvû‰ování budek se tedy nezdá v nejbliÏ‰í dobû pro rÛst populace
nezbytné. Díky kvalitnímu monitoringu je pfiesnû zachycen v˘voj zdej‰í popu-
lace. Podrobn˘ monitoring je velmi Ïádoucí i v následujících letech. 

FINANâNÍ NÁKLADY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Projekt reintrodukce pu‰tíka bûlavého na ·umavû byl v prÛbûhu svého v˘voje
financován z mnoha rÛzn˘ch zdrojÛ (Ministerstvo Ïivotního prostfiedí - MÎP,
Správa národního parku a Chránûná krajinná oblast - CHKO ·umava, Správa
CHKO TfieboÀsko, Lesy âR, zoologické zahrady, záchranné stanice, vlastní
zdroje fie‰itelÛ projektu, ãetní dobrovolníci atp.). BohuÏel se nepodafiilo shro-
máÏdit kompletní údaje o nákladech na tento projekt, ãást nákladÛ je uvedena
níÏe.
Náklady na monitoring a vyvû‰ování budek v Beskydech v roce 2001 dosáhly 68 300,- Kã. Projekt
byl podpofien i v roce 2003, náklady se nepodafiilo zjistit. Akci za‰títilo sdruÏení Korax. Dotace
poskytlo MÎP.
Velká ãást nákladÛ spojen˘ch s projektem na ·umavû byla pouÏita na odchov mláìat v zajetí a jejich
vypu‰tûní, podafiilo se v‰ak získat podklady pouze pro malou ãást z nich: 
Napfiíklad náklady ZO âSOP Klatovy v roce 1994 na chov pu‰tíkÛ bûlav˘ch ãinily 40 000,- Kã. Tato
ãástka byla poskytnuta MÎP âR.
Náklady na potravu pro pu‰tíky bûlavé v ZOO Ohrada ãinily v letech 1994 aÏ 2005 celkem 471 200,-
Kã. Náklady na ãipy ãinily dal‰ích 10 890,- Kã. Zoologická zahrada se podílela na chovu a péãi o pu‰-
tíky bûlavé od zaãátku projektu a podafiilo se zde odchovat nejvíce mláìat. V uveden˘ch ãástkách
nejsou zahrnuty náklady na dopravu, peãovatelskou a veterinární péãi atp. Proto celkové náklady
ZOO Ohrada budou témûfi dvojnásobné. 
Náklady (vãetnû veterinární péãe, ãipÛ atp.) Zooparku Chomutov spojené s chovem 2 dospûl˘ch párÛ
a 3 mláìat v roce 2005 ãinily celkem 53 775,- Kã., z toho náklady na potravu 34 000,- Kã (tedy 63%).
Zoopark Chomutov je ale do projektu zapojen dlouhodobû, proto celkové náklady jsou v˘raznû vy‰‰í.
Náklady na odchov mláìat, jejich vypou‰tûní a telemetrické sledování pfiímo na ·umavû ãinily v roce
2004 157 000,- Kã (30 000,- Kã vypou‰tûní a krmení, 35 000,- Kã nová vypou‰tûcí voliéra, 42 000,-
Kã náklady na telemetrii, 50 000,- Kã náklady na odchov pu‰tíkÛ na stanici v HoraÏìovicích).
Cestovní náklady a dal‰í podobné investice nejsou zapoãteny. 
Celkové zji‰tûné náklady tedy ãinily 801 165,- Kã. Pravdûpodobné celkové
náklady jsou v‰ak mnohem vy‰‰í, fiádovû miliony Kã.

V¯ZNAM A PRIORITA OPAT¤ENÍ

·umavská populace pu‰tíka bûlavého byla ve 20. století zcela vyhubena a byla
obnovena aÏ za pomoci reintrodukãního programu. V souãasné dobû je nutné
tento projekt dokonãit, aby nedo‰lo ke znehodnocení tvrdé práce z let minul˘ch.
Proto povaÏuji tento projekt za prioritní. Celkové náklady na projekt jsou rela-
tivnû vysoké, ale v pfiípadû, Ïe bude projekt úspû‰nû dokonãen, není pochyb
o tom, Ïe byly finanãní prostfiedky pouÏity správnû a pfiínosnû. 
Beskydská populace se ‰ífií samovolnû ze Slovenska, ale podrobn˘ monitoring
roz‰ífiení a v˘voje poãetnosti je nezbytn˘ vzhledem k nutné ochranû tohoto kri-
ticky ohroÏeného druhu. Proto i tento projekt povaÏuji za prioritní. Celkové
náklady jsou velmi nízké, ale penzum získan˘ch informací je znaãné. 
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU

• jako nejpravdûpodobnûj‰í pfiíãina vyhynutí pu‰tíkÛ bûlav˘ch v âeské repub-
lice na poãátku 20. století byla stanovena kombinace odstfielu s nûkter˘mi dal-
‰ími faktory (genetická izolovanost populace, kolísání poãetnosti v dÛsledku
klimatick˘ch v˘kyvÛ, zmûna prostfiedí – niãení porostÛ pralesovitého charak-
teru atp.), hlavní limitující faktor – nelegální lov – je v‰ak v dne‰ní dobû témûfi
eliminován, 

• vhodnost biotopu byla pfiedem posouzena, pu‰tík bûlav˘ je vázan˘ na prale-
sovité zbytky smí‰en˘ch porostÛ v niÏ‰ích polohách s pfiítomností luk a past-
vin, kter˘ch je i dnes stále je‰tû dostatek, dokáÏe se v‰ak pfiizpÛsobit i znaãnû
pfiemûnûn˘m lesÛm, takÏe rozhodujícím faktorem je zfiejmû dostatek potravy,

• biologie druhu pfied zahájením projektu byla dobfie známa, velmi mnoho zku-
‰eností bylo moÏné ãerpat od slovensk˘ch kolegÛ a z nûmeckého reintro-
dukãního programu,

• efekt reintrodukce druhu na ekosystém byl zváÏen, pu‰tík bûlav˘ je vrcholov˘
predátor s velmi pestrou skladbou potravy, loví pfiedev‰ím drobné hlodavce,
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ale je schopen ulovit i ptáky a jiné Ïivoãichy rÛzn˘ch velikostí, v minulosti
byl souãástí horsk˘ch a podhorsk˘ch ekosystémÛ ·umavy a své místo tam má
zcela jistû i dnes, podobnou niku mÛÏe zaujímat také s˘c rousn˘, ale vzhle-
dem k ‰irokému roz‰ífiení drobn˘ch hlodavcÛ je pfiímá konkurence velice
nepravdûpodobná,

• krátkodobé cíle byly detailnû naplánovány v projektu, jednalo se hlavnû
o odstranûní administrativních bariér bránících dovozu pu‰tíkÛ bûlav˘ch ze
Slovenska, dále o zaji‰tûní dostateãného mnoÏství odchovan˘ch mláìat roãnû,
jejich úspû‰ného vypu‰tûní do pfiírody a vytvofiení dostatku hnízdních pfiíleÏi-
tostí pro pu‰tíky na ·umavû, dlouhodob˘m cílem projektu je vytvofiení popu-
lace pu‰tíkÛ bûlav˘ch na ·umavû schopné reprodukce,

• pfied vlastní reintrodukcí byl zhodnocen taxonomick˘ statut reintrodukova-
n˘ch jedincÛ,

• byla provádûna zdravotní kontrola vypou‰tûn˘ch pu‰tíkÛ bûlav˘ch, v‰ichni
pocházeli z odchovÛ, nebo byli alespoÀ na 1 mûsíc umístûni ve vypou‰tûcí
voliéfie, kde mohl b˘t dobfie posouzen jejich zdravotní stav, vypou‰tûni tedy
byli vÏdy pouze zdraví jedinci, 

• prÛbûh projektu byl velmi dobfie monitorován, sestavování rodiãovsk˘ch párÛ
byla vûnována velká pozornost, v‰ichni odchovaní a vypou‰tûní jedinci byli
oznaãeni (krouÏky, mikroãipy) a ãást z nich také sledována telemetricky, byly
zvefiejÀovány závûreãné zprávy a ãlánky o prÛbûhu a v˘sledcích odchovÛ
a poãtech vypu‰tûn˘ch ptákÛ, v‰echny vyvû‰ené budky byly pravidelnû kon-
trolovány a ãi‰tûny, v hnízdní dobû byly kontrolovány pouze ze zemû
z dÛvodu minimalizace ru‰ení,

• byl sestaven víceãlenn˘ t˘m specializující se na v‰echny fáze programu, hlavními
ãleny byli Ing. Bohuslav Kloubec a RNDr. Ludûk Bufka, dále se na projektu podí-
leli mj. i následující zoologové: Dr. Wolfgang Scherzinger, Ing. Jaroslav âerven˘,
Mgr. ·tefan Danko, RNDr. Pavol KaÀuch, ·tefan Pãola a MUDr. Ladislav ·imák,
na odchovech se podíleli zoologové ze zoologick˘ch zahrad v Chomutovû,
Dûãínû a Hluboké nad Vltavou a pracovníci stanic v HoraÏìovicích a Pavlovû,
v Beskydech koordinuje ve‰keré aktivity Mgr. Zdenûk Vermouzek,

• po vytvofiení celkového plánu byl projekt zaslán na kritické zhodnocení jak
ãesk˘m, tak nûmeck˘m a slovensk˘m odborníkÛm, vlastní projekt také pro‰el
schvalovacím procesem ministerstva Ïivotního prostfiedí, projekt stále je‰tû
probíhá a v˘sledky tedy nebyly prozatím fiádnû oponovány,

• komplexní materiál plánující aktivity na del‰í ãasové období zpracoval Klou-
bec (Kloubec 1992), dal‰í informace o tomto projektu publikoval rovnûÏ
Kloubec (Kloubec 1995)

Neznalosti a nedostatky projektu:
• nebyl sestaven poradní sbor (pouze neoficiální t˘m, kter˘ prÛbûÏnû pracuje)
• kritéria pro posouzení dosaÏení cílÛ nebyla podrobnû stanovena
• nebyla provedena Habitat Viability Analysis
• optimální poãet vypou‰tûn˘ch jedincÛ nebyl stanoven za pouÏití statistick˘ch

metod, ale byl odhadnut na 100 – 200 jedincÛ
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• genetické zhodnocení vypou‰tûn˘ch jedincÛ nebylo provedeno, ov‰em
z dÛvodu nedostatku finanãních prostfiedkÛ, v budoucnu je v‰ak plánováno

• socioekonomická studie nebyla zpracována
• vlastní monitoring v˘voje populace na ·umavû byl ne zcela dostaãující, první

i druhé hnízdûní bylo prokázáno pfii náhodn˘ch náv‰tûvách ornitologÛ na pro-
jektu se neúãastnících, v poãátcích projektu chybûl detailní monitoring v˘voje
populace, v posledních letech je monitoring na dobré úrovni (nejen díky tele-
metrii, ale také díky kontrole budek a hnízdních teritorií), je nutné podo-
tknout, Ïe ·umava je rozsáhlé a ‰patnû pfiístupné území a kvalitnûj‰í monito-
ring tohoto nároãného druhu by vyÏadoval více mapovatelÛ a finanãních pro-
stfiedkÛ
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STATUT

V 80. letech byla sova pálená v „âervené knize“ zafiazena mezi druhy ohroÏené
(Sedláãek et al. 1988). Na základû ponûkud odli‰né kategorizace podle vyhlá‰ky
MÎP âR ã. 395/92 Sb. je dnes sova pálená zafiazena mezi druhy silnû ohroÏené,
coÏ lze pfii její známé citlivosti na klimatické v˘kyvy a zranitelnosti hnízdi‰È
v exponovan˘ch lidsk˘ch sídlech povaÏovat za odpovídající. V âerveném
seznamu âR – Obratlovci je uvedena v kategorii ohroÏen˘ druh (·Èastn˘ a Bej-
ãek 2003). Na území ãlensk˘ch státÛ Evropské unie má sova pálená podle Smûr-
nice Rady ã. 79/409/EEC 1979 o ochranû volnû Ïijících ptákÛ obecnou ochranu
podle ãl. I.

OHROÎENÍ

UÏ v pfiedminulém století byla u nás sova pálená povaÏována za druh mnohem
vzácnûj‰í neÏ pu‰tík obecn˘ (Strix aluco) a kalous u‰at˘ (Asio otus), ale je‰tû ke
konci minulého století chybûly z mnoha oblastí âeské republiky pfiesnûj‰í údaje
o jejím roz‰ífiení a poãetnosti. Obecnû v‰ak byla povaÏována za obyvatele vût‰iny
lidsk˘ch sídel v niÏ‰ích polohách (Hudec et al. 1983).
UÏ pro rok 1976 byla Skupinou pro v˘zkum dravcÛ a sov (SOVDS) jako hlavní
speciální dlouhodob˘ úkol vyhlá‰ena inventarizace hnízd v˘ra velkého a sovy
pálené. Její v˘sledky nakonec ale oãekávání zcela nenaplnily. Soudû v‰ak podle
dlouhodob˘ch údajÛ, do‰lo v období po roce 1970 k podstatnému poklesu poãet-
nosti, av‰ak na základû kontrol hnízdi‰È v 80. letech se poãetní stavy nejevily tak
tragicky, jak se v té dobû v‰eobecnû konstatovalo. Odhad poãetnosti k roku 1990
byl pro âeskou republiku stanoven na 300 – 350 párÛ a pro Slovenskou repub-
liku na 300 – 500 párÛ (Danko et al. 1994). Zvlá‰tû pro âeskou republiku to byla
pfiece jen ãísla varovná, i kdyÏ je samozfiejmû nutné vzít v úvahu nedostatek kon-
krétních údajÛ komplikující kvalifikovan˘ odhad. Pfiíznivûji se jevil poznatek
Hláska (in Danko et al. 1994) o poãetnosti v oblasti TfieboÀska v polovinû 80. let
minulého století s hustotou 3 aÏ 4 páry na 100 km2 nebo Divi‰e (1992) z Náchod-
ska. Ten ve druhé polovinû 80. let zjistil znaãné v˘kyvy poãetnosti, pfii nichÏ hus-
tota v pfiepoãtu na celé území v Ïádném roce nepfiekroãila 3 páry na 100 km2.
V oblastech obsazen˘ch sovou pálenou v‰ak dosahovala aÏ 6 párÛ na 100 km2.
I kdyÏ byl v nûkolika posledních desetiletích zaznamenán nápadn˘ pokles poãet-
nosti témûfi v celé Evropû (·Èastn˘ et al. 1996), není v nûkter˘ch zemích situace
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tak dramatická. Napfiíklad v sousedním o málo vût‰ím Maìarsku, které má pro sovu
pálenou mnohem pfiíznivûj‰í v˘‰kové klima, byla ve stejném období i pfies klesající
poãetnost odhadnuta hnízdní populace na 1000 – 2000 párÛ (Gorman 1995). Porov-
nání v˘sledkÛ dvou kol mapování hnízdního roz‰ífiení ptákÛ âeské republiky v pfii-
bliÏnû stejném období (první v letech 1973–77, druhé v letech 1985–89) zfietelnû
sestupn˘ trend poãetnosti potvrzuje (·Èastn˘ et al. l.c.). Na konci 90. let stále chybí
pfiesné údaje o roz‰ífiení a poãetnosti v âechách. Mnohem lépe je zpracována
Morava a Slezsko, kde napfi. v okrese Znojmo dosáhla hnízdní hustota v roce 1998
8–10 párÛ na 100 km2, nicménû v dal‰ích okresech Moravy (napfi. Opava, Kromû-
fiíÏ nebo Pfierov) nebyly instalované budky obsazeny (Poprach 2000) a je tedy
moÏné hovofiit – podobnû jako u s˘ãka obecného – o existenci „hnízdních ohnisek“.
V roce 1999 bylo v âR ãleny SOVDS pfii âeské spoleãnosti ornitologické (âSO)
prokázáno hnízdûní 134 párÛ sovy pálené a konstatován razantní nárÛst poãetnosti
jako dÛsledek hnízdní podpory pomocí budek a úprav kostelních vûÏí (Schröpfer
2001). Nápadn˘ nárÛst hustoty – dÛsledek ‰iroké hnízdní podpory a eliminace
negativních faktorÛ – byl zaznamenán na Bfieclavsku v letech 2000 – 2003, a to aÏ
na 3,8 páru/100 km2 v posledním roce (Krause 2003). Nûkteré v˘sledky z jin˘ch
krajÛ âR v‰ak naznaãují spí‰e opaãn˘ v˘voj.
Hlavní faktory ovlivÀující v˘kyvy poãetnosti sovy pálené jsou vcelku dobfie
známy a pfiehlednû je shrnuje Marti‰ko (1994). Na první místo fiadí zmûny v kra-
jinû (úbytek trval˘ch travních porostÛ) a s nimi související v˘kyvy v nabídce
potravy, dále pak úbytek hnízdních pfiíleÏitostí (uzavírání zvonic, kostelních vûÏí
a pÛdních prostorÛ), predaãní tlak (zvlá‰tû pak ze strany kuny skalní), tuhé zimy
s vysokou snûhovou pokr˘vkou (provázené zhor‰enou dostupností hlavní
potravy). Nezanedbatelné jsou i aplikace rodenticidÛ (ty v‰ak v posledním dese-
tiletí ponûkud ztratily na v˘znamu díky ekonomicky uváÏlivûj‰ím aplikacím),
nelegální chovy ptákÛ a obchod s nimi, ohroÏení obsazen˘ch hnízd a dal‰í fak-
tory (autor uvádí dopravu, ale patfií sem – a zvlá‰tû u sovy pálené – ãasté pfiípady
uvíznutí a úhynu v nejrÛznûj‰ích technick˘ch nástrahách jako jsou rÛzné nádrÏe,
stojící roury, komíny aj.). 
Sova pálená je dobfie znám˘m v˘razn˘m potravním specialistou na drobné savce
s velkou pfievahou hrabo‰e polního (Microtus arvalis). Z ãetn˘ch rozborÛ v˘vrÏkÛ
ze vzorkÛ sebran˘ch v 80. letech minulého století je zfiejmá jednoznaãná domi-
nance hrabo‰e polního v rozmezí 67,2% aÏ 94,8% v jednotliv˘ch vzorcích (Divi‰
1976–1992; Horal et al. 1990; Bene‰ 1985). Tato v˘znamná závislost na v˘kyvech
populace jediného druhu vedla u sovy pálené ke vzniku zajímavé reprodukãní stra-
tegie, kdy ve fázi pesima populací hrabo‰e polního páry zpravidla vÛbec neza-
hnízdí a naopak v obdobích gradace populací hrabo‰e zcela bûÏnû hnízdí dvakrát
roãnû (ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech i tfiikrát) a mohou v jednom roce odchovat i více
neÏ 10 mláìat. Mimo to jsou páry schopny velmi pruÏnû zareagovat na nastupu-
jící gradaci populace hrabo‰e v prÛbûhu roku a zaãnou hnízdit tfieba v létû nebo na
podzim. Jejich hnízdní období je tedy mimofiádnû dlouhé, neboÈ vejce, resp. mlá-
ìata mÛÏeme v hnízdech nalézt od února aÏ do prosince. V dÛsledku toho ov‰em
poãetnost populace sovy pálené osciluje nûkdy tak nápadnû, Ïe to vede ke kon-
strukcím katastrofálních scénáfiÛ o brzkém vymizení druhu.
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V¯VOJ A SOUâASNOST AKTIVNÍ PODPORY

Aktivní podporou jsou mínûny v‰echny cílené zásahy do abiotického i biotického
prostfiedí toho kterého ptaãího druhu, jeÏ vedou ke stabilizaci nebo posílení (nav˘-
‰ení) populace. V pfiípadû sovy pálené jmenujme na prvním místû vytváfiení hnízd-
ních pfiíleÏitostí cílenou úpravou sakrálních, pfiípadnû i jin˘ch staveb, instalaci
hnízdních budek na vhodná místa a vypou‰tûní umûle odchovan˘ch ptákÛ. Neménû
dÛleÏit˘mi kroky aktivní ochrany je zabezpeãení hnízdi‰È proti predátorÛm (hlavnû
kunû skalní a koãce), zabránûní jejich uzavfiení, zniãení nebo po‰kození, zejména
v prÛbûhu hnízdûní. V̆ znamné jsou rovnûÏ záchranné transfery mláìat, odstraÀo-
vání nebezpeãn˘ch smrtících pastí, ale i údrÏba a ãi‰tûní hnízdi‰È (hlavnû budek),
rehabilitace handicapovan˘ch jedincÛ a jejich návrat do pfiírody aj.
Jednotlivá konkrétní opatfiení, která lze nazvat aktivní podporou, je obãas nucen
provést snad kaÏd˘ aktivní terénní ornitolog. Díky SOVDS byla od roku 1975 tato
opatfiení u druhÛ obou fiádÛ nejen stále úplnûji registrována, ale vlastnû od samého
poãátku ãinnosti skupiny jakoÏto úkol „budky a umûlá hnízda“ také podnûcována,
sledována a vyhodnocována, i kdyÏ pfiedev‰ím jen co do poãtu nainstalovan˘ch
budek a jejich obsazenosti. Zpoãátku se jednalo pfiedev‰ím o budky pro po‰tolku
obecnou a pu‰tíka obecného, poãínaje rokem 1984 do poãátku 90. let byly v‰ak
v budkách témûfi kaÏdoroãnû registrovány 1-3 hnízdní páry sovy pálené. V tûchto
letech sehrála velmi v˘znamnou roli v aktivní hnízdní podpofie, ale také v její pro-
pagaci a popularizaci, pfiedev‰ím práce skupiny vedené M. Dusíkem, která za pod-
pory âeského svazu ochráncÛ pfiírody (âSOP) na Královéhradecku postupnû roz-
vinula ‰iroce pojat˘ program ovûfiování metod biologické ochrany zemûdûlsk˘ch
kultur proti hrabo‰i polnímu pomocí ptaãích predátorÛ. I kdyÏ hlavním cílov˘m
ptaãím predátorem v tomto programu byla po‰tolka obecná, byla v jeho rámci
odzkou‰ena také hnízdní podpora dal‰ích druhÛ predátorÛ a získáno mnoho
nov˘ch zku‰eností a poznatkÛ, z nichÏ ãerpaly a stále je‰tû ãerpají práce ãetn˘ch
následovníkÛ. V tûchto letech v‰ak nebyl realizován Ïádn˘ program cílenû zamû-
fien˘ na aktivní podporu sovy pálené, i kdyÏ z v˘sledkÛ inventarizace hnízdi‰È pro-
vádûné SOVDS bylo zfiejmé, Ïe se jedná o druh fiídk˘ s v˘razn˘m trendem poklesu
poãetnosti. 
Nové pfiíleÏitosti a impulsy pfiinesly spoleãenské zmûny po roce 1989. Postupnû
se zaãaly otevírat nové moÏnosti, jak získat na pokrytí znaãnû vysok˘ch nákladÛ
na vytváfiení a údrÏbu nov˘ch hnízdních pfiíleÏitostí a pfiípadnou reintrodukci
sovy pálené prostfiedky z rÛzn˘ch zdrojÛ, pfiedev‰ím z centrálního rozpoãtu pro-
stfiednictvím programÛ Ministerstva Ïivotního prostfiedí (MÎP), ale i ze zdrojÛ
regionálních (kraje, okresy nebo i jednotlivé obce) a v neposlední fiadû rovnûÏ ze
sponzorsk˘ch darÛ státních, polostátních a soukrom˘ch podnikatelsk˘ch subjektÛ
nebo soukrom˘ch osob. ProtoÏe sova pálená nebyla mezi ãleny Skupiny pro
ochranu a v˘zkum dravcÛ a sov, ale ani mezi ostatními ornitology druhem na
okraji zájmu a v˘voj její populace byl varovn˘, nedaly na sebe projekty cílenû
zamûfiené na její podporu dlouho ãekat.
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JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

1. Opatfiení mimo projekty financované ze zdrojÛ státního rozpoãtu
Zahrnují pfiehled v‰ech opatfiení zmiÀovan˘ch ve v˘roãních zprávách Skupiny
pro ochranu a v˘zkum dravcÛ a sov od roku 1975 a zji‰tûn˘ch opatfiení realizo-
van˘ch zpravidla na základû individuálního rozhodnutí jednotlivcÛ nebo zájmo-
v˘ch skupin. Nûkteré údaje ze zpráv SOVDS z 90. let se pfiekr˘vají s v˘sledky
projektÛ financovan˘ch ze zdrojÛ státního rozpoãtu.
V roce 1984 uvádûjí Vesel˘ a KfiíÏek zahnízdûní 1 páru v budce na Pfiíbramsku
(údaje o celkovém poãtu budek a jejich umístûní a konstrukci zpráva neobsa-
huje).
V roce 1985 nainstaloval Dusík na Královéhradecku plastové budky do kravínÛ
a ve dvou tûchto budkách páry zahnízdily (o celkovém poãtu instalovan˘ch
budek, jejich umístûní a konstrukci se nezmiÀuje).
V roce 1986 hlásí Dusík opût zahnízdûní 2 párÛ v budkách.
V roce 1988 obsahuje zpráva o ãinnosti SOVDS nekomentovan˘ údaj o hnízdûní
1 páru v budce pro území celého âeskoslovenska.
V roce 1989 ohlásil Dusík hnízdûní 2 párÛ v budkách a 1 pár v budce také Dob-
rovoln˘ z okolí Polné (o celkovém poãtu instalovan˘ch budek, jejich umístûní
a konstrukci se ani jeden z nich nezmiÀuje). Dusík peãoval o 1 handicapovaného
ptáka, o jeho dal‰ím osudu v‰ak zprávu nepodává.
V roce 1990 ohlásil hnízdûní po 1 páru v budce Dusík a Dobrovoln˘ a 8 párÛ
v budkách na Chrudimsku Cibulka (o celkovém poãtu instalovan˘ch budek,
jejich umístûní a konstrukci se Cibulka nezmiÀuje a jím uvádûn˘ údaj mimo to
zpochybÀuje F. Bárta). Cibulka peãoval o 1 handicapovaného ptáka, o jeho osudu
ov‰em zprávu nepodal. Dusík v 80. letech a zfiejmû i na zaãátku 90. let instaloval
na Královéhradecku vût‰í poãet budek pro sovu pálenou. Na Ïádost o doplnûní
základních údajÛ o rozsahu a v˘sledcích tohoto opatfiení v‰ak vÛbec nereagoval,
je ov‰em zfiejmé Ïe se jednalo o do té doby rozsahem nejv˘znamnûj‰í opatfiení na
hnízdní podporu sovy pálené v âeskoslovensku.
V roce 1992 ohlásil hnízdûní 1 páru v budce na severní Moravû Zahrádka (o celkovém
poãtu instalovan˘ch budek, jejich umístûní a konstrukci v‰ak informaci nepodává).
V rámci zakázky „Strategie ochrany sovy pálené (Tyto alba) v âR“ rozmístil
Divi‰ v jiÏní ãásti okresu Náchod jako ovûfiovací pokus 8 budek (1 na pÛdu kos-
tela a 7 do skladÛ píce u kravínÛ) a provedl 6 úprav hnízdních prostor v kostel-
ních vûÏích. Bûhem dvou následujících let byla jedna z budek v senících obsa-
zena zdivoãel˘m holubem, jedna rehkem domácím a dvû budky byly zniãeny pfii
manipulaci s uskladnûnou hmotou. Kostelní vûÏe nebyly kontrolovány. V dal‰ích
letech nebyly kontroly z dÛvodÛ ãasov˘ch a zdravotních provádûny vÛbec.
V roce 2004 byly provedeny pouze revize stavu budek v senících. Dva seníky
u odstaven˘ch kravínÛ byly uzavfieny a kontrola nemohla b˘t provedena, v jed-
nom z dal‰ích seníkÛ byla budka vyuÏívána kunou skalní a v ostatních senících
nebyly budky uÏ nalezeny.
V roce 1993 ohlásili realizaci projektu „Pomoc sovám pálen˘m“ v oblasti jiÏní
Moravy PraÏák a Krause.
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V roce 1994 probíhal intenzivní v˘zkum na Bene‰ovsku (KfiíÏek, Vesel˘), na jiÏní
Moravû (PraÏák, Krause) a na Olomoucku (Poprach).
V roce 1995 vytváfieli hnízdní pfiíleÏitosti na jiÏní Moravû Krause a Oplu‰til
a ohlásili hnízdûní 8 párÛ v budkách.
V roce 1996 jsou ve v˘roãní zprávû SOVDS bez dal‰ího komentáfie zmínûna 2 hníz-
dûní v budkách. Pokraãovalo navy‰ování hnízdních pfiíleÏitostí na více místech âR
(Krause, Oplu‰til, Pinta, Hru‰ka, Melichar, Dvor‰tí, Poprach, Schröpfer).
V roce 1997 je ve Zprávû SOVDS uvedeno nekomentované hnízdûní 8 párÛ v bud-
kách. 
V letech 1995 – 1997 instaloval Poprach 1230 budek. Hnízdní pfiíleÏitosti v jiÏních
âechách vytváfieli Hru‰ka a Melichar. Dvû mláìata z ohroÏeného hnízda na Podû-
bradsku byla pfienesena do hnízda na PlzeÀsku, resp. Tachovsku.
Ve zprávû SOVDS za rok 1998 je uvedeno nekomentované zahnízdûní 19 párÛ v bud-
kách a informace o pokraãující hnízdní podpofie v jiÏních âechách (Hru‰ka, Melichar).
Za rok 1999 uvádí zpráva SOVDS uÏ 114 párÛ v budkách a informuje o prová-
dûní praktické ochrany na Tachovsku a DomaÏlicku (Krause, Oplu‰til) a na jiÏní
Moravû (Berka).
Ve zprávû SOVDS za rok 2000 jsou uvefiejnûny zajímavé statistické údaje
z âeské republiky, kde bylo k 31.12. 2000 ãleny skupiny instalováno 2687 budek
pro sovu pálenou (z toho 174 v kostelech a ostatní v zemûdûlsk˘ch farmách). Cel-
kem bylo prokázáno hnízdûní 188 párÛ, z nich ov‰em pln˘ch 46% párÛ jen ve
ãtyfiech jihomoravsk˘ch okresech, s lokální hustotou 9,32 páru/100 km2 v okre-
sech Uherské Hradi‰tû a Hodonín (vût‰ina párÛ pravdûpodobnû hnízdila v bud-
kách – pozn. autor).
Asi ve druhé polovinû 90. let rozmístil vût‰í poãet budek pro sovu pálenou na
Rychnovsku Bûlka. AlespoÀ základní údaje o rozsahu a úãinnosti tohoto opatfiení
se v‰ak nepodafiilo získat.

2. Hodnocení projektÛ financovan˘ch ze státního rozpoãtu
K znaãnému mnoÏství projektÛ chybí jakékoliv podklady pro hodnocení, u dal-
‰ích projektÛ jsou k dispozici jen podklady neúplné nebo krácené. Pro základní
hodnocení projektÛ z pohledu jejich pfiipravenosti a úspû‰nosti realizace je zapo-
tfiebí alespoÀ pfiihlá‰ka do v˘bûrového fiízení nebo Ïádost o poskytnutí dotace
s pfiílohami (zvlá‰tû s návrhem opatfiení) a závûreãná zpráva o realizaci projektu.
K úplnému hodnocení projektÛ striktnû podle osnovy vypracované zadavatelem
této studie jsou ov‰em nezbytnû nutné i údaje, které dodané materiály neobsahují.
U projektÛ, které je moÏné povaÏovat za celostátnû koordinované a u projektÛ
zahrnujících reintrodukce, byly tyto údaje od jejich fie‰itelÛ doÏádány. S v˘jim-
kou dvou pfiípadÛ v‰ak tyto údaje nebyly poskytnuty a na Ïádost o nû nebylo fie‰i-
teli projektÛ ani jakkoliv zareagováno.
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JEDNOTLIVÉ PROJEKTY A JEJICH HODNOCENÍ

ZAJI·TùNÍ PROVOZU STANICE NA ZÁCHRANU DRAVCÒ A SOV (18/1993)

Cílem projektu byla péãe o handicapované Ïivoãichy v roce 1993. ZaloÏení a roz-
‰ífiení stanice si vynutily mnoÏící se nálezy handicapovan˘ch a ohroÏen˘ch Ïivo-
ãichÛ a absence podobného zafiízení v oblasti.
¤e‰itel projektu: ZO âSOP 22/07 Klenãí pod âerchovem
Lokalizace projektu: DomaÏlicko a okolí.
Doba provádûní projektu: Rok 1993. Program zahájen 1988 a zfiejmû stále pro-
bíhá.
PrÛbûh projektu: PrÛbûÏnû po cel˘ rok jsou pfiijímáni do péãe handicapovaní
Ïivoãichové, ktefií jsou po pfiípadném úspû‰ném vyléãení a rehabilitaci vypou-
‰tûni zpût do pfiírody.
V˘sledky projektu: V roce 1992 byla za podpory ÚVR âSOP postavena chovná
zafiízení. V roce 1993 byly do péãe pfiijaty 3 ex. sovy pálené a v‰echny byly
vypu‰tûny zpût do pfiírody. 
Finanãní náklady: Za rok 1993 celkem 47 851,- Kã, do roku 1993 a v roce 1995
neznámé.
Zdroje financování: Do roku 1993 byly provozní náklady hrazeny ze soukrom˘ch
prostfiedkÛ a z 1/4 nesl náklady referát ÎP OÚ DomaÏlice, v roce 1992 podpofiila sta-
vební úpravy ÚVR âSOP; 1993 – MÎP (47 851,- Kã), 1995 – MÎP (20 000,- Kã).
V˘znam a priorita opatfiení: Projekt fie‰í problém s handicapovan˘mi a jinak
ohroÏen˘mi volnû Ïijícími Ïivoãichy v oblasti. Vedle trvalé spolupráce s veteri-
nárním lékafiem poãítá s trval˘m kontaktem s orgány samosprávy a státní správy
a plánuje se zamûfiit také na v˘chovu a osvûtu. V̆ znam tohoto zafiízení v raném
období rozvoje stanic tohoto typu byl nesporn˘. Nedostatkem projektu je velmi
struãná závûreãná zpráva, která neobsahuje Ïádné bliÏ‰í údaje o o‰etfiovan˘ch
zvífiatech, jejich pÛvodu, dÛvodu pfiijetí do péãe, prÛbûhu péãe a okolnostech
jejich pfiípadného vypu‰tûní. Projekt nefie‰í speciální otázky ochrany genofondu
sovy pálené, ale pouze jednotlivé pfiípady handicapu nebo ohroÏení individuí.
Jeho v˘znam pfiesahuje problematiku ochrany genofondu jediného druhu. 

PROGRAM DRUHOVÉ OCHRANY TYTO ALBA (SOVA PÁLENÁ) V P¤ÍRODNÍ OBLASTI

DYJSKOSVRATECK¯ ÚVAL (DÍLâÍ PROJEKT „LITAVA – CÉZAVA, I. ETAPA, 1994-96“)

Hnízdní podpora sovy pálené cestou rozmísÈování hnízdních budek a úpravy
hnízdních prostor v sakrálních objektech, v˘zkum, monitoring, údrÏba, eliminace
rizikov˘ch faktorÛ. Z hlediska rozboru pfiíãin ohroÏení, znalostí biologie druhu
a anal˘zy rizik opatfiení byl projekt pfiipraven velmi dobfie.
¤e‰itel projektu: âÚOP, stfiedisko Brno
Lokalizace projektu: Dyjskosvrateck˘ úval (JV od Brna – úval Svratky a povodí
Litavy).
Doba provádûní projektu: Cel˘ program je rozvrÏen na období let 1994 – 2004,
jinde uvedeno 1993 – 2002.
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PrÛbûh projektu: Opatfiení navazují na podobnou práci skupiny bfieclavsk˘ch
ornitologÛ (PraÏák, Krause, bratfii Oplu‰tilové). Inventarizace stávajících hnízdi‰È
a jejich kontroly v roce 1993. Instalace budek v únoru a bfieznu 1994 a 1995
a kontroly znám˘ch hnízdi‰È a budek v roce 1994.
V˘sledky projektu: V letech 1994–1995 bylo instalováno celkem 40 budek do
zemûdûlsk˘ch objektÛ. V roce 1994 prokázáno hnízdûní 8 párÛ, z toho 2 páry
v budkách. Konstatována byla jednoznaãná preference zemûdûlsk˘ch objektÛ
(z 20 dfiívûj‰ích dlouholet˘ch hnízdi‰È v kostelech obsazeno v roce 1993 pouze
jediné). Úãinnost opatfiení byla monitorována a informace o projektu publikována
v odborném tisku. 
Finanãní náklady: Celkové nejsou známy. Na v˘robu 50 ks budek kalkulováno
22 500,- Kã.
Zdroje financování: âesk˘ ústav ochrany pfiírody (âÚOP) 
V˘znam a priorita opatfiení: Projekt má sv˘m rozsahem nadregionální v˘znam,
je velmi dobfie a komplexnû pfiipraven a zaji‰tûn. Poãítá s dÛkladn˘m prÛzkumem
oblasti vãetnû dotazníkové akce a osvûty, chce se zamûfiit na anal˘zu rizik apli-
kace rodenticidÛ a získání zku‰eností se zimní ochranou druhu s moÏn˘m pfiikr-
mováním v dobû vleklé potravní nouze. Cel˘ program je plánován na 10 let,
bûhem nichÏ má b˘t postupnû nainstalováno 300 budek do zemûdûlsk˘ch objektÛ
a vytvofieny podmínky pro hnízdûní ve 100 vûÏích, pÛdách kostelÛ a jin˘ch
podobn˘ch objektech. Projekt je velmi dobr˘m pfiíkladem kvalifikovaného pfií-
stupu k fie‰ení problematiky hodn˘m podpory. Drobn˘m nedostatkem jsou jen
nûkteré nesrovnalosti v datování programu nebo v plánovaném poãtu instalova-
n˘ch budek pro jednotlivé roky a etapy. Jeho pokraãováním jsou pravdûpodobnû
nûkteré z níÏe hodnocen˘ch projektÛ.

VYTVÁ¤ENÍ HNÍZDNÍCH P¤ÍLEÎITOSTÍ PRO NA·E SOVY (54.D/1995)

Cílem projektu byl prÛzkum potencionálních hnízdi‰È sovy pálené a instalace
nov˘ch budek. Projekt byl zahájen a MÎP podpofien uÏ v roce 1994, kdy bylo roz-
vû‰eno 32 budek. Z hodnocen˘ch podkladÛ nevypl˘vá, byla-li provedena anal˘za
pfiíãin ohroÏení druhu a moÏn˘ch rizik opatfiení. Navrhovaná opatfiení v‰ak zjevnû
vycházejí z dobr˘ch znalostí biologie druhu.
¤e‰itelé projektu: Moravsk˘ ornitologick˘ spolek (MOS) Pfierov
Lokalizace projektu: Okresy Zlín, KromûfiíÏ, Vy‰kov, Pfierov a Prostûjov.
Doba provádûní projektu: Zahájen v roce 1994, s pokraãováním se poãítá
i v dal‰ích letech.
PrÛbûh projektu: Instalace nov˘ch budek a kontrola v‰ech budek.
V˘sledky projektu: Z rozdílu celkov˘ch poãtÛ budek v jednotliv˘ch letech je
zfiejmé, Ïe v roce 1995 bylo instalováno 12 nov˘ch budek, dvû z budek byly
sovou pálenou obsazeny. Vyhodnocení úãinnosti opatfiení je realizováno kontro-
lou budek. ¤e‰itel plánuje nadále pokraãovat v prÛzkumu potencionálních hníz-
di‰È a instalaci budek a zavazuje se zajistit údrÏbu budek a hnízdi‰È nejménû dal-
‰ích 5 let. Plánováno je i publikování v˘sledkÛ projektu (není mi známo), krátká
zpráva o zámûru byla publikována. 
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Finanãní náklady: V roce 1994 nejsou známy, roce 1995 10 747,- Kã (více druhÛ).
Zdroje financování: 1994 – MÎP v neznámé v˘‰i a ostatní nejsou známy, 1995
– MÎP (5 000,- Kã) a ostatní z vlastních zdrojÛ.
V˘znam a priorita opatfiení: Realizovaná a plánovaná opatfiení zahrnují
území 5 okresÛ a podle územního rozsahu mají v˘znam nadregionální. V pfii-
hlá‰ce projektu se hovofií o desítkách zkontrolovan˘ch zemûdûlsk˘ch, sak-
rálních a zfiejmû i jin˘ch objektÛ, protoÏe v‰ak byl soubûÏnû vyhledáván
i s˘ãek obecn˘, není zfiejmé, do jaké míry se tato revize t˘kala sovy pálené. V̆ sledky
tûchto kontrol nejsou v materiálech zmínûny a je zfiejmé, Ïe metodika podpÛrn˘ch
opatfiení z nich nevycházela. Projekt má slabiny v oblasti prÛzkumu a není zfiejmé,
zda také nejsou v prÛbûÏném monitoringu. Navíc se nezab˘vá, ani v rovinû pláno-
vání, eliminací vedlej‰ích rizikov˘ch faktorÛ. Projekt je nekomplexní, ale mohl a mûl
by b˘t v dal‰ích letech vcelku rychle dopracován.

ZÁCHRANA GENOFONDU CHRÁNùN¯CH DRUHÒ PTACTVA (181/1995)

Cílem projektu má b˘t zastavení poklesu a stabilizace poãetnosti chránûn˘ch
druhÛ ptákÛ v naru‰ené krajinû Stfiedního Povltaví. Zámûr se opírá o v˘sledky
v˘zkumu v oblasti, z nûhoÏ vypl˘vá, Ïe za posledních 20 let do‰lo k poklesu
poãetnosti ohroÏen˘ch druhÛ ptákÛ o 67% a tento trend stále pokraãuje. Velké
zku‰enosti z biologie cílov˘ch druhÛ a metod jejich hnízdní podpory a biologic-
kého boje proti ‰kÛdcÛm v lesnictví získával fie‰itel projektu od poloviny 50. let
minulého století v rámci celostátního v˘zkumného plánu. O posouzení hrozby
moÏn˘ch rizik opatfiení (rÛst konkurenãních tlakÛ, budky jako potravní zdroj
nebo sídlo predátorÛ aj.) se fie‰itel nezmiÀuje.
¤e‰itel projektu: ZO âSOP 11/09 Praha – západ
Lokalizace projektu: Stfiední Povltaví.
Doba provádûní projektu: Duben aÏ listopad 1995.
PrÛbûh projektu: V˘roba budek pro drobné ptáky a budek pro vût‰í druhy
(hlavnû), jejich instalace na území Lesního hospodáfiského celku (LHC) Dolní
BfieÏany a kontrola.
V˘sledky projektu: Bylo vyrobeno a instalováno 900 budek pro malé ptáky
a 200 budek pro vût‰í ptáky. Malé budky byly obsazeny z 83%, budky pro sovy
z 29%. O sovû pálené není ve v˘sledcích Ïádná zmínka, je ov‰em zmínûna v pfii-
hlá‰ce projektu jako jeden z cílov˘ch druhÛ. Z toho by se dalo odvodit, Ïe nûjaké
budky (poãet není znám) byly rozmístûny i pro ni. Hustota ptactva ve sledované
oblasti se zv˘‰ila 3,9x aÏ 5,6x. Ze zprávy fie‰itele není v‰ak vÛbec zfiejmé, jak
k tûmto obdivuhodn˘m ãíslÛm do‰el. O následném monitoringu úãinnosti opat-
fiení se fie‰itel zmiÀuje pouze odkazem na zhodnocení koneãného efektu v dal‰ích
letech. V̆ sledky pravdûpodobnû publikovány nebyly, jen informace o pfiipravo-
vaném projektu v interním zpravodaji.
Finanãní náklady: Na v‰echny cílové druhy 80 756,- Kã.
Zdroje financování: MÎP (40 000,- Kã) a vlastní zdroje.
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam projektu je lokální. Z metodického hle-
diska pfiiná‰í nûkteré doplÀující poznatky a zku‰enosti o hnízdní podpofie dutino-
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v˘ch (ãásteãnû i ostatních) druhÛ ptákÛ. Pfiedností projektu se zdá b˘t, Ïe se opírá
o pfiípravn˘ prÛzkum, i kdyÏ v hodnocen˘ch materiálech nejsou údaje o populaã-
ních trendech jednotliv˘ch druhÛ a jejich pfiíãinách. Projekt spí‰e nepoãítá
s následn˘m monitoringem úãinnosti opatfiení, nezab˘vá se riziky opatfiení a jako
základní a nebo dokonce jediné kriterium úspû‰nosti opatfiení pouÏívá ãísla
o poãtu hnízdících párÛ a odchovan˘ch mláìat. Projekt nefie‰í speciální otázky
ochrany genofondu sovy pálené, je zamûfien ‰ífieji na dutinové druhy ptákÛ
a dokonce není jisté, zda se vÛbec jakoukoliv podporou sovy pálené zab˘vá. Pro-
jekt je nekomplexní, pfiedev‰ím z dÛvodu naprosté ignorance moÏn˘ch rizik rea-
lizovan˘ch opatfiení.

PROVOZ ZÁCHRANNÉ STANICE PTACTVA V PLZNI V ROCE 1996 (20/1996)

Péãe o zranûné a jinak handicapované ptáky a jejich pfiípadné navrácení zpût do
pfiírody. Projekt reaguje na rostoucí potfiebu péãe o handicapované ptáky vyvola-
nou stále ãastûj‰ími kolizemi s technikou a lidskou ãinností. V osobû realizátora
projektu je záruka dobr˘ch znalostí biologie chovan˘ch druhÛ a rizik nakládání
s nimi a zaji‰tûna je rovnûÏ odborná veterinární péãe.
¤e‰itel projektu: DESOP PlzeÀ
Lokalizace projektu: Okresy PlzeÀ – jih, PlzeÀ – sever a Rokycany.
Doba provádûní projektu: Rok 1996. âinnost stanice zahájena v roce 1992.
PrÛbûh projektu: PrÛbûÏné pfiijímání zranûn˘ch ÏivoãichÛ do péãe, léãení, reha-
bilitace a pfiípadné vypu‰tûní do pfiírody, zafiazení do chovu nebo pfiedání do
jiného zafiízení. 
V˘sledky projektu: V roce 1996 pfiijato do péãe 188 jedincÛ, z toho 107 jedincÛ
bylo vypu‰tûno zpût do pfiírody. Sova pálená nebyla pfiijata Ïádná, v chovu se
nachází 1 ex. V letech 2001 aÏ 2003 pfiijala stanice do péãe 7 ex., 4 ex., resp. 2
ex. sovy pálené (webové stránky). O ãinnosti stanice je informován regionální
i celostátní tisk, rozhlas a televize. Stanice je v provozu do souãasné doby a dá se
pfiedpokládat, Ïe plní svou roli v oblasti i ve vztahu k sovû pálené.
Finanãní náklady: celkem 253 060,- Kã.
Zdroje financování: 1995 - MÎP (30 000,- Kã) a ostatní nejsou známy, 1996 -
MÎP (40 000,- Kã) a ostatní okresní úfiady, mûsto PlzeÀ, nadace, sponzofii.
V˘znam a priorita opatfiení: Stanice plní v oblasti roli zafiízení fie‰ícího problém
s nakládáním s handicapovan˘mi a jinak ohroÏen˘mi ptáky a v rámci této své role
má klíãov˘ v˘znam i pro specifickou oblast ochrany genofondu sovy pálené.
O její kvalitû svûdãí více neÏ dvacet let jejího provozu a také její zafiazení do
Národní sítû stanic pro ohroÏené a handicapované Ïivoãichy.

OCHRANA SILNù OHROÎENÉHO DRUHU SOVY PÁLENÉ (TYTO ALBA) V OKRESE PRO-
STùJOV (102/1996)

Posílení populace pomocí instalace budek, vyhledání a zabezpeãení hnízdi‰È
v sakrálních objektech. Zámûr vychází z v˘sledkÛ dÛkladného v˘zkumu roz‰ífiení
a dlouhodobého monitoringu populaãního trendu a anal˘zy pfiíãin poklesu
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v okrese Olomouc. Zku‰enosti a erudice fie‰itelÛ zaruãují dobré znalosti biologie
druhu a evidentní jsou i znalosti o rizicích plánovan˘ch opatfiení.
¤e‰itelé projektu: Sagittaria – SdruÏení pro ochranu pfiírody stfiední Moravy
Lokalizace projektu: Okres Prostûjov.
Doba provádûní projektu: Rok 1996 (podle fie‰itele první krok dlouhodobého
programu).
PrÛbûh projektu: V̆ roba budek v létû, instalace v srpnu aÏ listopadu.
V˘sledky projektu: Bylo instalováno 40 ks budek do zemûdûlsk˘ch objektÛ
a v jedné z budek zaznamenán v listopadu v˘skyt sovy pálené. V pfiihlá‰ce pro-
jektu deklarovan˘ch kontrolách sakrálních objektÛ a zabezpeãování hnízdi‰È není
v závûreãné zprávû Ïádná zmínka. Monitoring úãinnosti opatfiení s ohledem na
termín zavedení opatfiení proveden nebyl. V̆ sledky projektu byly publikovány
v odborném tisku. 
Finanãní náklady: Rozpoãtované 56 000,- Kã.
Zdroje financování: PoÏadovaná podpora z MÎP (39 000,- Kã).
V̆ znam a priorita opatfiení: Projekt má sv˘m územním zábûrem charakter regio-
nální, poãítá se ov‰em s tím, Ïe bude zaãlenûn a napojen do ‰iroce pojatého programu
podpory sovy pálené v Hornomoravském úvalu. Ve v˘sledcích je projekt nekom-
plexní, protoÏe nenavazuje na v˘zkum hnízdního roz‰ífiení a poãetnosti sovy pálené
v oblasti, nepoãítá s pfiípadn˘m zabezpeãením stávajících hnízdi‰È a nezab˘vá se ani
mapováním a pfiípadnou eliminací rizikov˘ch faktorÛ na hnízdi‰tích.

STANICE PRO ZRANùNÉ A HANDICAPOVANÉ ÎIVOâICHY VLA·IM V ROCE 1997
(281/1997)

Péãe o handicapované a jinak ohroÏené Ïivoãichy a jejich návrat do pfiírody,
záchranné transfery, v˘zkum, osvûta, propagace. DÛvodem vzniku a existence
stanice je rostoucí poãet pfiípadÛ handicapu a jiného ohroÏení volnû Ïijících Ïivo-
ãichÛ v dÛsledku stále ãastûj‰ích kolizí s lidsk˘mi aktivitami v oblasti. V osobû
hlavního fie‰itele jsou pravdûpodobnû dostateãné odborné záruky jak pro náleÏi-
tou péãi o zranûné Ïivoãichy, tak i pro jejich repatriaci zpût do pfiírody. Na stanici
je zaji‰tûn odborn˘ veterinární dohled.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 02/09 Vla‰im.
Lokalizace projektu: Okresy Bene‰ov, Pfiíbram, Pelhfiimov, Tábor, Praha –
západ a v˘chod.
Doba provádûní projektu: Rok 1997. âinnost stanice zahájena v roce 1994
a trvá doposud.
PrÛbûh projektu: V‰echny ãinnosti provádûny podle potfieby prÛbûÏnû po cel˘ rok.
V˘sledky projektu: V roce 1997 pfiijato do péãe 71 ÏivoãichÛ, z nichÏ 32 bylo
vypu‰tûno zpût do pfiírody. Pfii záchrann˘ch transferech bylo pfieneseno 1495
ÏivoãichÛ. Do chovu byly pfiijaty a vypu‰tûny zpût do pfiírody 2 ex. sovy pálené.
Finanãní náklady: Celkem na v‰echny druhy 131 725,- Kã.
Zdroje financování: MÎP (77 000,- Kã), ostatní ÚVR âSOP.
V˘znam a priorita opatfiení: PÛsobnost stanice je nadregionální. Stanice fie‰í
v sbûrné oblasti problematiku péãe o handicapované volnû Ïijící Ïivoãichy
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a v tomto územním rozsahu fie‰í i specifické aspekty ochrany genofondu sovy
pálené. O kvalitách stanice svûdãí její pozdûj‰í zafiazení do Národní sítû stanic pro
ohroÏené a handicapované Ïivoãichy a mezi záchranná centra CITES pro ptáky.

NÁVRAT SOVY PÁLENÉ (481/1997)
OCHRANA SOVY PÁLENÉ V OKRESE KUTNÁ HORA (123A/03/640/98)
BUDOU ÎÍT? (483/2003 – 221003)

Mapování hnízdního v˘skytu a zabezpeãení stávajících hnízdi‰È, instalace budek,
reintrodukce a osvûta podle návrhu projektu pfiiloÏeného k Ïádosti. Projekt
vychází spí‰e z obecnû dostupn˘ch znalostí o pfiíãinách ohroÏení druhu, jeho bio-
logie i rizik zavádûn˘ch opatfiení. Pro rok 1998 je souãástí hodnocen˘ch pod-
kladÛ i kladn˘ odborn˘ posudek návrhu projektu.
¤e‰itelé projektu: Dûti zemû - Klub ochrany dravcÛ a sov Mladé Bfií‰tû
Lokalizace projektu: Okresy HavlíãkÛv Brod, Pelhfiimov, Kutná Hora.
Doba provádûní projektu: KaÏd˘ z projektÛ vÏdy v daném kalendáfiním roce,
cel˘ program pravdûpodobnû od roku 1995 doposud, v jednotliv˘ch letech ne
vÏdy ve známém rozsahu a intenzitû.
PrÛbûh projektu: V roce 1997 zjara a na podzim probûhlo mapování v˘skytu
pomocí hlasové nahrávky a kontrolou zemûdûlsk˘ch i sakrálních objektÛ, v˘roba
a rozvû‰ování budek. V dal‰ích letech pravdûpodobnû jen rozvû‰ování a kontroly
budek (pfiesnûj‰í informace podklady neobsahují).
V˘sledky projektu: Rok 1996 – 42 budek v okrese HavlíãkÛv Brod, hnízdûní
nezji‰tûno, budky neobsazeny, vypu‰tûno 8 mláìat (webové stránky). 

Rok 1997 – mapování pomocí nahrávky hlasu negativní, pfii kontrole objektÛ
nalezeny na nûkolika místech (nespecifikována) pobytové známky, hnízdûní
nezji‰tûno. Vyrobeno a do zemûdûlsk˘ch objektÛ instalováno 95 budek. V okrese
HavlíãkÛv Brod instalováno 35 budek a v okrese Pelhfiimov 42 budek, hnízdûní
nikde nezji‰tûno (webové stránky). Podíl na vypu‰tûní 12 mláìat z umûlého
chovu Stanice ochrany fauny AOPK Pavlov ve tfiech skupinách ve vhodn˘ch
budovách (blíÏe nespecifikováno). 

Rok 1998 – ruãnû psaná zpráva obsahuje pouze pfiehled lokalit a míst, kde
bylo nainstalováno 19 nov˘ch budek v okrese Kutná Hora. V okrese HavlíãkÛv
Brod 30 nov˘ch budek, v okrese Pelhfiimov 38 nov˘ch budek a v okrese Kutná
Hora 24 budek. Hnízdí 1 pár v okrese Pelhfiimov, vypu‰tûno 10 mláìat (webové
stránky). 

V roce 1999 instalováno 21 nov˘ch a 6 náhradních budek v okrese HavlíãkÛv
Brod a 22 nov˘ch budek v okrese Pelhfiimov, hnízdí 2 páry v budkách (webové
stránky). 

Rok 2000 – 3 nové a 1 náhradní budka v okrese HavlíãkÛv Brod a 27 nov˘ch a 2
náhradní budky v okrese Kutná Hora. Hnízdí 2 páry v budkách (webové stránky). 

Rok 2001 – 1 náhradní budka v okrese HavlíãkÛv Brod. Hnízdí 2 páry v bud-
kách, vypu‰tûna 4 mláìata (webové stránky). 

Rok 2002 – hnízdí 3 páry v budkách, vypu‰tûno 15 mláìat (webové stránky).
Rok 2003 – v okrese HavlíãkÛv Brod v letech 1996 aÏ 2000 instalováno 129
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budek v zemûdûlsk˘ch i sakrálních objektech na 77 lokalitách, ale doposud nikdy
Ïádná nebyla obsazena a nebylo doloÏeno hnízdûní ani na jiném místû. V okrese
Pelhfiimov bylo v letech 1997 aÏ 1999 nainstalováno v zemûdûlsk˘ch objektech
102 budek na 68 lokalitách, v roce 2001 byly vytvofieny podmínky pro hnízdûní
v 5 kostelních vûÏích. Za celou dobu bylo zaznamenáno hnízdûní 1 páru v jedné
z budek v letech 1998 – 2000 a 2002 a na nûkolika místech byly nalezeny poby-
tové známky. 

V roce 2003 byla provedena kontrola a údrÏba 98 budek a bylo vypu‰tûno
celkem 19 mláìat z umûlého chovu v ZOO Ostrava, stanice Zelené Vendolí, sta-
nice Pavlov a ZOO Praha. Pár, kter˘ v roce 2002 vytvofiili vypu‰tûní ptáci, a jeÏ
zahnízdil, nebyl v‰ak v roce 2003 nalezen. Jedno z mláìat bylo za 29 dnÛ po
vypu‰tûní sraÏeno autem. 
V okrese Kutná Hora bylo v letech 1997 aÏ 2000 nainstalováno celkem 51 budek,
pfieváÏnû do zemûdûlsk˘ch objektÛ. V roce 1999 zahnízdil v budce 1 pár. V okre-
sech Pelhfiimov, HavlíãkÛv Brod a Kutná Hora bylo nainstalováno celkem 270
budek a podle jiného pramene v letech 1996 – 2000 celkem 275 budek (webové
stránky). Je‰tû trochu jiná ãísla o poãtu budek v jednotliv˘ch okresech, v jednot-
liv˘ch letech a za celé období uvádí Koubek (2000). Úãinnost podpÛrn˘ch opat-
fiení je pravidelnû monitorována, zpráva o projektu byla publikována v roce 2000.
Finanãní náklady: V roce 1995 a 1996 nejsou známy, v letech 1997 a 1998 podle
rozpoãtu 86 000,- Kã, resp. 30 000,- Kã, v roce 2001 a 2003 nejsou známy.
Zdroje financování: 1995 – MÎP (3 000,- Kã) a ostatní nejsou známy, 1996 –
OÚ HavlíãkÛv Brod v neznámé v˘‰i a ostatní nejsou známy, 1997 a 1998 - MÎP
(35 000 Kã,- , resp. 30 000,- Kã), zbytek okresní úfiady a nadace Partnerství, 2001
a 2003 - MÎP v neznámé v˘‰i a ostatní nejsou známy.
V˘znam a priorita opatfiení: Projekty jsou územním rozsahem v˘znamu nadre-
gionálního, v pozdûj‰ích letech byly souãástí celostátnû koordinovaného pro-
gramu. Podle podkladÛ k jejich hodnocení se v‰ak program jeví jako ne zcela
komplexní s nedostateãn˘m v˘chozím v˘zkumem roz‰ífiení a poãetnosti popu-
lace, monitoringem hnízdního v˘skytu i mimo umûlá hnízdi‰tû a zfiejmû úplnû
chybûjící ochranou proti rizikov˘m faktorÛm na hnízdi‰tích. I z v˘‰e uveden˘ch
dÛvodÛ je ãásteãn˘ úspûch hnízdní podpory v okresech Pelhfiimov a Kutná Hora
obtíÏnû interpretovateln˘. ProtoÏe projekt v jednotliv˘ch oblastech probíhá uÏ 7
aÏ 8 let, doporuãuji dal‰í podporu omezit na monitoring úãinnosti opatfiení
a v˘voje celé populace a údrÏbu zafiízení v del‰ích ãasov˘ch intervalech (min. 3
roky). Zatím jedin˘m v˘sledkem reintrodukce je zcela nedostateãnû v podkla-
dech popsan˘ pfiípad vytvofieného a zahnízdiv‰ího páru z vypou‰tûn˘ch jedincÛ,
kter˘ se je‰tû na podzim téhoÏ roku ztratil. 

Hodnocení reintrodukcí na základû osnovy AOPK (odpovûdi fie‰itele na
otázky osnovy)
V roce 1996 nebyl na Vysoãinû (konkrétnû okresy Pelhfiimov a HavlíãkÛv Brod)
znám aktuální stav v˘voje populace sovy pálené, a proto bylo zahájeno mapování
v˘skytu. Vzhledem k jeho v˘sledkÛm bylo pfiistoupeno k zahájení pfiímé podpory
tohoto druhu. Pozdûji byl projekt zahájen také na navazující ãásti okresu Kutná Hora.
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Byl vypracován projekt na období 1996 – 2000 s dílãími jednolet˘mi projekty.
Od roku 2001 není dlouhodob˘ projekt zpracován – práce se soustfieìují na sle-
dování v˘voje populace, snahu o eliminaci ohroÏujících faktorÛ a údrÏbu reali-
zovan˘ch opatfiení (budky).
V prvních letech trvání projektu bylo na sledovan˘ch okresech cílem zmapování
v˘skytu, dle moÏnosti eliminace ohroÏujících faktorÛ a podpora hnízdních moÏ-
ností. Cíle zmapování v˘skytu bylo dosaÏeno, stejnû jako podpory hnízdních
moÏností. Eliminace ohroÏujících faktorÛ je bûhem na dlouhé trati. Dlouhodo-
b˘m cílem je návrat sovy pálené do této oblasti. Vzhledem k tomu, Ïe na okrese
HavlíãkÛv Brod není po dobu trvání projektu hnízdûní prokázáno, na okrese
Pelhfiimov hnízdí prokazatelnû jeden pár a na ãásti okresu Kutná Hora dva páry,
je jasné, Ïe tento cíl zatím naplnûn není.
Pfiíãiny poklesu populace jsou u sovy pálené pomûrnû známé, ale nelze je v takto
krátkém úseku v˘raznû zmûnit (chemizace zemûdûlství, predace kunou, vliv sil-
niãního provozu…). Lze fiíci, Ïe dík zaji‰tûn˘m budkám se podafiilo v prÛbûhu
projektu eliminovat predaci hnízd kunou skalní, která je jinak likviduje.
Biotop se samozfiejmû mûnil, ale není v souãasné dobû hlavním problémem
v˘skytu, proto nebyla jeho vhodnost detailnû posuzována.
Biologie sovy pálené je z literatury pomûrnû dobfie známá. Samozfiejmû nejvíce
konkrétních informací je moÏné získat aÏ prací v terénu v konkrétním prostfiedí.
Anal˘za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti provedena nebyla.
V pfiípadû reintrodukcí pocházeli vypou‰tûní jedinci z povolen˘ch chovÛ ZOO
a Stanic pro poranûné Ïivoãichy. Vzhledem k tomu, Ïe se sova pálená v oblasti
takfika nevyskytuje, není v tuto chvíli reálné ohrozit vypou‰tûním místní populaci.
Taxonomick˘ statut byl zváÏen pouze podle vnûj‰ích znakÛ. Genetické zhodno-
cení vypou‰tûn˘ch jedincÛ neprobûhlo. Zdravotní stav byl sledován v odchov-
n˘ch zafiízeních. Pfied vlastním vypu‰tûním jsou sovy nejménû mûsíc (v zimním
období i pût mûsícÛ) ponechány v uzavfieném objektu.
Sova pálená není kontroverzním druhem, ale i tak je souãástí projektu osvûtová kam-
paÀ pro ‰irokou vefiejnost. Monitorování projektu probíhá kaÏdoroãnû formou kon-
troly v‰ech budek a zhodnocením v˘sledkÛ krouÏkování.
Projekt je realizován nevládní organizací (Klub ochrany dravcÛ a sov pfii sdruÏení
Dûti zemû) s ãasovou posloupností: mapování, podpora hnízdních moÏností, reintro-
dukce a prÛbûÏné sledování v˘voje populace a snaha o odstraÀování pfiíãin ohroÏení.
Víceãlenn˘ t˘m specializující se na v‰echny fáze projektu sestaven nebyl.
Projekt dfiíve financovaly okresní úfiady a MÎP, dnes ÚVR âSOP a vlastní zdroje.
Náklady se pohybují podle realizovan˘ch opatfiení od 10 000,- Kã do 100 000,- Kã
roãnû.
Plán projektu nepro‰el oponentním fiízením ani schvalovacím procesem, posou-
zeny byly pouze dílãí etapy, na které poskytovalo finance MÎP. Vzhledem
k v˘sledkÛm projektu na lokální úrovni zatím takfika není co oponovat. Chystá se
zhodnocení vãetnû oponentury po deseti letech práce. Ve vûdecké literatufie ani
dílãí v˘sledky projektu publikovány nebyly, ale v populární ano. 
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PODPORA POPULACE S. OBECNÉHO (ATHENE NOCTUA) A S. PÁLENÉ (TYTO ALBA)
(226A/09/640/97)

OCHRANNÁ OPAT¤ENÍ PRO SOVY PÁLENÉ (TYTO ALBA) (458/1999) 

V¯ROBA 20 KS BUDEK PRO SOVY PÁLENÉ A SERVIS STÁVAJÍCÍCH + MONITORING

(168A/07/640/00)

V¯ROBA A INSTALACE UMùL¯CH HNÍZDI·Ë PRO DRAVCE A SOVY OD ROKU 1986
(186A/08/640/03)

ÚdrÏba a obnova sítû budek, monitoring a sbûr dat, eliminace rizikov˘ch faktorÛ,
osvûta. Projekt vychází jednak z obecnû znám˘ch pfiíãin ohroÏení druhu, ale
i z dlouhodobû sbíran˘ch vlastních zku‰eností fie‰itelÛ. Znalosti biologie druhu
a v‰ech rizik aplikovan˘ch ochrann˘ch opatfiení jsou velmi dobré. Návrhy pro-
jektÛ z roku 1997 a 2000 byly podle disponibilních podkladÛ odbornû posouzeny
a schváleny.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 56/02 Bfieclav
Lokalizace projektu: Okres Bfieclav.
Doba provádûní projektu: KaÏd˘ z etapov˘ch projektÛ vÏdy v daném roce.
Cel˘ program byl zahájen v roce 1991 a bûÏí pravdûpodobnû doposud.
PrÛbûh projektu: Kontroly vytipovan˘ch lokalit s údrÏbou, instalací nebo rein-
stalací zafiízení v lednu aÏ bfieznu a v listopadu, v mezidobí monitoring.
V̆ sledky projektu: Rok 1997 – závûreãná zpráva chybí. Z grafu pfiiná‰ejícího pfie-
hled v˘sledkÛ od zahájení programu, kter˘ obsahuje zpráva za rok 2003, vypl˘vá, Ïe
v tomto roce bylo v provozu 120 budek a bylo zji‰tûno 1 hnízdûní (v budce).

Rok 1999 – pfiehled v˘sledkÛ od zaãátku programu je tentokrát zpracován
v tabulce, z níÏ se dovídáme o 104 budkách a 15 kostelech a ostatních (osazen˘ch
budkou, zpfiístupnûn˘ch nebo jen kontrolovan˘ch? – pozn. autor). RovnûÏ v grafu
z roku 2003 jsou tyto dvû hodnoty (stejnû tak jako pro rok 1997) seãteny a uve-
deny jako celkov˘ poãet budek. Zji‰tûno bylo 6 hnízdních párÛ (v‰echny asi
v budkách). Plastové budky, které se z hlediska hnízdního mikroklimatu neo-
svûdãily, byly nahrazovány dfievûn˘mi. Mláìata z jedné plastové budky byla pfie-
stûhována do dfievûné a vyvedena. Monitorován byl v˘voj populace hrabo‰e pol-
ního. Mapovány byly nebezpeãné nástrahy na farmách. Byl provádûn v˘zkum
hnízdní bionomie a krouÏkování. Byla uskuteãnûna odborná stáÏ v Nûmecku
a spolupráce a v˘mûna zku‰eností na domácí pÛdû. 

Rok 2000 – závûreãná zpráva není k dispozici. V návrhu projektu se poãítá
s údrÏbou sítû, s opravou nebo náhradou min. 32 budek (14 plastov˘ch má b˘t
nahrazeno dfievûn˘mi) a instalací 6 nov˘ch budek a monitoringem. Podle grafu
ze zprávy za rok 2003 bylo v provozu asi 108 budek a zji‰tûno hnízdûní 17 párÛ. 

Rok 2003 – v závûreãné zprávû je v tabulce za dan˘ rok uvedeno 116 budek
a 4 kostely a ostatní, v souhrnném grafu za celé období na dal‰í stránce jsou tyto
dvû hodnoty seãteny a souãet zde figuruje jako celkov˘ poãet budek, v textu je
v‰ak tento souhrnn˘ údaj definován jako hnízdní pfiíleÏitosti – budky v zemûdûl-
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sk˘ch areálech a kostelech a sovám zpfiístupnûné kostelní vûÏe. V̆ sledky za roky
2001 a 2002 shrnuje Krause (2003). V roce 2001 hnízdilo 29 párÛ, v roce 2002
zahnízdilo 37 párÛ a z nich 10 v kostelech. Souãasnou populaci na okrese Bfiec-
lav odhaduje na 45 párÛ, tj. 3,8 páru na 100 km2.
I z neúpln˘ch podkladÛ je zfiejmé, Ïe monitoring úãinnosti opatfiení (instalace
budek) je dÛslednû provádûn. O prÛbûhu projektu a nûkter˘ch zku‰enostech byla
publikována fiada krat‰ích sdûlení a práce skupiny se stala jedním z podkladÛ pro
vypracování metodické pfiíruãky.
Finanãní náklady: V roce 1997 podle pfiedloÏené kalkulace 176 500,- Kã
(vãetnû s˘ãka obecného), v roce 1999 celkem 41 717,- Kã, v roce 2000 podle kal-
kulace celkem 56 500,- Kã, v letech 2001 aÏ 2003 nejsou známy.
Zdroje financování: 1997 – MÎP (67 702,- Kã) (vãetnû s˘ãka obecného) a dal‰í
nejsou známy, 1999 - MÎP (25 400,- Kã) a zbytek z vlastních zdrojÛ, 2000 - MÎP
(42 560,- Kã) a dal‰í nejsou známy, 2003 - MÎP (29 500,- Kã) (více druhÛ) a dal‰í
nejsou známy, 2001 a 2002 - MÎP v neznámé v˘‰i a dal‰í nejsou známy, 1995 aÏ
1997 pouÏity na realizaci programu prostfiedky z francouzského grantu (Krause
1997).
V˘znam a priorita opatfiení: Z hlediska územního zábûru má projekt v˘znam
regionální, i kdyÏ je v pozdûj‰ích letech napojen (ale spí‰e jen volnû) na celo-
státnû koordinovan˘ podpÛrn˘ program pro sovu pálenou. Z hlediska navrhova-
ného rozsahu ãinností se jedná o projekt velmi komplexní zahrnující základní
prÛzkum, aplikaci opatfiení, monitoring, v˘zkum biologie a potravní ekologie,
eliminaci rizikov˘ch faktorÛ, publikování v˘sledkÛ, osvûtu a propagaci (prezen-
tace práce skupiny na konferencích ve Francii a Belgii). Z velmi nekompletních
podkladÛ se ov‰em zdá, Ïe hlavní skuteãnou náplní ãinnosti fie‰itelÛ projektu je
instalace a kontrola budek, ovûfiování jejich funkãnosti, náhrady, opravy a údrÏba
a doprovodné ãinnosti jsou odsunuty stranou. V materiálech se nûkolikrát opa-
kuje, Ïe jsou monitorována i ostatní hnízdi‰tû (my‰leno nejspí‰ mimo budky),
Ïádné konkrétní v˘sledky tohoto ‰etfiení v‰ak hodnocené podklady neobsahují.
To samozfiejmû ztûÏuje objektivní interpretaci v˘sledkÛ. Z v˘sledkÛ tak jak jsou
pfiedkládány, není zfiejm˘ podíl hnízdûní v budkách a na jin˘ch místech (v tabulce
z roku 1999 a 2003 je statistika hnízdní populace jako takové, v grafu z roku 2003
je zpracován v˘voj poãtu budek a jejich obsazenosti, pfiiãemÏ údaje z tabulky
o poãtu budek a poãtu kostelních a ostatních hnízdních pfiíleÏitostí jsou v grafu
shrnuty do pojmu „poãet budek“), klesl v‰ak poãet upraven˘ch kostelních vûÏí
a ostatních typÛ hnízdních pfiíleÏitostí z 26 v letech 1996-97 aÏ na 4 v roce 2003.
Graf ukazuje prudk˘ rÛst poãtu hnízdících párÛ od roku 2000 aÏ na 37 párÛ v roce
2002 a podobnû prudk˘ pokles na 14 párÛ v roce 2003. Tato kfiivka se shoduje
s v˘vojem populace hrabo‰e polního, jak jej okrajovû a v náznacích popisuje
v podkladech i fie‰itel projektu, a je zajímav˘m dokladem o vysoké regionální
poãetnosti ptákÛ s velkou reprodukãní mobilitou. Navzdory zmínûn˘m obtíÏím
pfii hodnocení úãinnosti opatfiení se zdá, Ïe projekt urãité pozitivní v˘sledky pfii-
ná‰í. Pfii pohledu na kfiivku poãtu hnízdících párÛ v grafu ve zprávû z roku 2003
je trend rÛstu poãetnosti v období 1991 – 2003 zfiejm˘, nejsem si ov‰em zdaleka
jist, Ïe graf srovnává srovnatelné. Projekt by mûl pokraãovat podporou monito-
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ringu úãinnosti opatfiení a v˘voje celé populace a údrÏbou zafiízení v del‰ích ãaso-
v˘ch intervalech (min. 3 roky).

PROVOZOVÁNÍ STANICE PRO HANDICAPOVANÉ DRAVCE A SOVY A ZÁCHRANN¯ CHOV

SOV PÁLEN¯CH V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU (25/1998, 98/1999, 6/2000)

Péãe o handicapované jedince a jejich pfiípadn˘ návrat do pfiírody, chov, reintro-
dukce a hnízdní podpora sovy pálené, v˘chova, osvûta. Z hlediska provozu
záchranné stanice jsou pfiíãiny ohroÏení stejné jako v jin˘ch oblastech a souvisí
tedy s lidskou ãinností. Z pohledu reintrodukce sovy pálené hodnocené materiály
Ïádn˘ rozbor pfiíãin ohroÏení druhu ani rizik plánovan˘ch opatfiení neobsahují
a zfiejmû proveden nebyl. Znalosti biologie druhu má fie‰itel pravdûpodobnû
obecné, spolupráce nûkter˘ch externistÛ (Jan ·evãík, Jifií Pykal, Ludvík Kunc)
v‰ak záruky dává. Odborná veterinární péãe je zaji‰tûna.
¤e‰itelé projektu: SULIMO – SdruÏení pro záchranu dravcÛ a sov Hluboká nad
Vltavou
Lokalizace projektu: Hlavnû okres âeské Budûjovice a CHKO TfieboÀsko,
pozdûji je‰tû okresy âesk˘ Krumlov a JindfiichÛv Hradec.
Doba provádûní projektu: Jednotlivé projekty v dan˘ch letech. âinnost stanice
byla zahájena v roce 1996 a trvá doposud (2003).
PrÛbûh projektu: Péãe o handicapované jedince prÛbûÏnû po cel˘ rok. Odchov
mláìat sovy pálené, pfiíprava na vypu‰tûní, vypou‰tûní.
V˘sledky projektu: Rok 1998 – do péãe pfiijato celkem 62 ptákÛ, z toho 3 sovy
pálené, které byly vypu‰tûny zpût do pfiírody. Oba dva chovné páry hnízdily
2x a odchovaly celkem 18 mláìat. Dvû mláìata vypustili na TfieboÀsku pracov-
níci Správy CHKO, 16 mláìat bylo vypu‰tûno v okolí stanice voln˘m letem
a tamtéÏ bylo rozmístûno 10 budek. V pfiihlá‰ce projektu je sdûlení o tom, Ïe dva
chovné nepfiíbuzné páry byly získány v roce 1996 ze ZOO Ostrava. Hned v roce
1997 jeden z párÛ 2x vyhnízdil a podafiilo se odchovat 8 mláìat, která byla vypu‰-
tûna na vhodn˘ch místech. 
Rok 1999 – do péãe pfiijato 88 ÏivoãichÛ, zpût do pfiírody vypu‰tûno 65 Ïivoãi-
chÛ, sova pálená nebyla pfiijata Ïádná. Oba chovné páry zahnízdily 2x a odcho-
vali 14 mláìat, z nichÏ pût bylo pfiedáno k vypu‰tûní do Chránûné krajinné oblasti
(CHKO) TfieboÀsko, ostatní byla vypu‰tûna voln˘m letem v areálu stanice. 
Rok 2000 – do péãe bylo pfiijato 71 ÏivoãichÛ a zpût do pfiírody vypu‰tûno 49
ÏivoãichÛ, sova pálená Ïádná. Oba chovné páry zahnízdily 2x a odchovaly 16
mláìat, která byla vypu‰tûna voln˘m letem v areálu stanice (od zaãátku vypu‰-
tûno uÏ 56 mláìat). O monitoringu úãinnosti reintrodukce a hnízdní podpory
nejsou ve zprávách Ïádné zmínky a zfiejmû není provádûn a ze zpráv ani nevy-
pl˘vá, zda jsou vypou‰tûní jedinci vÛbec oznaãeni. O ãinnosti stanice byla vefiej-
nost informována v místním tisku. 
Finanãní náklady: V roce 1998 celkem 172 410,- Kã, v roce 1999 celkem
169 107,- Kã, v roce 2000 celkem 145 319,- Kã.
Zdroje financování: 1998 - MÎP (117 900.- Kã), ostatní MÚ Hluboká, sponzorské
dary a vlastní zdroje, 1999 - MÎP (118 000,- Kã) a ostatní MÚ Hluboká, sponzofii
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a vlastní zdroje, 2000 - MÎP (100 000,- Kã) a ostatní sponzofii a vlastní zdroje.
V˘znam a priorita opatfiení: V oblasti péãe o handicapované Ïivoãichy má stanice
pÛsobnost nadregionální a i ve vztahu k takto specifické ochranû genofondu sovy
pálené svou roli plní nepochybnû dobfie. Velmi spornou, av‰ak dosti v˘znamnou ãástí
ãinnosti stanice je chov sovy pálené a její reintrodukce. Vût‰ina ptákÛ byla cestou
nejmen‰ího odporu vypu‰tûna pfiímo v areálu stanice a soudû ze závûreãn˘ch zpráv
do zcela nezmapované ãásti autochtonní populace sovy pálené. Deset do okolí stanice
instalovan˘ch budek nebylo doposud Ïádn˘m párem obsazeno a zfiejmû ani druhem
nav‰tíveno, resp. o kontrolách budek ve zprávách nenajdeme Ïádnou zmínku. Dopo-
sud chybí, resp. není zmínûna, jakákoliv zpráva o nálezu vypu‰tûného ptáka, nepoãí-
táme-li zmínku, Ïe ptáci byli po vypu‰tûní v okolí vypou‰tûcího místa pozorováni.
ProtoÏe vypou‰tûní trvá teprve 4 roky, není vylouãeno, Ïe se je‰tû nûjaké v˘sledky
dostaví. Je velmi Ïádoucí, aby stanice pokraãovala v péãi o handicapované Ïivoãichy,
ale je naprosto zbyteãné, ne-li ‰kodlivé, pokraãovat v reintrodukcích v této podobû.
Odpovûdi na podrobné otázky z osnovy pro hodnocení projektÛ tohoto typu se od
fie‰itele projektu získat nepodafiilo, dá se ov‰em i z podkladov˘ch materiálÛ odhad-
nout, Ïe mnoho odpovûdí by bylo záporn˘ch. Odpovûdi na nûkteré z tûchto otázek
v˘‰e uvedené hodnocení obsahuje.
BUDKY PRO SOVU PÁLENOU (271/1998)
V̆ roba a instalace budek do tzv. „ocelokolen“, jejich kontrola a údrÏba. Projekt
nevychází z anal˘zy pfiíãin ohroÏení druhu a dostateãn˘ch znalostí jeho biologie
a riziky opatfiení se nezab˘vá vÛbec. Pochybnosti o kompetenci fie‰itele vzbuzuje
jeho popis v˘chozího stavu problému, kde sdûluje, Ïe „sova pálená úplnû vymi-
zela v dÛsledku úbytku hnízdních pfiíleÏitostí a likvidací doupn˘ch stromÛ“.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 55/14 Veverská Bit˘‰ka
Lokalizace projektu: Západní ãást okresu Brno – venkov.
Doba provádûní projektu: Rok 1998. Poãítá se s pravidelnou následnou kon-
trolou.
PrÛbûh projektu: V̆ roba budek bfiezen, instalace budek záfií.
V˘sledky projektu: Bylo instalováno 10 budek na 6 lokalitách. S monitoringem
úãinnosti opatfiení se poãítá do budoucna. V˘sledky projektu pravdûpodobnû
nikde publikovány nebyly. 
Finanãní náklady: Celkem 29 000,- Kã.
Zdroje financování: MÎP (20 000,- Kã), ostatní Nadace Partnerství.
V˘znam a priority opatfiení: Projekt sv˘m rozsahem, nekomplexností a nekom-
petentností bezv˘znamn˘. Jistou pozitivní roli by mohl sehrát v oblasti místní
osvûty a v˘chovy. 

PRAKTICKÁ OCHRANA SOVY PÁLENÉ V OKOLÍ VALA·SKÉHO MEZI¤ÍâÍ (304/1998,
445/1999, 1001/2000 – 061200)

Inventarizace hnízdi‰È, kontroly 45 budek instalovan˘ch v minul˘ch letech, reint-
rodukce. Projekt vychází z obecnû znám˘ch pfiíãin ohroÏení druhu a z v˘sledkÛ
inventarizace hnízdi‰È a jejich stavu v zájmovém území, velmi dobr˘ch znalostí
biologie druhu i moÏn˘ch rizik zavádûn˘ch opatfiení.
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¤e‰itel projektu: Severomoravské regionální sdruÏení âSOP 100/RS Vala‰ské
Mezifiíãí
Lokalizace projektu: Cca 200 km2 v okolí Vala‰ského Mezifiíãí.
Doba provádûní projektu: KaÏd˘ z projektÛ v daném roce. Program probíhá
v rámci projektu ÚVR âSOP od roku 1995, podle podkladÛ trval min. do roku
2001.
PrÛbûh projektu: Inventarizace hnízdi‰È, kontroly budek, reintrodukce v dubnu,
ãervenci, srpnu a fiíjnu.
V˘sledky projektu: Rok 1998 – kontrola historick˘ch hnízdi‰È v kostelech
a zemûdûlsk˘ch stavbách bez pozitivního v˘sledku. V̆ mûna ochrann˘ch krytÛ
proti kunû skalní na 45 jiÏ dfiíve instalovan˘ch budkách, pfievû‰ení ãásti budek do
vhodnûj‰ích míst, instalace 2 nov˘ch budek. Hnízdûní nebylo prokázáno. Pfied-
pokládáno hnízdûní 1 páru mimo budky. Vypu‰tûno voln˘m letem 9 mlad˘ch sov
pálen˘ch odchovan˘ch ve stanici v Barto‰ovicích na Moravû. Je‰tû asi t˘den po
vypu‰tûní byly sovy v místû pozorovány. 

Rok 1999 – inventarizace na historick˘ch hnízdi‰tích a kontrola budek bez
nálezu hnízdního páru, na 4 lokalitách v‰ak byl zji‰tûn v˘skyt. V prÛbûhu roku
bylo v 6 skupinách o poãtu 3 – 7 ex. na rÛzn˘ch místech metodou volného letu
vypu‰tûno celkem 26 ex. odchovan˘ch ve stanici v Barto‰ovicích na Moravû.
Jedno z dfiíve vypu‰tûn˘ch mláìat kontrolováno jako hnízdící v Uhlífiovû
u Opavy. 

Rok 2000 – hnízdûní pravdûpodobnû nezji‰tûno. Vypu‰tûn byl odchovan˘ pár,
zpfiístupnûna nepouÏívaná trafostanice. Úãinnost opatfiení je pravidelnû monito-
rována. Zpráva o probíhajícím projektu byla publikována v roce 1997. 
Finanãní náklady: V roce 1998 celkem 26 465,- Kã, v roce 1999 celkem
26 740,- Kã a v roce 2000 a 2001 neznámé.
Zdroje financování: 1998 MÎP (18 000,- Kã), ostatní OkÚ a vlastní zdroje,
1999 MÎP (18 000,- Kã) a ostatní OkÚ a vlastní zdroje, 2000 MÎP (25 000,- Kã)
a ostatní neznámé, 2001 MÎP v neznámé v˘‰i a ostatní neznámé.
V˘znam a priorita opatfiení: Z hlediska územního rozsahu má projekt regio-
nální v˘znam. V oblasti hnízdní podpory není zcela komplexní, protoÏe není jisté,
zda vychází z v˘sledkÛ základního prÛzkumu, resp. do jaké míry tyto v˘sledky
respektuje. PrÛbûÏn˘ monitoring populace se vedle kontrol budek zamûfiuje asi
jen na kontrolu historick˘ch hnízdi‰È. RovnûÏ není vûnována Ïádná pozornost eli-
minaci moÏn˘ch rizik na pfiipravovan˘ch hnízdi‰tích. Pfiedností projektu je, Ïe
fie‰itel rychle zavádí do praxe poznatky jin˘ch ornitologÛ o nejvhodnûj‰ím umís-
tûní budek nebo jejich konstrukci. 
V letech 1998 – 2000 bylo podle dostupn˘ch podkladÛ vypu‰tûno metodou volného
letu 37 mlad˘ch sov pálen˘ch. Pozitivním v˘sledkem je zahnízdûní jednoho
z tûchto ptákÛ na Opavsku, ale Ïádné dal‰í zprávy o pohybu a pfieÏívání reintrodu-
kovan˘ch ptákÛ nejsou. ¤e‰itelé se snaÏí vypou‰tût tyto ptáky na místech, která
jsou zároveÀ vhodn˘mi pro vyhnízdûní. Tyto prostory a jim podobné v okolí osa-
zují budkami. Projekt by mohl pokraãovat podporou monitoringu a údrÏby zafiízení
v del‰ích ãasov˘ch intervalech (min. 3 roky). Pfiínos reintrodukcí je natolik sporn˘,
Ïe by jejich podporu (ale hlavnû reintrodukce jako takové) bylo nejvhodnûj‰í zasta-
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vit, a to tím spí‰e, Ïe se v oblasti podafiilo na nûkolika nov˘ch místech zaznamenat
v˘skyt ptákÛ (na jedné nové lokalitû nalezen mrtv˘ pták bez krouÏku), ktefií nepo-
chází z reintrodukcí. Nezbytné odpovûdi na otázky, podle osnovy hodnocení, se od
fie‰itelÛ projektu nepodafiilo získat, resp. na Ïádost vÛbec nereagovali. Odpovûdi na
nûkteré z nich ov‰em v˘‰e uvedené hodnocení uÏ obsahuje.

PROJEKT TYTO ALBA (311/1998, 434/1999)

Deklarovan˘m cílem projektu je monitoring v˘skytu, hnízdní podpora, reintro-
dukce, eliminace rizikov˘ch faktorÛ, v˘zkum, propagace a osvûta. Pro ochranu
sovy pálené v oblasti byla fie‰iteli projektu vypracována podrobná strategie, která
dÛkladnû zvaÏuje pfiíãiny ohroÏení druhu, vychází z velmi dobr˘ch znalostí jeho
biologie a reflektuje i rizika plánovan˘ch opatfiení.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 31/02 Bernartice
Lokalizace projektu: Okresy Tachov a DomaÏlice. Navazuje na podobn˘ pro-
jekt realizovan˘ v okresech PlzeÀ – sever a PlzeÀ – jih.
Doba provádûní projektu: Jednotlivé projekty v daném roce. Probíhá od roku 1995.
PrÛbûh projektu: Monitoring, v˘roba budek a jejich instalace po cel˘ rok,
ochrana hnízdi‰È od jara do podzimu, na podzim a v zimû pfiíprava a zimní
ochrana.
V˘sledky projektu: Rok 1998 – v provozu bylo celkem 45 budek instalovan˘ch
patrnû v minul˘ch letech (v okrese Tachov 28 budek a v okrese DomaÏlice 17
budek) a neupfiesnûn˘ poãet úprav (hnízdní plo‰iny, vletové tunely proti holu-
bÛm). Na jednom hnízdû byla pfiikrmována mláìata trpící nedostatkem potravy,
patrnû po úhynu jednoho z rodiãÛ (2 z 5 mláìat byla vyvedena). Zaznamenána
byla 3 hnízdûní, z toho jedno v budce, jedno v obilném silu a jedno na hnízdní
plo‰inû ve vûÏi. S reintrodukcí se uÏ v programu nadále nepoãítá. 
Rok 1999 – zji‰tûno hnízdûní 5 párÛ, z toho jeden pár v budce, jeden pár v obil-
ném silu a 3 páry v kostelních vûÏích, z nichÏ dvû byly pro hnízdûní speciálnû
upraveny. Úãinnost aplikovan˘ch opatfiení je dÛslednû monitorována. Zpráva
o programu byla publikována v ochranáfiském tisku. 
Finanãní náklady: V roce 1998 pfiedpokládané 25 000,- Kã, v roce 1999 celkem
25 000,- Kã
Zdroje financování: 1998 – MÎP (Ïádáno 17 500,- Kã) a ostatní vlastní zdroje,
1999 – MÎP (17 500,- Kã) a ostatní z vlastních zdrojÛ.
V˘znam a priorita opatfiení: Projekt má sv˘m územním rozsahem spí‰e regi-
onální v˘znam. Podle hodnocen˘ch materiálÛ je velmi kvalitní a komplexní,
dobfie postihující celou problematiku aktivní podpory ve v‰ech hlavních sou-
vislostech. Je zfiejmé, Ïe vychází z velmi dobr˘ch v˘chozích znalostí o stavu
populace druhu a o stavu potencionálních hnízdi‰È tradiãního typu. V˘sledkem
opatfiení je nejenom slibn˘ v˘voj poãetního stavu, ale také pfiípady novû obsa-
zen˘ch hnízd v upraven˘ch a pfiipraven˘ch hnízdi‰tích tradiãního typu – kos-
telních vûÏích. Je to v˘raznû odli‰n˘ pfiístup ve srovnání s vût‰inou podobn˘ch
projektÛ, kde je konstatováno uzavírání kostelních vûÏí jako hlavní pfiíãina
poklesu poãetnosti a zároveÀ jako hlavní argument pro plo‰nou aplikaci budek
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do zemûdûlsk˘ch objektÛ. I kdyÏ je zfiejmé, Ïe jsou kaÏdoroãnû kontrolována
v‰echna nebo moÏná jen vût‰ina potencionálních hnízdi‰È v celém typovém
spektru, postrádám v závûreãn˘ch zprávách podrobnûj‰í statistiku tûchto ‰etfiení
a rovnûÏ nejsou ve zprávách Ïádné informace o eliminaci rizikov˘ch faktorÛ,
aãkoliv pfiehled nálezÛ krouÏkovancÛ ve zprávû za rok 1999 mimo jiné uvádí 3
ex. utopené v nádrÏi na melasu v sousedním PlzeÀsku. Chybí rovnûÏ statistika
instalovan˘ch nebo opravovan˘ch budek, provádûn˘ch úprav a dal‰ích zásahÛ
v aktivní hnízdní podpofie, i kdyÏ je i z v˘sledkÛ zfiejmé, Ïe provádûny jsou.
Projekt by si i po roce 1999 zaslouÏil nejménû 2 roky dal‰í podpory a pozdûji
alespoÀ podporu monitoringu a údrÏby zafiízení v del‰ích ãasov˘ch intervalech
(min. 3 roky).

TYTO ALBA (401/1998), PRAKTICKÁ OCHRANA OHROÎEN¯CH A VZÁCN¯CH

DRUHÒ DRAVCÒ A SOV V ZÁPADNÍCH âECHÁCH (541/1999 – 061299, 1001/2000 –
011200, 483/2003 – 220403)

Hnízdní podpora pomocí budek, eliminace rizikov˘ch faktorÛ. Program ochrany
druhu v oblasti byl zpracován do podrobné strategie vycházející z poznatkÛ o pfií-
ãinách ohroÏení druhu, dobré znalosti jeho biologie a rizik plánovan˘ch opatfiení.
Navazuje na podobn˘ projekt v okrese Tachov a DomaÏlice.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 26/02 PlzeÀ
Lokalizace projektu: Okresy PlzeÀ – sever a PlzeÀ – jih, ãást stfiedních âech –
Nymbursko. 
Doba provádûní projektu: KaÏd˘ s projektÛ vÏdy v daném roce. Program zahá-
jen okolo roku 1995 a trvá pravdûpodobnû doposud.
PrÛbûh projektu: Inventarizace hnízdûní, kontrola a ochrana hnízd a krouÏko-
vání mláìat.
V˘sledky projektu: Rok 1998 – v provozu bylo 45 hnízdních pfiíleÏitostí (budky
a úpravy kostelních vûÏí), byla provedena revize v˘skytu v 80 kostelech. Evido-
váno 9 hnízdních párÛ, z toho 7 párÛ na PlzeÀsku a 2 na Nymbursku. V kostelech
hnízdilo 7 párÛ (dva z nich v budce), 1 pár v transformátoru a 1 pár v nafouka-
ném senû v seníku. Na Nymbursku úspû‰nû pfieneseno 1 vypadlé mládû do jiného
hnízda. Na 1 hnízdû pfiikrmována mláìata po úhynu samice. Zaznamenány 3 pfií-
pady úhynu na elektrickém vedení. Sbírány v˘vrÏky. 
Rok 1999 – ze struãné anotace závûreãné zprávy vypl˘vá, Ïe byla provedena
inventarizace hnízdi‰È na Podûbradsku a v˘sledky poukazují na silnou populaci. 
Rok 2000 – ze struãné anotace závûreãné zprávy vypl˘vá, Ïe bylo vytvofieno 8
nov˘ch hnízdi‰È sovy pálené (ale není uvedeno jak˘ch – pozn. autora) a okrouÏ-
kováno 83 mláìat. 
Roky 2001 a 2002 – program pokraãoval podpofien˘mi projekty, hodnotitelné
podklady v‰ak chybí. 
Rok 2003 – údrÏba hnízdních pfiíleÏitostí vytvofien˘ch v minul˘ch letech. Zji‰-
tûno 1 hnízdûní v budce v ocelokolnû a pobytové známky v dal‰ích dvou budkách
na PlzeÀsku. Konstatován pokles poãtu hnízdících párÛ, pfiisuzován je v‰ak spí‰e
nepfiízniv˘m potravním podmínkám. Monitoring úãinnosti aplikovan˘ch opatfiení
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je dÛslednû provádûn. V̆ sledky programu v odborném tisku publikovány nebyly. 
Finanãní náklady: V roce 1998 celkem 16 024,- Kã, v roce 1999 celkem 30
000,- Kã, v roce 2000 – 2003 nejsou známy.
Zdroje financování: 1998 - MÎP (10 000,- Kã), ostatní Nadace Zelen˘ poklad
a vlastní zdroje, 1999 MÎP (30 000,- Kã), 2000 MÎP (40 000,- Kã) a jiné nejsou
známy, 2001 - MÎP (15 000,- Kã) a jiné nejsou známy, 2002 a 2003 - MÎP
v neznámé v˘‰i a jiné nejsou známy.
V˘znam a priorita opatfiení: Územním zábûrem má program v˘znam spí‰e
nadregionální. Projekty vycházejí ze shodného základu jako partnerské projekty
pro sousední okresy Tachov a DomaÏlice a lze je také oznaãit za komplexní, tedy
zahrnující základní prÛzkum, aplikaci podpÛrn˘ch opatfiení, monitoring, v˘zkum,
eliminaci rizikov˘ch faktorÛ a osvûtu. Podobn˘ je i akcent na udrÏení populace
v tradiãních ãi spontánnû obsazovan˘ch typech hnízdi‰È a této snaze rovnûÏ odpo-
vídají v˘sledky. Slabinou zpráv, které jsou pro hodnocení k dispozici, je jejich
struãnost se zcela chybûjící statistikou v˘sledkÛ kontrol v‰ech potencionálních
hnízdi‰È (z podkladÛ se nedá zjistit poãet instalovan˘ch budek). Je ov‰em tfieba
vzít v úvahu, Ïe podstatná ãást podkladÛ zcela chybí. Projekt by mûl pokraãovat
podporou plo‰ného monitoringu a údrÏby prvkÛ hnízdní podpory v del‰ích ãaso-
v˘ch intervalech (min. 3 roky).

OCHRANA A PODPORA GENOFONDU POPULACE SOVY PÁLENÉ (TYTO ALBA)
V OKRESE PROSTùJOV (494/1998)

Jako hlavní a základní úkol projektu je stanovena kompletní inventarizace kos-
telních vûÏí a následné zpfiístupnûní a úprava 10 kostelních vûÏí pro jejich moÏné
obsazení sovou pálenou. Projekt vychází z dosti rozsáhl˘ch zku‰eností získan˘ch
pfii obdobné ãinnosti v okrese Olomouc a staví na dobr˘ch znalostech pfiíãin ohro-
Ïení a biologie druhu i rizik aplikovan˘ch opatfiení.
¤e‰itelé projektu: Sagittaria – sdruÏení pro ochranu pfiírody stfiední Moravy
Lokalizace projektu: Okres Prostûjov.
Doba provádûní projektu: Posuzovan˘ projekt v daném roce. Dle projektÛ,
k nimÏ chybí jakékoliv podklady, byl program zahájen uÏ v roce 1996 a probíhal
nejménû do roku 2001.
PrÛbûh projektu: Inventarizace a vytipování kostelních vûÏí kvûten aÏ záfií,
úpravy kostelních vûÏí záfií a fiíjen.
V˘sledky projektu: Zrevidováno 155 sakrálních objektÛ ve 141 místech, hníz-
dûní zji‰tûno v 6 z tûchto objektÛ. Celkem zji‰tûno 15 kostelních vûÏí, kde sova
pálená pfied 3 aÏ 5 roky hnízdila a 10 z nich bylo znovu pro sovu pálenou zpfií-
stupnûno. Vytipovány byly dal‰í objekty, které budou zpfiístupnûny v budoucnu
v rámci dal‰ího projektu. Dal‰ích 7 párÛ sovy pálené hnízdilo v budkách v zemû-
dûlsk˘ch farmách, které byly instalovány v minul˘ch letech (celkov˘ poãet neu-
veden). Kontrola a údrÏba tûchto budek je s velkou pravdûpodobností pfiedmûtem
projektu na ochranu a podporu sovy pálené na severní a jiÏní Moravû (celkem
1230 budek v zemûdûlsk˘ch objektech v roce 1998), k nûmuÏ chybí jakékoliv
podklady (042A/02/640/98). Pfiedmûtem projektu je v˘zkum a na jeho základû
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následná aplikace podpÛrn˘ch opatfiení, proto lze monitoring provést aÏ v dal‰ích
letech. V̆ sledky byly publikovány v odborném tisku. 
Finanãní náklady: Celkem 63 100,- Kã.
Zdroje financování: MÎP (44 000,- Kã) a ostatní vlastní zdroje fie‰itele.
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam projektu je regionální, soubûÏnû v‰ak byl
zaãlenûn (pfiesnûji fieãeno jeho aktivní podpÛrná ãást) do programu s nadregio-
nální a centrální pÛsobností. Projekt – byla-li by jeho souãástí také inventarizace
zemûdûlsk˘ch a dal‰ích objektÛ – je ideálním pfiíkladem terénních prací, které by
mûly pfiedcházet jak˘mkoli opatfiením aktivní podpory. Je v‰ak zcela zfiejmé, Ïe
v tomto pfiípadû mûla hnízdní podpora pomocí budek do zemûdûlsk˘ch objektÛ
náskok nejménû 2 roky. Projekty tohoto typu je v‰ak stále Ïádoucí podporovat na
územích zatím nedotãen˘ch plo‰nou aplikací budek, zvlá‰tû pak, poãítají-li
s tvorbou (zpfiístupnûním) a ochranou spontánnû obsazovan˘ch typÛ hnízdi‰È.

SLEDOVÁNÍ A OCHRANA SOV A DRAVCÒ (142/1999)

Mapování v˘skytu, zhotovení budek pro sovy a berliãek pro dravce, propagace
a osvûta. Projekt vychází spí‰e z obecn˘ch aÏ povrchních znalostí pfiíãin ohroÏení
a biologie druhÛ i rizik plánovan˘ch opatfiení. Svûdãí o tom dosti v˘mluvnû kon-
statování z popisu v˘chozího stavu fie‰ení problému, kde je jako doklad poklesu
stavÛ sov uvedena mimo jiné i absence v˘reãka malého v roce 1998 a ohroÏení
stavÛ motáka bez druhového rozli‰ení.
¤e‰itelé projektu: Jihlav‰tí ochránci pfiírody Jihlava
Lokalizace projektu: Okres Jihlava.
Doba provádûní projektu: Rok 1999.
PrÛbûh projektu: Mapování únor aÏ záfií, v˘roba a instalace budek do konce
bfiezna, instalace berliãek do konce kvûtna, semináfi v dubnu, osvûta prÛbûÏnû.
V˘sledky projektu: Mapování v˘skytu sovy pálené bylo provedeno jen v mís-
tech dfiívûj‰ího v˘skytu, pomocí hlasov˘ch nahrávek sovy pálené a my‰í. V̆ skyt
ani pobytové známky nezji‰tûny nebyly. Instalováno 10 budek pro sovu pálenou.
V dubnu probûhl semináfi. S monitoringem aplikovaného opatfiení se do budoucna
poãítá. V̆ sledky projektu v odborném tisku publikovány nebyly.
Finanãní náklady: Celkem 11 015,- Kã.
Zdroje financování: MÎP (6 505,- Kã) a ostatní z vlastních zdrojÛ.
V˘znam a priorita opatfiení: Z pohledu územního rozsahu má projekt
v˘znam regionální (ze zprávy mimo to vypl˘vá, Ïe se t˘kal jen ãásti okresu
Jihlava). Projekt je nekomplexní zvlá‰tû provedením. Inventarizace se u sovy
pálené zamûfiuje jen na historická hnízdi‰tû a rovnûÏ její metodika vzbuzuje
pochybnost. Ze zprávy není zfiejmé, kde byly budky rozmístûny a zjevnû se
nepoãítá ani s komplexní ochranou hnízdi‰È. Projekt nemá smysl nadále pod-
porovat (návrh vypadal slibnûji), jeho pozitivní v˘znam spoãívá v propagaci
a osvûtû v regionu.
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PODPORA BIODIVERZITY V PROGRAMU STANICE PRO ZÁCHRANU ÎIVOâICHÒ

V BARTO·OVICÍCH NA MORAVù (518/1999, 1001/2000 – 111200, 483/2003 –
222303)

Monitoring v˘skytu, monitoring úãinnosti a údrÏba aplikovan˘ch opatfiení,
vytváfiení nov˘ch hnízdních pfiíleÏitostí, reprodukãní chov a reintrodukce. Projekt
vychází z obecnû znám˘ch pfiíãin ohroÏení druhu, dobr˘ch znalostí jeho biologie
a trendu v˘voje poãetnosti v oblasti a lze pfiedpokládat, Ïe i z dobr˘ch znalostí
rizik pfiijíman˘ch opatfiení.
¤e‰itelé projektu: âSOP 70/02 Nov˘ Jiãín
Lokalizace projektu: Okresy Nov˘ Jiãín a Vsetín.
Doba provádûní projektu: Posuzovan˘ projekt v roce 1999. Program probíhal
do roku 1999 uÏ nûkolik let bez finanãní podpory a je plánován na del‰í období.
Zahájen v roce 1993 (webové stránky).
PrÛbûh projektu: Podle návrhu monitoring v únoru, dubnu, kvûtnu, záfií
a v fiíjnu, v˘roba a instalace budek leden aÏ bfiezen a záfií aÏ listopad, chov
a vypou‰tûní bfiezen aÏ listopad.
V˘sledky projektu: Rok 1999 – monitoring na zimovi‰tích a hnízdi‰tích v zemû-
dûlsk˘ch objektech a na pÛdách. Zji‰tûno hnízdûní 10 párÛ v budkách nebo
i mimo budky v kostelech a ve stodolách (spolu s v˘sledkem kontroly dal‰ích
budek provedené K. Poprachem hnízdilo v okrese Nov˘ Jiãín 21 párÛ), zimující
ptáci se zdrÏovali pouze jednotlivû na hnízdi‰tích. Sestaveny 4 chovné páry, 3
páry 2x zahnízdily a odchovaly 30 mláìat. Vypu‰tûno bylo celkem 37 ex. – 18
z vlastního chovu, 12 ze ZOO Le‰ná a 7 ze ZOO Ostrava. Ptáci byli vypu‰tûni
voln˘m letem s v˘hledem nebo pfiím˘m vypu‰tûním z pfienosky, zpravidla do
zemûdûlského objektu osazeného budkou. Jedna samice, vypu‰tûná letos v okrese
Vsetín, zahnízdila na podzim v okrese Opava. Bylo vyrobeno a do zemûdûlsk˘ch
objektÛ umístûno 5 budek. 

Rok 2000 – anotace závûreãné zprávy obsahuje informaci o 20 evidovan˘ch
hnízdních párech a o vypu‰tûní nûkolika mláìat z vlastního chovu a nûkolika pfie-
vzat˘ch mláìat. 

Roky 2001 a 2002 – hodnotitelné podklady chybí. 
Rok 2003 – provedena nárazová kontrola zimovi‰È a pravideln˘ch hnízdi‰È.

Bylo evidováno nûkolik zimujících ptákÛ, nebylo zji‰tûno Ïádné hnízdûní
a „pobyt dospûl˘ch ptákÛ lze povaÏovat za velmi sporadick˘“(?). ¤e‰itelé kon-
statují zhroucení populace (potvrzené nepfiijetím Ïádné sovy pálené do péãe
záchranné stanice) a pfiiãítají je dvûma studen˘m zimám a velmi nízkému stavu
hrabo‰e polního. Z vlastního chovu a ze ZOO Ostrava bylo vypu‰tûno 30 mláìat
(podle neúpln˘ch podkladÛ tedy od roku 1999 více neÏ 67 mláìat). V chovu je 5
reprodukãních párÛ, byla jim v‰ak umoÏnûna pouze první snÛ‰ka. Do péãe pfiijat
a zpût do pfiírody vypu‰tûn 1 ex., 30 mláìat vypu‰tûno v CHKO Poodfií a v Lib-
ho‰ti, od roku 1994 vypu‰tûno pfies 230 ex. (webové stránky) – je tím pravdûpo-
dobnû mínûn celkov˘ poãet odchovan˘ch ptákÛ vypu‰tûn˘ch na rÛzn˘ch místech
v rámci rÛzn˘ch projektÛ (pozn. autora). Ze zpráv je zfiejmé, Ïe úãinnost opatfiení
se omezuje na kontrolu budek a znám˘ch hnízdi‰È a ostatní potencionální hníz-
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di‰tû monitorována pravidelnû nejsou. Úãinnost reintrodukce je sledována
pasivnû, ãekáním na nálezy okrouÏkovan˘ch v˘sadkÛ. V̆ sledky projektu byly
publikovány v odborném tisku. 
Finanãní náklady: V roce 1999 na v‰echny druhy celkem 306 493,- Kã, v roce
2000 neznámé, v roce 2001 celkem 132 275,- Kã, v letech 2002 a 2003 neznámé.
Zdroje financování: 1999 – MÎP (142 400,- Kã), ostatní mûstské a obecní
úfiady, sponzofii, dárci a vlastní zdroje, 2000 – MÎP (30 000,- Kã) a ostatní
neznámé, 2001 – MÎP (30 000,- Kã) a ostatní neznámé, 2002 a 2003 – MÎP
v neznámé v˘‰i a ostatní neznámé.
V˘znam a priorita opatfiení: Co do územního rozsahu je projekt v˘znamu regi-
onálního aÏ nadregionálního. Hnízdní podpora sovy pálené je v ‰iroce pojatém
programu stanice jen jedním z dílãích úkolÛ (navíc je zfiejmû z vût‰í ãásti pfied-
mûtem jin˘ch projektÛ), reintrodukce sovy pálené je v‰ak úkolem v˘znamn˘m.
Projekt, s pfiihlédnutím ke konstatovanému zhroucení populace v posledním roce,
se jeví jako naprosto neúspû‰n˘. Nejen, Ïe je v˘sledek v rozporu s tvrzením
o nedostatku hnízdních pfiíleÏitostí jakoÏto hlavní pfiíãinû ohroÏení druhu, ale jako
by jednoznaãnû potvrzoval také pfiinejmen‰ím neúãinnost reintrodukcí jako
metody aktivní podpory populace. I kdyÏ je tfieba vzít v úvahu, Ïe nedostateãn˘
a moÏná i nepravideln˘ monitoring realizovan˘ch opatfiení a samozfiejmû také
velmi nepfiíznivá potravní nabídka v roce 2003 takto pesimistick˘ závûr hodnû
problematizují. Pfiesto se domnívám, Ïe v oblasti hnízdní podpory by mohl b˘t
podpofien monitoring a údrÏba zafiízení v del‰ích ãasov˘ch intervalech (min. 3
roky), reintrodukce by v‰ak mûly b˘t zastaveny.
Pro hodnocení projektu v tomto reÏimu podle pfiíslu‰né osnovy je nezbytné zís-
kat odpovûdi na mnohé z otázek pfiímo od fie‰itelÛ projektu. Ti v‰ak na Ïádost
o doplnûní údajÛ vÛbec nereagovali. Na nûkteré z tûchto otázek lze ov‰em najít
odpovûdi ve v˘‰e uvedeném hodnocení. Mimo nûj jsem ve zprávû je‰tû na‰el
zmínku o tom, Ïe „chovné páry byly sestaveny s aplikací vhodnosti kombinace
jedincÛ dle krevní anal˘zy (fingerprinting)“.

NÁRODNÍ SÍË STANIC PRO OHROÎENÉ A HANDICAPOVANÉ ÎIVOâICHY A ZÁCHRANNÁ

CENTRA CITES (540/1999, 233/2000, 279/2001, 418/2002, 484/2003)

Cílem projektu je vytvofiení celostátní sítû stanic poskytujících na vysoké odborné
úrovni péãi ohroÏen˘m volnû Ïijícím ÏivoãichÛm a handicapovan˘m jedincÛm.
Vznik tûchto stanic si vynutil stále rostoucí poãet pfiípadÛ nálezÛ zranûn˘ch a handi-
capovan˘ch ÏivoãichÛ, zpÛsoben˘ rostoucím poãtem pouãenûj‰ích nálezcÛ. Projekt
sítû stanic vychází z bohat˘ch zku‰eností provozovatelÛ nejstar‰ího zafiízení tohoto
typu na území âR v Barto‰ovicích na Moravû, shrnut˘ch do Strategie záchrany
po‰kozen˘ch volnû Ïijících ÏivoãichÛ (Otáhal a Orel 1997 – nepublikováno).
¤e‰itelé projektu: Ústfiední v˘konná rada âSOP a jednotlivá zafiízení s územní
pÛsobností.
Lokalizace projektu: âeská republika.
Doba provádûní projektu: Jednotlivé projekty v daném roce. Program zahájen
v polovinû 70. let minulého století, národní síÈ budována od roku 1997.
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PrÛbûh projektu: Celoroãnû jsou pfiijímáni do péãe v‰ichni volnû Ïijící obrat-
lovci, v dobû hnízdûní a vodûní mláìat pak mladí jedinci se specifick˘mi nároky
na péãi. Rehabilitovaná zvífiata jsou v pfiíhodnou dobu vypou‰tûna do vhodného
prostfiedí, ostatní jsou po nezbytnou dobu nebo trvale zafiazena do chovu, pfií-
padnû pfiedána do jin˘ch zafiízení.
V˘sledky projektu: V roce 1999 bylo v síti 11 stanic (3 z nich v síti CITES),
které do péãe pfiijaly 2310 zvífiat a 1151 zvífiat vrátily zpût do pfiírody. Poãet podle
druhÛ není uveden. 

V roce 2000 bylo v síti 17 stanic (3 z nich v síti CITES), které pfiijaly 3902
zvífiat a do pfiírody vrátily 2072 zvífiat. Poãet podle druhÛ není uveden. Pfiijato
bylo 79 ex. a zpût do pfiírody vypu‰tûno 34 ex. sovy pálené (webové stránky). 

V roce 2001 bylo v síti 18 stanic (2 z nich v síti CITES), které pfiijaly 5680
zvífiat a zpût do pfiírody vypustily 2503 zvífiat. Celkem bylo pfiijato 61 ex. sovy
pálené (ãást tvofiili zfiejmû ve stanici v Pavlovû odchovaní jedinci), z toho 35 ex.
bylo vypu‰tûno zpût do pfiírody, 14 ex. uhynulo nebo bylo utraceno, 3 ex. jsou
trvale handicapovaní, 6 ex. bylo pfiedáno do jin˘ch zafiízení a 3 ex. zÛstaly
v chovu stanic. Z webov˘ch stránek se dovídáme, Ïe pfiijato do péãe bylo 66 ex.
a zpût do pfiírody vypu‰tûno 38 ex. 

V roce 2002 bylo v síti 20 stanic (z toho 2 stanice v síti CITES). Poãty zvífiat
uvedeny nejsou. Pfiijato bylo 45 ex. a do pfiírody zpût vypu‰tûno 29 ex. sovy
pálené (webové stránky).

V roce 2003 bylo v síti 28 stanic (z toho 2 stanice v síti CITES). Poãty zvífiat
nejsou uvedeny. Pfiijato bylo 21 ex. a zpût do pfiírody vypu‰tûno 16 ex. sovy
pálené (webové stránky). Úãinnost opatfiení je dána úspû‰ností stanic pfii rehabi-
litaci pfiijat˘ch jedincÛ zakonãené jejich opûtovn˘m vypu‰tûním do pfiírody.
V projektu se poãítá pfiedev‰ím s propagací a popularizací práce stanic formou
vydávání letákÛ a plakátÛ, urãité zku‰enosti v‰ak v odborném tisku publikovány
byly (viz v˘‰e) a o ãinnosti stanic bylo referováno na mnoha semináfiích a konfe-
rencích. V souãasné dobû je vytvofiena síÈ stanic odpovídajících nárokÛm pro
zafiazení do národní sítû pokr˘vající vût‰inu území âR.
Finanãní náklady: Celkové v fiádu milionÛ.
Zdroje financování: Z vût‰í ãásti MÎP a dále Lesy ãeské republiky, ·koda auto
a u jednotliv˘ch zafiízení také orgány státní správy a samosprávy, sponzofii a dárci.
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam tohoto celostátního projektu je klíãov˘
a v oboru péãe o zranûné volnû Ïijící Ïivoãichy a jejich repatriace má nezastupi-
telnou úlohu. Stejnû v˘znamnou úlohu má projekt i pro praktickou ochranu sovy
pálené, i kdyÏ je jen jedním z dlouhé fiady takto podporovan˘ch druhÛ. Dokonale
vyléãení a ve vhodnou dobu a do vhodného prostfiedí (zejména pak v místû
nálezu) zpût do pfiírody vypu‰tûní jednici jsou v ochranû genofondu sovy pálené
neporovnatelnû cennûj‰í neÏ jedinci reintrodukovaní.

DRAVCI A SOVY ROKYCANSKÉHO OKRESU (541/1999, 1001/2000 – 091200)

Ze struãn˘ch anotací závûreãn˘ch zpráv vypl˘vá, Ïe bylo provedeno mapování
v˘skytu a v roce 1999 bylo instalováno 20 budek a v roce 2000 celkem 30 budek
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pro dravce a sovy, ze zpráv v‰ak nevypl˘vá, zda i pro sovu pálenou. V roce 2000
byla ze stanice pro handicapované Ïivoãichy v Rokycanech vypu‰tûna do pfiírody
2 mláìata, ze zprávy v‰ak není zfiejmé, zda umûle odchovaná nebo zachránûná od
divoce hnízdícího páru. Projekt nebyl dále hodnocen.

V¯ROBA A INSTALACE BUDEK PRO SOVU PÁLENOU (927A/06/6740/99)
KONTROLA BUDEK PRO SOVU PÁLENOU (917/05/640/03)

Úprava kostelních vûÏí pro hnízdûní sovy pálené instalací budky, pfiípadnû
osazením vletového tunelu. Kontrola a údrÏba budek. Projekt vychází spí‰e
z obecnû znám˘ch a dostupn˘ch znalostí pfiíãin ohroÏení druhu, jeho biologie
a rizik aplikovan˘ch opatfiení. Návrh projektu pro‰el odborn˘m posouzením.
Podnûtem k zahájení programu je negativní v˘sledek revize v˘skytu v letech
1996–1999.
¤e‰itelé projektu: Agentura ochrany pfiírody a krajiny (AOPK) âR Praha,
Ústeck˘ pfiírodovûdn˘ klub Ústí nad Labem, Lokalizace projektu: Okres Ústí
nad Labem, druh˘ projekt téÏ v ãástech okresÛ Teplice, Louny a Litomûfiice.
Doba provádûná projektu: KaÏd˘ z projektÛ vÏdy v daném roce. Projekt trvá od
roku 1999 pravdûpodobnû nepfietrÏitû doposud (druh˘ fie‰itel se zmiÀuje, Ïe
v letech 2000 aÏ 2002 byl rovnûÏ podpofien z programu PPK).
PrÛbûh projektu: V̆ roba a instalace budek a vletov˘ch tunelÛ v roce 1999, kon-
trola a údrÏba budek v kvûtnu aÏ záfií 2003.
V˘sledky projektu: Závûreãné zprávy k dispozici nejsou, pouze protokol o pfie-
vzetí realizovan˘ch opatfiení z roku 1999. V roce 1999 bylo do kostelÛ plánováno
15 a nakonec nainstalováno 20 budek a 10 vletov˘ch tunelÛ proti pronikání zdi-
voãel˘ch holubÛ. 

V roce 2003 byla plánována kontrola 15 budek v kostelech a 23 budek insta-
lovan˘ch v roce 2001 do zemûdûlsk˘ch objektÛ. Ve stejném roce byl ov‰em MÎP
podpofien projekt kontroly a údrÏby budek v celém Ústeckém kraji (503/2003).
Finanãní náklady: V roce 1999 celkem 27 500,- Kã, v letech 2000 aÏ 2002
nejsou známy, v roce 2003 celkem 10 450,- Kã.
Zdroje financování: 1999 – MÎP (27 500,- Kã), 2003 – MÎP (10 450,-) Kã,
2000 aÏ 2002 – MÎP v neznámé v˘‰i a ostatní nejsou známy.
V˘znam a priorita opatfiení: Územním rozsahem má projekt v˘znam spí‰e regi-
onální. I kdyÏ podkladÛ k hodnocení je velmi málo, zdá se b˘t projekt spí‰e
nekomplexní, protoÏe v první fázi nepoãítá ani s monitoringem a v celé popiso-
vané fázi zfiejmû zcela opomíjí eliminaci rizik na hnízdi‰tích (nádrÏe a jiné
nástrahy). Pfiedností projektu je, Ïe se v první fázi zamûfiuje na zpfiístupnûní
a ochranu tradiãnû spontánnû obsazovan˘ch hnízdi‰È v kostelních vûÏích, i kdyÏ
se domnívám, Ïe ne ve v‰ech vûÏích bylo nezbytnû nutné umístit budku. Dal‰ím
kladem je i dokonalé projednání v‰ech zásahÛ s dotãen˘mi úfiady, církevní sprá-
vou a majiteli nebo nájemci objektÛ a pozemkÛ. Projekt by nadále mohl pokra-
ãovat podporou monitoringu úãinnosti opatfiení a údrÏby zafiízení v del‰ích ãaso-
v˘ch intervalech (min. 3 roky).
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OCHRANA A PODPORA GENOFONDU SOVY PÁLENÉ V âESKÉ REPUBLICE

(431A/06/640/00, 819A/07/640/00, 969A/06/640/00, 503/2003)

Cílem projektu je kontrola budek a vytipování dal‰ích objektÛ pro umístûní
nov˘ch budek, jejich instalace, úpravy z hlediska bezpeãnosti proti predaci kunou
skalní. Dle potfieby je rovnûÏ plánováno pfiemísÈování budek na vhodnûj‰í místa,
náhrada a oprava budek, v˘zkum biologie, reintrodukce pfiikládáním mláìat, eli-
minace rizikov˘ch faktorÛ (nádrÏe), lokální inventarizace hnízdi‰È v sakrálních
objektech a jejich ochrana a dokumentace. Projekt staví na velk˘ch zku‰enostech
fie‰itele, velmi dÛkladné anal˘ze pfiíãin ohroÏení druhu, rizik aplikovan˘ch opat-
fiení a velmi dobr˘ch znalostech biologie druhu.
¤e‰itelé projektu: o. s. TYTO, BohuÀovice.
Lokalizace projektu: celkem pfies 50 okresÛ âR. V roce 2003 okresy Chomutov,
Litomûfiice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem.
Doba provádûní projektu: Jednotlivé projekty v daném roce. ¤e‰itel hodnoce-
n˘ch projektÛ zahájil program v roce 1996 – jinde uvádí 1995 – (viz v˘‰e hod-
nocené projekty 44/1996 (PPK), 102/1996, 494/1998 nebo projekty bez hodnoti-
teln˘ch podkladÛ 042A/02/640/98 a 400A/05/640/99). Program pokraãoval dále
(viz projekt 330/2001 hodnocen˘ níÏe, projekty bez hodnotiteln˘ch podkladÛ
402A/04/640/01 a 234A/05/640/03 a pravdûpodobnû projekt bez identifikace pro
jiÏní Moravu z roku 2002) a trvá pravdûpodobnû doposud.
PrÛbûh projektu: Podle návrhu jednoho z dílãích projektÛ z roku 2000 v˘roba
nov˘ch budek v bfieznu aÏ ãervenci, základní kontrola sítû budek a zabezpeãení
nádrÏí v kvûtnu aÏ ãervenci, instalace nov˘ch budek a kontrola nebezpeãn˘ch
pastí na nov˘ch lokalitách v srpnu aÏ první pÛlce fiíjna, druhá kontrola budek
v srpnu aÏ listopadu, pfiemístûní a doplnûní budek od 18. fiíjna do konce listopadu,
reintrodukce mláìat pfiikládáním do hnízd kvûten aÏ listopad, pfiedávání díla od
listopadu do 10. prosince.
V˘sledky projektu: Rok 2000 – na plo‰e 26 317 km2 (souãet jin˘ch hodnot dává
plochu 25 014 km2 - pozn. autora) 47 okresÛ âR bylo na 1 648 lokalitách v pro-
vozu 1 995 budek, z toho bylo 294 budek v daném roce novû instalováno.
V‰echny budky byly zkontrolovány. Bylo zaregistrováno 149 hnízdních párÛ
v budkách v zemûdûlsk˘ch objektech a dal‰ích 8 párÛ hnízdilo v kostelech buì
volnû, nebo také v budce. Poãet hnízdících párÛ kulminuje v nadmofisk˘ch v˘‰-
kách okolo 250 m a nad 400 m rychle klesá. PrÛmûrná hustota na sledovaném
území byla 0,72 páru na 100 km2. V tradiãních hnízdních oblastech jiÏní Moravy
a Poodfií se hnízdní hustota pohybovala od 5,98 páru do 9,32 páru na 100 km2

a vytváfiela se tam nûkdy malá hnízdní ohniska: 2 - 3 páry blízko u sebe. ¤ada
okresÛ (23) v‰ak zÛstala zcela neobsazena. Byla konstatována pokraãující
ochrana proti utonutí v nádrÏích na farmách. Od zaãátku projektu bylo zkontro-
lováno v âR 1 910 farem (jinde uvádí 1 936 farem) a nalezeno 338 nebezpeãn˘ch
nádrÏí. V 12 nádrÏích bylo nalezeno 34 utonul˘ch ex. sovy pálené. Ke konci roku
bylo 308 tûchto nádrÏí zabezpeãeno. Nejlépe se osvûdãilo zaplnit je slámou.
Poprach (2003) shrnuje problematiku nebezpeãn˘ch nádrÏí za období 1995 –
2002. Z 971 utonul˘ch ÏivoãichÛ tvofiili naprostou vût‰inu ptáci a z nich bylo 43
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ex. sovy pálené, nejvíce 10 ex. v jedné nádrÏi na Vy‰kovsku v roce 1997. Dále
shrnuje poznatky o úhynu sovy pálené, ale i jin˘ch sov a ptákÛ v dal‰ích typech
nástrah, zejména ve stojících rourách a komínech. 
Z umûl˘ch odchovÛ ze ZOO Praha (6 ex,), ZOO Ostrava (16 ex.), stanice v Pav-
lovû (7 ex.) a dvou soukrom˘ch chovatelÛ (7 ex.) bylo v roce 2000 do divok˘ch
hnízd pfiiloÏeno celkem 36 odrostlej‰ích mláìat. V‰echna byla adoptivními rodiãi
pfiijata. V roce 2000 se chovem sovy pálené v âR zab˘vá 10 záchrann˘ch stanic
nebo ZO âSOP, 9 zoologick˘ch zahrad a 15 soukrom˘ch chovatelÛ s celkov˘m
poãtem cca 50 – 60 párÛ. Kontrolou kostelních vûÏí v okrese Nov˘ Jiãín bylo zji‰-
tûno 24 objektÛ nepfiístupn˘ch pro sovu pálenou, 15 objektÛ pfiístupn˘ch, ale
v daném roce neobsazen˘ch (nûkteré byly v nedávné minulosti obsazeny). Do 5
kostelÛ byla instalována budka. V roce200 zahnízdilo 13 párÛ, v‰echny v bud-
kách, kter˘ch bylo v nedávné dobû nainstalováno celkem 118.
Rok 2003 – krácená zpráva popisuje v˘sledky z 6 okresÛ Ústeckého kraje. Na sle-
dovaném území bylo v minulosti instalováno 205 budek. V leto‰ním roce bylo
registrováno hnízdûní 14 párÛ, Chomutov 2, Litomûfiice 5 a Louny 7. Bylo vyti-
pováno dal‰ích 20 lokalit pro nové budky, 3 budky byly pfiemístûny a 2 zniãené
nahrazeny. Bylo konstatováno pokraãování v odstraÀování nebezpeãn˘ch
nástrah. Velmi nízká produktivita párÛ byla zapfiíãinûna totálním nedostatkem
potravy, hlavnû hrabo‰e polního, jedním z nejkritiãtûj‰ích v posledních nûkolika
desetiletích.
¤e‰itel zahájil program podpory sovy pálené v roce 1995 nebo 1996. Do roku
1997 instaloval v 20 okresech Moravy a Slezska celkem 1 230 budek a v roce
1999 v 5 okresech v Polabí dal‰ích 320 budek. V roce 2001 kontroloval na území
âR uÏ 2 301 budek a 414 nov˘ch budek nainstaloval. Úãinnost realizovan˘ch
opatfiení byla fie‰itelem dÛslednû monitorována. V̆ sledky projektu byly publiko-
vány v fiadû odborn˘ch ãlánkÛ. 
V˘sledky ãinnosti Skupiny pro ochranu a v˘zkum sovy pálené: V bfieznu roku
1998 byla zaloÏena Skupina pro ochranu a v˘zkum sovy pálené v âR. Jejím
vedoucím se stal fie‰itel zde hodnocen˘ch projektÛ. V̆ sledky ãinnosti ãlenÛ této
skupiny v letech 1998 – 2003 obsahují její webové stránky. Za toto období se sku-
pinou kontrolované plocha âR zvût‰ila z 16 373 km2 na 29 753 km2 a poãet insta-
lovan˘ch budek stoupl z 1 667 na 3 192. V jednotliv˘ch letech byl celkov˘ poãet
hnízdících párÛ 91, 138, 189, 413, 345 a 123 párÛ a z nich podíl párÛ hnízdících
jinde neÏ v budkách 18%, 14%, 10%, 8%, 4% a 2%. Poãet kontrolovan˘ch kos-
telÛ a kaplí se v prvních 3 letech pohyboval od 516 do 614, v roce 2001 klesl na
202 objektÛ a ve dvou posledních letech nebyly sakrální objekty kontrolovány
vÛbec. Za celé období bylo do divok˘ch hnízd podloÏeno celkem 129 umûle
odchovan˘ch mláìat (14 aÏ 36 ex. v jednotliv˘ch letech) a 122 jich bylo vyve-
deno. Metodou volného letu bylo v tomto období vypu‰tûno celkem 439 ptákÛ
(v jednotliv˘ch letech 30 aÏ 155 (v roce 2002)). 
Mírnû odli‰né ãíselné údaje za rok 1998 uvádí Poprach (2000), coÏ je zfiejmû zpÛ-
sobeno pozdním dodáním nûkter˘ch dat. V tomto roce bylo s rÛznou intenzitou
kontrolováno 37 okresÛ âR o celkové rozloze 39 753 km2. S novû instalovan˘mi
116 budkami bylo v provozu celkem 1 667 budek. Bylo prokázáno hnízdûní 91
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párÛ, z toho 75 párÛ v budkách. V dal‰ích 116 budkách byly nalezeny pobytové
známky. V okrese Znojmo byla denzita 8–10 párÛ na 100 km2. Do hnízd divo-
k˘ch párÛ bylo pfiiloÏeno 22 umûle odchovan˘ch mláìat a 17 z nich bylo vyve-
deno. Voln˘m letem bylo vypu‰tûno 54 mláìat.
Finanãní náklady: V roce 2000 celkem 862 300,- Kã, v letech 1996, 1998, 1999
a 2001 aÏ 2003 nejsou známy.
Zdroje financování: 2000 – MÎP (862 300,- Kã), 2003 – MÎP v neznámé v˘‰i
a ostatní nejsou známy. U nehodnocen˘ch projektÛ z programu: 199–6 – MÎP (1
635 660,-) Kã a ostatní nejsou známy, 1998 – MÎP (825 000,- Kã) a ostatní
nejsou známy, 1999 – MÎP (1 759 000,- Kã) a ostatní nejsou známy, 2001 – MÎP
(2 242 400,- Kã) a ostatní nejsou známy, 2002 – MÎP v neznámé v˘‰i a ostatní
nejsou známy. Podle neúpln˘ch podkladÛ tedy od MÎP celkem 7 324 360,- Kã. 
V˘znam a priorita opatfiení: Sv˘m územním zábûrem má program v˘znam
nadregionální aÏ celostátní (v posledních letech pokr˘vá více neÏ ? území âR).
V oblasti aktivní hnízdní podpory je projekt velmi komplexní. Zahrnuje jak opat-
fiení na tvorbu a roz‰ifiování hnízdní nabídky pomocí budek, tak na eliminaci
v‰ech rizik s tím spojen˘ch (ochrana budek proti predátorÛm) a rovnûÏ eliminaci
dal‰ích rizikov˘ch faktorÛ (hlavnû nebezpeãn˘ch nádrÏí na farmách a jin˘ch
nástrah), které mohou úãinnost aplikovan˘ch opatfiení sniÏovat. Souãástí je rov-
nûÏ monitoring úãinnosti opatfiení. Velmi pfiínosn˘ je projekt v oblasti v˘zkumu
roz‰ífiení, poãetnosti, ekologie a biologie druhu. PfiestoÏe chybí vût‰ina hodnoti-
teln˘ch podkladÛ je zfiejmé, Ïe se program soustfiedí pfiedev‰ím na zakládání
a monitoring nov˘ch hnízdi‰È (budek) v zemûdûlsk˘ch objektech (95 % – 98 %,
Poprach in verb.). Sledování ostatních tradiãních typÛ hnízdi‰È, zejména v sak-
rálních objektech, resp. plo‰n˘ monitoring hnízdního v˘skytu sovy pálené není
pfiedmûtem soustfiedûného zájmu, pfiípadnû byl jen pfiíleÏitostn˘ a v posledních
letech (2002 a 2003) nebyl zfiejmû provádûn vÛbec. Základní (pfiípravn˘) v˘zkum
roz‰ífiení a poãetnosti sovy pálené na územích navrhovan˘ch pro aktivní hnízdní
podporu byl provádûn minimálnû (Poprach in verb.), pfiípadnû byl proveden aÏ po
nûkolika letech masivní podpory pomocí budek, jak tomu bylo v roce 2000 v sak-
rálních objektech okresu Nov˘ Jiãín, v roce 2001 v sakrálních objektech v okrese
Hodonín (330/2001) a v roce 1998 v sakrálních objektech v okrese Prostûjov
(494/1998). Nicménû jsem osobnû pfiesvûdãen, Ïe tento dlouhodob˘ program pfii-
nesl v oblasti podpory tvorbou umûl˘ch hnízdi‰È pozitivní v˘sledky v posílení
hnízdní populace sovy pálené v âR. Av‰ak s ohledem na skuteãnost, Ïe tyto
v˘sledky nemÛÏeme porovnat s v˘sledky dÛsledného reprezentativního v˘zkumu
provedeného pfied zahájením podpory, a Ïe nejsou také podloÏeny dÛsledn˘m
soubûÏn˘m plo‰n˘m monitoringem populace (tedy i té její ãásti, která hnízdí
jinde neÏ v budkách), je obtíÏné fiíci, jak velk˘ tento pozitivní vliv byl. Trvale kle-
sající podíl evidovan˘ch hnízd jinde neÏ v budkách z 18% v roce 1998 na 2%
v roce 2003 by mohl svûdãit buì o klesajícím zájmu o monitoring „nebudkové“
populace nebo také o postupném sestûhovávání párÛ do budek. Mimo to je nutné
naléhavû upozornit, Ïe pfii srovnávání stavu populace a stanovování populaãních
trendÛ u sovy pálené (ale i jin˘ch druhÛ) podle poãtu hnízdících párÛ musíme vzít
v úvahu obrovsk˘ vliv, kter˘ na její hnízdní aktivitu mají poãetní stavy populací
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hrabo‰e polního. Je tedy nezbytné srovnávat srovnatelné. Porovnáme-li pouze
v absolutních hodnotách a zcela mechanicky troficky pfiízniv˘ rok 2001 s 413
hnízdními páry se 123 hnízdními páry v troficky mimofiádnû nepfiíznivém roce
2003 (pouÏity údaje z webov˘ch stránek Skupiny pro ochranu a v˘zkum sovy
pálené v âR), budeme jistû silnû znepokojeni. Zdá se mi bohuÏel, Ïe nûkdy jsou
rÛzn˘mi autory nebo fie‰iteli srovnávány dramaticky rozdílné hodnoty z nesrov-
nateln˘ch let nebo období, tu na podporu teze o katastrofálním úbytku, jindy nao-
pak jako nesporn˘ dÛkaz o úspûchu aplikovan˘ch opatfiení.
Zvlá‰tní kapitolou celého programu jsou reintrodukce umûle odchovan˘ch ptákÛ.
Materiály, které jsou pro posouzení programu k dispozici, jakékoliv vyhodnocení
jejich úãinnosti na v˘voj populace neobsahují. Z podkladÛ shromáÏdûn˘ch ãleny
Skupiny pro ochranu a v˘zkum sovy pálené v âR vypl˘vá, Ïe podloÏeno do
divok˘ch hnízd nebo voln˘m letem vypu‰tûno bylo do roku 2003 celkem 568 ex.
·etrnû podloÏená umûle odchovaná mláìata mohou mít dobrou vyhlídku na pfie-
Ïití a reprodukování. I s vûdomím sporné obhajitelnosti svého názoru v‰ak sou-
dím, Ïe by reintrodukce mûly b˘t zastaveny, protoÏe k podpofie populace nepfii-
spívají. Program by mûl pokraãovat podporou dÛsledného plo‰ného monitoringu
a údrÏbou zafiízení v del‰ích ãasov˘ch intervalech (min. 3 roky).
ZaráÏející jsou nápadné rozdíly v kalkulaci nákladÛ na v˘robu a instalaci budky,
resp. její kontrolu a údrÏbu u jednotliv˘ch fie‰itelÛ projektÛ. Zatímco fie‰itel zde
hodnoceného projektu kalkuluje tyto náklady ve v˘‰i 3 000,- Kã, resp. 400,- Kã
(a byly v této v˘‰i schváleny a vyplaceny), jin˘ fie‰itel (168A/07/640/00) ve stej-
ném roce kalkuluje náklady na v˘robu budky (bez instalace) ve v˘‰i 550 Kã, dal‰í
fie‰itel (025A/08/640/01) v roce 2001 ve v˘‰i 2 400 Kã na budku vãetnû instalace
a dal‰í (534A/07/640/02) v roce 2002 1560 Kã na v˘robu a instalaci budky.
Náklady na kontrolu a údrÏbu jedné budky kalkuluje v roce 2003 jeden z fie‰itelÛ
(917A/05/640/03) na 275 Kã, jin˘ (226A/09/640/97) v roce 1997 tytéÏ náklady
kalkuluje ve v˘‰i 405 Kã, av‰ak v odborném posudku vypracovaném AOPK Brno
jsou jako neodÛvodnûné sníÏeny na 156 Kã. Netroufám si objektivní kalkulaci
provést a proto ani nechci hodnotit, které z krajních cenov˘ch poloh jsou blíÏe
skuteãn˘m nákladÛm a pfiimûfienému zisku. Tak velké rozdíly by se ov‰em
v cenovû porovnatelném období vyskytovat nemûly.
Podle poÏadavkÛ zadavatele této studie má b˘t v˘‰e uveden˘ projekt hodnocen
ve zvlá‰tním reÏimu podle pfiedloÏené osnovy. ProtoÏe odpovûdi na mnohé z otá-
zek této osnovy hodnocené materiály neobsahují a ani obsahovat nemohou, byl
fie‰itel poÏádán o doplnûní chybûjících údajÛ. Na Ïádost v‰ak, i pfies pfiedbûÏn˘
pfiíslib, nereagoval. 

OCHRANA A PODPORA POPULACE SOVY PÁLENÉ V OKRESE HODONÍN (330/2001)

Inventarizace kostelních vûÏí, zabezpeãení stávajících hnízdi‰È a vytvofiení
nov˘ch hnízdních pfiíleÏitostí instalací budek. Mnohaleté zku‰enosti fie‰itelÛ jsou
zárukou velmi dobr˘ch znalostí pfiíãin ohroÏení druhu, rizik aplikovan˘ch opat-
fiení i biologie druhu.
¤e‰itelé projektu: Sagittaria – SdruÏení pro ochranu pfiírody stfiední Moravy
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Lokalizace projektu: Okres Hodonín.
Doba provádûní projektu: Rok 2001. Aktivní hnízdní podpora probíhá uÏ nûko-
lik let.
PrÛbûh projektu: Inventarizace v˘skytu bfiezen aÏ kvûten, v˘roba a instalace
budek kvûten aÏ záfií.
V˘sledky projektu: Zkontrolováno 60 objektÛ v 58 sídlech. Pro ptáky nepfií-
stupn˘ch bylo 59 objektÛ, v jediném pfiístupném kostele hnízdil pár údajnû v roce
2000. Instalováno 8 budek do kostelÛ a vytipováno dal‰ích 17 objektÛ pro umís-
tûní budky v dal‰ích letech. S monitoringem opatfiení se poãítá v dal‰ích letech.
V̆ sledky i z tohoto území byly souãástí publikací v odborném tisku. 
Finanãní náklady: Celkem 60 000,- Kã.
Zdroje financování: MÎP (42 000,- Kã) a vlastní zdroje.
V̆ znam a priorita opatfiení: Z hlediska územního rozsahu má projekt v˘znam regi-
onální, je v‰ak zároveÀ souãástí celostátního programu Ochrana a podpora genofondu
sovy pálené v âR. Na sledovaném území probíhá uÏ nûkolik let program hnízdní pod-
pory populace pomocí budek v zemûdûlsk˘ch objektech (v souãasnosti tam hnízdí 15
– 20 párÛ). Projekt, pokud by jeho souãástí byla plo‰ná inventarizace i ostatních
potencionálních typÛ hnízdi‰È, je ideálním pfiíkladem ãinností, které by mûly logicky
pfiedcházet opatfiením v aktivní hnízdní podpofie. I v tomto pfiípadû v‰ak byla hnízdní
podpora o nûkolik let rychlej‰í. Otázku rovnûÏ vzbuzuje, je-li vÏdy nutné fie‰it „zpro-
voznûní“ kostelní vûÏe pomocí budky. V mnoha pfiípadech staãí jen malá úprava,
která vnitfiní prostor pro sovu pálenou zpfiístupní nebo vytvofií hnízdní plo‰ku napfi.
v soudku vûÏe. To v‰ak vÏdy závisí na konstrukci vûÏe, ãi spí‰e její stfiechy (a v té jsou
velké krajové rozdíly) a samozfiejmû také na dohodû se správcem objektu. Monito-
ring „nebudkov˘ch“ hnízdi‰È v okrese Hodonín by mûl b˘t pevnou souãástí monito-
ringu v rámci fie‰ení celostátního projektu.

CELOROâNÍ PROVOZ STANICE PRO ZRANùNÉ ÎIVOâICHY VOTICE (525/2001,
241/2002)

Péãe o zranûné volnû Ïijící Ïivoãichy a jejich pfiípadn˘ návrat do pfiírody, péãe
o trvale handicapované Ïivoãichy, v˘chova a osvûta. Stanice je v provozu od roku
1998 a je tedy zfiejmé, Ïe uÏ ãerpá z dostateãn˘ch zku‰eností a dá se pfiedpoklá-
dat, Ïe zná i rizika realizovan˘ch opatfiení a vychází z dobr˘ch znalostí biologie
chovan˘ch druhÛ. Odborná veterinární péãe je zaji‰tûna.
¤e‰itelé projektu: Ochrana fauny âR o.s.
Lokalizace projektu: Okresy Bene‰ov, Tábor a Pfiíbram.
Doba provádûní projektu: Jednotlivé projekty v dan˘ch letech. âinnost zahá-
jena v roce 1998 a trvá doposud.
PrÛbûh projektu: Pfiíjem zranûn˘ch zvífiat, péãe a pfiípadné vypou‰tûní v prÛ-
bûhu celého roku.
V˘sledky projektu: Rok 2001 – do péãe bylo pfiijato celkem 318 volnû Ïijících
ÏivoãichÛ, dal‰í podrobnosti uvedeny nejsou. Byly postaveny dal‰í 3 komory
a stanicí pro‰lo 3 500 náv‰tûvníkÛ. 
Rok 2002 – do péãe bylo pfiijato 377 zvífiat (od zaãátku ãinnosti stanice 1460 zví-
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fiat) a 228 vypu‰tûno zpût do pfiírody. Mezi pfiijat˘mi Ïivoãichy byly také 4 ex.
sovy pálené, z nichÏ byly 2 ex. vypu‰tûny zpût do pfiírody, 1 ex. uhynul a 1 ex.
zÛstal v chovu. Byly vystavûny vstupní expoziãní komory pro trvale handicapo-
vané Ïivoãichy a pfiípravna krmiv. Stanicí pro‰lo 4 000 náv‰tûvníkÛ. 
V letech 1998 – 2000 bylo do stanice pfiijato 148, 272 a 344 zvífiat. Hodnocením
realizovan˘ch opatfiení je hlavnû úspûch pfii návratu vyléãen˘ch ÏivoãicÛ zpût do
pfiírody. V̆ sledky stanice v odborné tisku pravdûpodobnû publikovány nebyly. 
Finanãní náklady: V roce 2001 nejsou známy, v roce 2002 celkem 144 831,- Kã.
Zdroje financování: V roce 2001 MÎP v neznámé v˘‰i a ostatní nejsou známy,
v roce 2002 MÎP (91 000,- Kã), ostatní obecní a mûstské úfiady.
V˘znam a priorita opatfiení: Stanice plní v regionu nezbytnou roli v péãi o zra-
nûné volnû Ïijící Ïivoãichy. Bez ohledu na poãty pfiijíman˘ch jedincÛ plní tuto
roli i v oblasti takto specifické ochrany genofondu sovy pálené. O dobré práci sta-
nice svûdãí i fakt, Ïe byla v roce 2003 zaãlenûna do Národní sítû stanic pro ohro-
Ïené a handicapované Ïivoãichy. 

PODPORA A OCHRANA SOVY PÁLENÉ (TYTO ALBA) V Tù·ÍNSKÉ PAHORKATINù

(025A/08/640/01, 534A/07/640/02, 510A/06/640/03)

Inventarizace v˘skytu, instalace budek do zemûdûlsk˘ch objektÛ, zabezpeãení
hnízdních pfiíleÏitostí v kostelních vûÏích, eliminace rizikov˘ch faktorÛ (nádrÏí).
Projekt vychází z velmi dobr˘ch znalostí obecnû znám˘ch pfiíãin ohroÏení druhu,
rizik aplikovan˘ch opatfiení i biologie sovy pálené. Projekt byl odbornû posouzen.
¤e‰itelé projektu: Postupnû Obecní úfiad Horní Bludovice 
Lokalizace projektu: Tû‰ínská pahorkatina (319 km#), okres Fr˘dek Místek.
Doba provádûní projektu: Roky 2001 aÏ 2003.
PrÛbûh projektu: V̆ roba budek a kontrola sakrálních a zemûdûlsk˘ch objektÛ
v ãervnu a v ãervenci. V ãervnu aÏ záfií úpravy sakrálních objektÛ a instalace
budek do zemûdûlsk˘ch objektÛ.
V˘sledky projektu: Rok 2001 – závûreãná zpráva není k dispozici. Plánována
inventarizace v˘skytu, 10 úprav kostelních vûÏí a 20 budek do zemûdûlsk˘ch
objektÛ. V pfiihlá‰ce projektu na následující rok je uvedeno, Ïe bylo zkontrolo-
váno 34 sakrálních a 42 zemûdûlsk˘ch objektÛ a vedle 5 zanikl˘ch hnízdi‰È byly
nalezeny jen nepatrné známky souãasné pfiítomnosti. 

Rok 2002 – závûreãná zpráva není k dispozici. Plánována je opût inventari-
zace, zabezpeãení nádrÏí a jin˘ch nástrah, instalace 20 budek a úpravy 6 kostel-
ních vûÏí a osvûta. Z pfiihlá‰ky projektu na následující rok je patrné, Ïe bylo insta-
lováno 20 budek do zemûdûlsk˘ch objektÛ a zahájeno zpfiístupnûní 6 kostelních
vûÏí. Evidováno bylo první hnízdûní v budce a dal‰í nepravideln˘ v˘skyt. Bez
podrobností zmínûna repatriace mláìat do území ze stanice v Barto‰ovicích.

Rok 2003 – závûreãná zpráva není k dispozici. Plánována je opût inventari-
zace hnízdi‰È a realizace úprav v 6 sakrálních objektech. Pfiesto, Ïe zprávy nejsou
k dispozici, je zfiejmé, Ïe úãinnost opatfiení je pravidelnû monitorována. V̆ sledky
se pravdûpodobnû staly souãástí nûkteré z ãetn˘ch publikací na dané téma
v odborném tisku. 
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Finanãní náklady: V roce 2001 celkem 25 000,- Kã, v roce 2002 celkem 54
780,- Kã, v roce 2003 celkem 22 860,- Kã.
Zdroje financování: 2001 – MÎP (25 000,- Kã), 2002 MÎP – (54 780,- Kã),
2003 – MÎP (22 860,- Kã).
V˘znam a priorita opatfiení: Projekt má pfii svém územním zábûru v˘znam
lokální, je v‰ak souãástí celostátnû koordinovaného programu, bûhem nûhoÏ
bylo v minul˘ch letech v zájmové oblasti uÏ 37 budek instalováno. Pfies nedo-
stateãné podklady pro hodnocení se zdá, Ïe projekt je komplexní a dobfie pfii-
praven˘, podpÛrná opatfiení navazují na terénní prÛzkum a soustfieìují se na
obnovu historick˘ch hnízdi‰È a zpfiístupnûní dal‰ích objektÛ podobného typu.
Poãítá se také s eliminací rizikov˘ch faktorÛ a prací s vefiejností. Podpofieno
by mûlo b˘t dokonãení zpfiístupnûní a úprav tradiãních hnízdních pfiíleÏitostí
a pozdûji uÏ jen monitoring a údrÏba zafiízení v del‰ích ãasov˘ch intervalech
(min. 3 roky).

ROZ·I¤OVÁNÍ SOVY PÁLENÉ NA ROKYCANSKU (483/2003 – 220603)

Dlouhodob˘ monitoring populace, instalace budek, vlastní odchov a vypou‰tûní
– reintrodukce. Z nepatrn˘ch podkladÛ pro hodnocení se zdá, Ïe projekt vychází
z obecnû znám˘ch a dostupn˘ch znalostí biologie druhu, pfiíãin jeho ohroÏení
a moÏn˘ch rizik aplikovan˘ch opatfiení.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 29/01 Rokycany
Lokalizace projektu: Rokycansko.
Doba provádûní projektu: Rok 2003. Program zahájen v roce 2002 (podklady
chybí).
PrÛbûh projektu: Mapování, rozvû‰ování budek, vlastní chov, vypou‰tûní.
V̆ sledky projektu: Úvodní stránka závûreãné zprávy uvádí struãnou rekapitulaci
dosavadních reintrodukcí: Rok 2000 – vypu‰tûna 2 mláìata z vlastního chovu. 

Rok 2001 – vypu‰tûny 2 skupiny. První skupina 6 mláìat z prvního hnízdûní
z vlastního chovu, druhá skupina 4 mláìata z druhého hnízdûní z vlastního chovu
se 3 mláìaty ze stanice v Pavlovû. 

Rok 2002 – vypu‰tûna skupina 3 mláìat z vlastního chovu a 3 mláìat ze sta-
nice v Pavlovû. Za 3 roky bylo vypu‰tûno metodou volného letu 21 ex. sovy
pálené na historick˘ch hnízdi‰tích a jin˘ch vhodn˘ch lokalitách. 

Rok 2003 – instalováno 5 nov˘ch budek, vypu‰tûno 5 mláìat z vlastního
chovu a ze stanice v Pavlovû a 4 mláìata pfiipravována na vypu‰tûní (webové
stránky). O monitoringu úãinnosti opatfiení v nedostateãn˘ch podkladech infor-
mace není. Zpráva o projektu a nûkter˘ch v˘sledcích byla publikována v popu-
lárním tisku. 
Zdroje financování: MÎP v neznámé v˘‰i a ostatní nejsou známy.
V˘znam a priorita opatfiení: Co do územního rozsahu má projekt v˘znam
lokální. Nedostateãné podklady k projektu hlub‰í hodnocení neumoÏÀují. Pfiesto
se zdá, Ïe stûÏejním bodem celého projektu je reintrodukce. Podle poÏadavkÛ
zadavatele této studie má b˘t projekt hodnocen ve zvlá‰tním reÏimu podle dané
osnovy. ProtoÏe materiály k projektu na vût‰inu otázek z této osnovy odpovûdi
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neobsahují a ani obsahovat nemohou, byl fie‰itel projektu o doplnûní údajÛ poÏá-
dán, na Ïádost v‰ak vÛbec nezareagoval.

PODPORA HNÍZDùNÍ DRAVCÒ A SOV (483/2003 – 221803)

Instalace nov˘ch budek, kontrola a ãi‰tûní budek, propagace. Projekt vychází
z obecn˘ch znalostí biologie, pfiíãin ohroÏení a rizik ochrany jednotliv˘ch druhÛ.
O nehluboké pfiípravû svûdãí deklarovan˘ zámûr pfiispût podporou hnízdûní po‰-
tolek ke sníÏení poãtu holubÛ ve mûstû.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 64/03 Rousínov
Lokalizace projektu: Okolí Rousínova (mezi Brnem a Vy‰kovem).
Doba provádûní projektu: Rok 2003. âinnosti zahájeny dfiíve, nejpozdûji v roce
2002.
PrÛbûh projektu: Na jafie instalace budek. První kontrola budek v kvûtnu, druhá
v záfií.
V˘sledky projektu: Instalováno 7 nov˘ch budek pro po‰tolky. Celkem bylo
v provozu 17 budek, z toho 5 budek pro sovu pálenou. Obsazena nebyla Ïádná
budka. V roce 2002 hnízdily v budkách 3 páry sovy pálené. V̆ padek v daném
roce je pfiisuzován nedostatku potravy. Úãinnost realizovan˘ch opatfiení je moni-
torována. V̆ sledky v odborném tisku publikovány nebyly.
Zdroje financování: MÎP v neznámé v˘‰i a ostatní nejsou známy.
V˘znam a priorita opatfiení: Projekt má v˘znam lokální. Z podkladÛ není
zfiejmé, do jaké míry projekt vycházel z aktuálního poznaného stavu populací
a zda na tyto poznatky navazoval. Velmi pravdûpodobnû není ani provádûn
plo‰n˘ monitoring, ale jen kontroly budek. Pfiedností projektu je dosti ‰iroká
práce s vefiejností (v˘vûska, promítání videofilmu, v˘stavy, exkurze). Projekt by
mohl pokraãovat podporou dÛkladnûj‰ího monitoringu a údrÏby zafiízení v del-
‰ích ãasov˘ch intervalech (min. 3 roky).

MONITORING A OCHRANA S¯âKA OBECNÉHO A SOVY PÁLENÉ NA VELKÉM JARO-
Mù¤SKU (483/2003 – 223403)

Cílem projektu je monitoring populací a hnízdní podpora metodou rozvû‰ování
budek. I kdyÏ to z hodnocen˘ch podkladÛ jednoznaãnû nevypl˘vá, dá se pfiedpo-
kládat, Ïe v osobách fie‰itelÛ je záruka dobr˘ch znalostí biologie a pfiíãin ohroÏení
druhÛ i hlavních rizik aplikovan˘ch opatfiení.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 46/04 Jaromûfi
Lokalizace projektu: Pfiiléhající ãásti Jaromûfiska, Trutnovska a Náchodska. 
Doba provádûní projektu: Rok 2003. Program zahájen pravdûpodobnû v roce
2001 a patrnû probíhá doposud.
PrÛbûh projektu: Monitoring v lednu aÏ bfieznu a v fiíjnu, instalace budek, kon-
troly budek.
V˘sledky projektu: Instalováno 5 budek do zemûdûlsk˘ch objektÛ. Provedena
revize v˘skytu metodou pfiím˘ch kontrol a pomocí hlasové nahrávky. Zji‰tûn
v˘skyt na 4 místech. Ze zprávy nevypl˘vá, jak˘ celkov˘ poãet budek je v pro-
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vozu, zmínûny jsou v‰ak budky, instalované v minulosti K. Poprachem. Instalo-
váno 5 budek a zji‰tûno hnízdûní 3 párÛ (webové stránky). Úãinnost zaveden˘ch
opatfiení je monitorována. V̆ sledky v odborném tisku publikovány nebyly. 
Finanãní náklady: V roce 2001 celkem 28 475,- Kã, v letech 2002 a 2003 nejsou
známy.
Zdroje financování: 2001 MÎP (20 000,- Kã) a ostatní nejsou známy, v letech
2002 a 2003 MÎP v neznámé v˘‰i a ostatní nejsou známy.
V˘znam a priorita opatfiení: Územním rozsahem má projekt v˘znam spí‰e regi-
onální. Pfiipraven je pomûrnû komplexnû, dopracovat je v‰ak potfieba metodiku
monitoringu populace a pfiipojit opatfiení na eliminaci rizikov˘ch faktorÛ. Nej-
vût‰í nedostatky jsou ve zpracování v˘sledkÛ. Závûreãná zpráva je pfiíli‰ struãná,
nepfiehledná a nejasná a nûkteré základní údaje neobsahuje. Projekt by mohl
pokraãovat podporou dÛkladnûj‰ího monitoringu a údrÏby zafiízení v del‰ích
ãasov˘ch intervalech (min. 3 roky).

âI·TùNÍ BUDEK SOVY PÁLENÉ V KULTURNÍ KRAJINù OKRESU NYMBURK (483/2003
– 223503)

Deklarovan˘m cílem projektu je „vyvedení hnízdících párÛ sovy pálené z rizika
predace kunou skalní pomocí budek“. ¤e‰itelé projektu mají obecné znalosti
o biologii, pfiíãinách ohroÏení druhu a riziku realizovan˘ch opatfiení.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 09/07 Pátek
Lokalizace projektu: Okres Nymburk. 
Doba provádûní projektu: Rok 2003. Program zahájen v roce 2000 a patrnû
doposud trvá.
PrÛbûh projektu: Kontrola budek, ãi‰tûní a oprava budek v fiíjnu.
V˘sledky projektu: V 50 budkách instalovan˘ch v roce 2000 bylo v roce 2003
zji‰tûno hnízdûní 7 párÛ. Opraveno bylo 5 budek, nahrazena jedna budka. V roce
2001 hnízdilo v budkách 5 párÛ, v dal‰ích byly pobytové známky. V roce 2002
zahnízdilo v budkách 8 párÛ. Obsazování budek je monitorováno pravidelnû.
V̆ sledky projektu v odborném tisku publikovány nebyly. 
Zdroje financování: V letech 2002 a 2003 MÎP.
V˘znam a priorita opatfiení: Územním rozsahem má projekt v˘znam regio-
nální. Projekt je zcela nekomplexní, zamûfien˘ v˘hradnû na kontrolu budek.
Cenná je pomûrnû ‰iroká osvûta a popularizace. Projekt by mohl pokraãovat pod-
porou dÛsledného plo‰ného monitoringu a údrÏby zafiízení v del‰ích ãasov˘ch
intervalech (min. 3 roky).

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PROJEKTÒ

Na základû vyhodnocení v mnoha pfiípadech nekompletních podkladÛ je moÏné
hodnocené projekty se zamûfiením na aktivní hnízdní podporu (tj. roz‰ifiování
nabídky hnízdních pfiíleÏitostí a v‰e co s ní souvisí pfied aplikací opatfiení, bûhem
ní a po ní), resp. tu jejich ãást, která se jí zab˘vá, rozdûlit pracovnû do 3 rámco-
v˘ch skupin:
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1. Nekomplexní projekty zahrnující pouze instalaci budek nebo jin˘ch typÛ
umûl˘ch hnízdi‰È, které nepoãítají s prÛzkumem v˘chozího stavu, na nûjÏ by
opatfiení navazovala, ani s následn˘m monitoringem, vyhodnocením úãinnosti
opatfiení a s eliminací nebo regulací rizik („zabudkovávací“ projekty).

2. Stfiednû kvalitní a vcelku komplexní regionální a nadregionální projekty s jed-
notliv˘mi nedostatky v oblasti prÛzkumu v˘chozího stavu (neúpln˘ plo‰nû
nebo zamûfien˘ pouze na urãit˘ typ potencionálních hnízdi‰È) nebo v respek-
tování jeho v˘sledku, v prÛbûÏném monitoringu populace, ve vyhodnocení
úãinnosti opatfiení nebo v regulaci rizikov˘ch faktorÛ a v osvûtû a propagaci
ochrany. Patfií sem velká vût‰ina hodnocen˘ch projektÛ.

3. Kvalitní projekty, které plánují podpÛrná opatfiení na vût‰ím souvislém území
na základû dÛkladného prÛzkumu v˘chozího stavu populace. Jejich hlavním
cílem je primární podpora spontánnû preferovan˘ch typÛ hnízdi‰È, tedy jejich
zabezpeãení a ochrana (zaji‰tûní proti pfiípadnému uzavfiení, pronikání predá-
torÛ, zfiícení nebo zafoukání v zemûdûlsk˘ch objektech a to v odÛvodnûn˘ch
pfiípadech i instalací budky), vytváfiení nov˘ch hnízdních pfiíleÏitostí pfiede-
v‰ím spontánnû preferovan˘ch typÛ a pfiimûfiené roz‰ífiení nabídky umûl˘ch
hnízdi‰È (budek) v dal‰ích objektech i odli‰n˘ch typÛ. Souãástí tûchto pro-
jektÛ je následn˘ plo‰n˘ monitoring spojen˘ s vyhodnocováním úãinnosti
opatfiení, údrÏbou zafiízení, sbûrem dat z biologie druhu, regulací rizikov˘ch
faktorÛ, ale také propagace a osvûta a publikaãní ãinnost. Tato kriteria nako-
nec alespoÀ do urãité míry splÀují nûkteré déle probíhající projekty mající
v zaãátcích nûkteré z v˘‰e uveden˘ch nedostatkÛ, které jsou pozdûji na
základû doplÀovan˘ch zku‰eností a shromaÏìovan˘ch informací více ménû
odstranûny.

V analyzovan˘ch podkladech prakticky zcela chybí údaje pro speciální posouzení
kvality pfiípravy a prÛbûhu reintrodukcí, splnûní nûkter˘ch poÏadovan˘ch kriterií
se v‰ak dá pfii renomovanosti a zku‰enostech nûkter˘ch chovn˘ch zafiízení pfied-
pokládat. Ve v‰ech hodnocen˘ch materiálech jsou v˘sledky reintrodukcí prezen-
továny poãtem vypu‰tûn˘ch ptákÛ nebo do hnízd divok˘ch párÛ podloÏen˘ch
mláìat. Pozitivním v˘sledkem reintrodukce je ov‰em aÏ pfieÏití vypu‰tûného
jedince do stavu pohlavní zralosti a jeho úãast na dal‰í reprodukci. Jako pomûrnû
nadûjné, z pohledu ‰ancí na integraci vypou‰tûn˘ch jedincÛ do divoké populace,
se jeví podkládání umûle odchovan˘ch mláìat do hnízd nepoãetn˘ch rodin divo-
k˘ch párÛ. Na druhé stranû je to v‰ak dosti v˘znamn˘ ru‰iv˘ zásah do pfiiroze-
ného procesu hnízdûní a mûl by b˘t vÏdy dÛkladnû zvaÏován v ‰ir‰ích souvislos-
tech (jak˘koliv, a tedy i nízk˘ poãet mláìat v hnízdû, je v˘slednicí rÛzn˘ch vnûj-
‰ích i vnitfiních vlivÛ, tedy napfiíklad také lokální nabídky nebo dostupnosti
potravy, aktuálního prÛbûhu poãasí, kondice a zdravotního stavu rodiãÛ aj.). Jako
nejménû vhodné se zdá b˘t vypou‰tûní pfiímo v areálu odchovny nebo pfiímo
z pfiepravek. Domnívám se, Ïe z pouÏívan˘ch metod je nej‰etrnûj‰í vypou‰tûní
voln˘m letem v typovû vhodn˘ch objektech – nejlépe v kostelech a na pÛdách –
spojené s pfiípravou vhodn˘ch hnízdi‰È v okolí, a to v oblastech s absencí divo-
k˘ch párÛ. 
S v˘jimkou jednoho aÏ dvou zcela ojedinûl˘ch pfiípadÛ neobsahují hodnocené
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materiály doklady o pfieÏití vypou‰tûn˘ch ptákÛ do vûku pohlavní zralosti, coÏ by
pfii velkém poãtu doposud vypu‰tûn˘ch jedincÛ prozatím spí‰e svûdãilo o neús-
pû‰nosti reintrodukcí. Celkov˘ dojem z této oblasti aktivní podpory genofondu
sovy pálené je rozpaãit˘ v nemoÏnosti objektivnû posoudit její úãinnost a ve vel-
k˘ch pochybách o jejím pozitivním v˘znamu. Zku‰enosti získané pfii reprodukã-
ním chovu sovy pálené jsou jistû velmi cenné – jsou-li náleÏitû zdokumentovány
– pro eventuální budoucí pouÏití pfii fie‰ení opravdu kritické situace v ohroÏení
populace sovy pálené.
Samostatnou kapitolou aktivní podpory populace sovy pálené je péãe o ohroÏené
a handicapované jedince. V̆ znam dobfie veden˘ch stanic je v oblasti takto specifické
druhové ochrany klíãov˘ nejen pro sovu pálenou, ale i pro dal‰í ohroÏené druhy volnû
Ïijících zvífiat. Dokonale vyléãen˘ jedinec navrácen˘ v nejkrat‰ím moÏném termínu
do místa nebo oblasti jeho nálezu je pro ochranu populace druhu neporovnatelnû cen-
nûj‰í neÏ jedinec z umûlého odchovu. Hodnocené materiály objektivní anal˘zu kva-
lity práce jednotliv˘ch stanic neumoÏÀují. Mimo to se jedná o vysoce odbornû speci-
alizovanou veterinárnû chovatelskou problematiku. 

PERSPEKTIVY AKTIVNÍ OCHRANY

BohuÏel i sova pálená patfií k druhÛm, u nichÏ nelze uplatnit ideální metodu dru-
hové ochrany „nicnedûláním“, tedy nevyru‰ováním (s v˘jimkou co nejmen‰ího
pfii monitoringu v˘voje populace), nezasahováním a neovlivÀováním. Její úzká
symbióza s ãlovûkem z ní udûlala druh do velké míry závisl˘ na v˘voji lidské
spoleãnosti. V jejím Ïivotû se tak mimofiádnû v˘znamnû odráÏejí jak spoleãenské
zmûny a s nimi pfiicházející pfiehodnocování a pfieskupováním priorit, tak i v˘voj
ekonomické situace. Tyto vlivy mohou vést v soubûhu s ostatními, více ménû pfii-
rozen˘mi faktory, k velmi nápadn˘m krátkodob˘m, ale i trvalej‰ím v˘kyvÛm
v populaci sovy pálené, které vyvolávají potfiebu její aktivní ochrany a podpory.
V reakci na v˘‰e zmínûné zmûny bylo po roce 1990 realizováno na území âR
znaãné mnoÏství programÛ na aktivní podporu sovy pálené. Jejich základem
a hlavním bodem byla tvorba nov˘ch hnízdních pfiíleÏitostí. Ta byla realizována
z více jak 90 % metodou rozmísÈování budek do zemûdûlsk˘ch objektÛ. V roce
2003 bylo sítí 3 192 budek pokryto 38 % území âeské republiky. ¤eãí odvoze-
n˘ch ãísel to znamená, Ïe na 100 km2 pokryté plochy bylo nainstalováno v prÛ-
mûru 11 budek, v pfiepoãtu na celou plochu âR pak 4 budky na 100 km2, pfiiãemÏ
v nûkter˘ch oblastech tradiãního hnízdního v˘skytu pfiesahovala koncentrace
budek prÛmûr i nûkolikrát. Sítí budek jsou pokryty pfiedev‰ím oblasti nejvy‰‰í
pfiirozené koncentrace populace sovy pálené, tedy niÏ‰í nadmofiské v˘‰ky âech,
Moravy a Slezska. AÏ na v˘jimky zÛstala ponûkud stranou zájmu ochrana a pod-
pora tradiãních typÛ hnízdi‰È v sakrálních stavbách. RovnûÏ prÛbûÏn˘ monitoring
populace se soustfiedil hlavnû na sledování „budkové“ populace. 
Perspektivy aktivní ochrany sovy pálené v dal‰ím období jsou do znaãné míry
dány jejím souãasn˘m stavem. SíÈ budek je nezbytné udrÏovat. Pfii pravidelném
obsazování budek je zcela nezbytné vyklízet z nich hnízdní substrát, Krause
(1995) pí‰e, Ïe staãí jednou za 2 aÏ 5 let, protoÏe by jím mal˘ vnitfiní prostor
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budky mohl b˘t brzo zaplnûn a budka by tak byla vyfiazena z provozu (tento pro-
blém se u hnízd umístûn˘ch volnû na podlahách, v nafoukaném senû nebo i ve
vûÏních „soudcích“ nevyskytuje). Ostatní budky a zvlá‰tû ty, které jsou umístûny
v zemûdûlsk˘ch objektech, je tfieba kontrolovat a pfiípadnû opravovat nebo pfie-
mísÈovat, protoÏe mohou b˘t a také b˘vají pfii hospodáfiském provozu a ãast˘ch
zmûnách ve vyuÏívání objektÛ po‰kozeny, zafoukány nebo uzavfieny. ProtoÏe je
zfiejmé, Ïe znaãná ãást, ne-li vût‰ina, ãeské populace sovy pálené hnízdí v souãasnosti
v budkách, mÛÏeme hovofiit o vzniku nové nebo pfiinejmen‰ím o prohloubení uÏ exi-
stující závislosti její populace na ãinnosti nebo neãinnosti lidí se v‰emi riziky z toho
pro sovu pálenou plynoucími. SoubûÏnû s údrÏbou sítû budek by mûla b˘t plo‰nû
monitorována populace, tedy nejen ta „budková“, ale i ta její ãást, která preferuje jiné
typy hnízdi‰È. To je nezbytné nejen pro objektivní posouzení v˘voje populace, ale
i pro zhodnocení v˘znamu a úãinnosti opatfiení aktivní podpory.
Dobfie zavedené projekty z 2. a 3. skupiny by i do budoucna mûly pokraãovat
podporou dÛsledného plo‰ného monitoringu populace a údrÏbou zafiízení v del-
‰ích ãasov˘ch intervalech (nejménû 3 roky). Podle délky intervalu by mûly b˘t
údrÏba celé sítû a monitoring populace rozdûleny do pfiíslu‰ného poãtu etap tak,
aby na sebe jednak nevázaly velké jednorázové finanãní a personální nároky, ale
aby také v˘sledky z monitoringu populace poskytovaly údaje v souvislé fiadû
dobfie reprezentující pfiírodní podmínky celé âR.
Nelze zcela zavrhnout v˘znam rozsahem mal˘ch a v oblasti kvality aktivní pod-
pory nejspí‰e do první skupiny náleÏejících projektÛ. âasto b˘vají provázeny
dosti ‰irokou osvûtovou a propagaãní kampaní a právû tato, ale ãasto spí‰e jenom
tato jejich sloÏka, si zasluhuje podporu. Ta by v‰ak nemûla plynout ze zdrojÛ stát-
ního rozpoãtu, ale nejlépe z prostfiedkÛ sponzorsk˘ch nebo lokálních. PodpÛrná
aktivní sloÏka tûchto projektÛ by v‰ak mûla b˘t pfiedmûtem odborného posouzení.
Novû zahajované projekty by mûly splÀovat podmínky projektÛ ze 3. skupiny
a rozhodnû by nemûly b˘t realizovány (podpofieny) v nevhodn˘ch oblastech
s pfievahou nadmofisk˘ch v˘‰ek nad 400 m a s velkou lesnatostí území. Velmi roz-
sáhlá souãasná síÈ umûl˘ch hnízdi‰È (budek) nadto dovoluje „luxus“ omezit se
u novû zahajovan˘ch projektÛ v oblasti aktivní podpory pouze na obnovu
a tvorbu spontánnû obsazovan˘ch, resp. tradiãních typÛ hnízdi‰È. UÏ pfii posuzo-
vání zámûru by mûla jeho metodika z tohoto poÏadavku vycházet a mûla by poãí-
tat se v‰emi specifiky této práce. 
V dne‰ní dobû je totiÏ mnohem obtíÏnûj‰í neÏ pfied 15 – 20 roky vstupovat do
nevefiejn˘ch prostor sakrálních objektÛ, protoÏe mnozí z jejich správcÛ mají
neblahé zku‰enosti s krádeÏemi umûleck˘ch pfiedmûtÛ. Je to tedy více neÏ kdy-
koliv pfiedtím práce spí‰e osvûtová a diplomatická. Mimo to mÛÏe b˘t otevfiení
vnitfiních prostor vûÏí a kostelÛ sovû pálené pomûrnû technicky nároãné. Navíc je
tfieba pfiesvûdãit správce objektu buì ke zpfiístupnûní vûÏe a eventuální úpravû,
resp. ke zpfiístupnûní vnitfiního prostoru vûÏe instalací vletového tunelu proti
holubÛm, k toleranci k nepofiádku pÛsobenému sovami nebo k eventuální insta-
laci budky uvnitfi vûÏe ãi pÛdy kostela. 
Nemalá úskalí má i úpln˘ plo‰n˘ monitoring hnízdní populace. Naprosto nená-
padná hnízdûní sovy pálené ve star˘ch holubnících, ukryt˘ch ãasto pod stfie‰ními
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pfiesahy najdeme zpravidla pouze náhodou nebo díky informacím z druhé ruky.
Av‰ak ani dohledání obsazeného hnízda v senících a skladech píce, kde se
s uskladnûnou hmotou stále manipuluje a pobytové známky v˘skytu sovy pálené
jsou z vût‰í ãásti zast˘lány nebo odváÏeny, není vÛbec jednoduché, nemluvû
o pfiípadech velmi skrytého umístûní hnízd. Nûkterá z takto umístûn˘ch hnízd
jsem dlouho nemohl nalézt vzdor dobfie sly‰itelnému sborovému syãení mláìat.
âást párÛ hnízdí i v dal‰ích a uÏ vzácnûji obsazovan˘ch typech lidsk˘ch staveb
nebo technick˘ch zafiízení, jako napfi. v obiln˘ch silech, trafostanicích, vnitfiních
prostorách vzduchotechniky a rÛzn˘ch dopravníkÛ aj.
V oblasti reintrodukcí se pfiikláním k názoru Marti‰ky (1994), kter˘ soudí, Ïe
nemají v souãasné dobû opodstatnûní. Od vydání jeho práce sice uplynulo více
jak 10 let, av‰ak na tomto stanovisku ani po této dobû není co mûnit tím spí‰e, Ïe
pomûrnû masivní vypou‰tûní v posledních ‰esti letech oãekávané v˘sledky, resp.
dÛkazy o nich, nepfiineslo. Jsem pfiesvûdãen o ne‰kodnosti okamÏitého zastavení
reintrodukcí, v pfiípadû jejich pokraãování si o tomtéÏ zdaleka nejsem jist. Pfiesto
bych zcela neodmítl rozsahem omezen˘ a pfiedem dobfie pfiipraven˘ program,
kter˘ by ve vhodném území s absencí v˘skytu sovy pálené a v pfiedem pfiipravené
síti rÛznorod˘ch hnízdních pfiíleÏitostí ovûfiil dÛsledn˘m sledováním ptákÛ (i tele-
metrick˘m) moÏnosti tohoto zpÛsobu aktivní podpory sovy pálené v na‰ich sou-
ãasn˘ch podmínkách.
Neblah˘m dÛsledkem ‰iroké legalizace chovu sovy pálené je stále rostoucí pro-
dukce mláìat, která musí b˘t nûkam umístûna. Legálnû odchovávaní ptáci vstu-
pují na trh, a tak jako u mnoh˘ch jin˘ch zvífiat i ãást sov pálen˘ch se stane nebo
uÏ stává nevhodn˘m nebo omrzel˘m dárkem.
âinnost stanic pro handicapované a ohroÏené volnû Ïijící Ïivoãichy a vytvofiení
její celorepublikové sítû je jednoznaãnû pozitivním krokem i v oblasti ochrany
sovy pálené, bohuÏel tím spí‰e, Ïe jí nebezpeãn˘ch civilizaãních nástrah neub˘vá,
ale spí‰e naopak. Program by mûl b˘t nadále pravidelnû podporován se zvlá‰tním
akcentem na oblast ‰piãkové medicínské péãe tak, aby podíl úplnû vyléãen˘ch
a zpût do pfiírody vypu‰tûn˘ch jedincÛ byl co nejvy‰‰í. 
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AKTIVNÍ OCHRANY S¯âKA OBECNÉHO (ATHENE NOCTUA) V âESKÉ REPUBLICE
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Tyr‰ova 698, 552 03 âeská Skalice
tomas.divis@email.cz

STATUT

S˘ãek obecn˘ je zafiazen v „âervené knize“ (Sedláãek et al. 1988). V novém âer-
veném seznamu âR je druh uveden v kategorii EN – ohroÏen˘ (·Èastn˘ a Bejãek
2003). Dle vyhlá‰ky Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR (MÎP âR) ã. 395/92
Sb. zafiazen mezi druhy silnû ohroÏené. Na území ãlensk˘ch státÛ Evropské unie
má s˘ãek obecn˘ podle Smûrnice Rady ã. 79/409/EEC 1979 o ochranû volnû Ïijí-
cích ptákÛ obecnou ochranu podle ãl. I.

OHROÎENÍ

UÏ v 70. a 80. letech minulého století byl s˘ãek obecn˘ na území dne‰ní âR dru-
hem silnû ub˘vajícím, dfiíve v‰ak byl obecnû povaÏován za druh znaãnû poãetn˘,
zvlá‰tû pak v niÏ‰ích nadmofisk˘ch v˘‰kách (Hudec et al. 1983).
KdyÏ byla v roce 1975 zásluhou ·tefana Danka, zoologa Zemplínského muzea
v Michalovcích, resuscitována do té doby nefunkãní Skupina pro v˘zkum dravcÛ
a sov (SOVDS), získal si její program velmi rychle Ïiv˘ zájem podobnû zamûfien˘ch
ornitologÛ v celé tehdej‰í âSSR. První v˘sledky se samozfiejmû t˘kaly druhÛ nápad-
nûj‰ích a atraktivnûj‰ích, budících pfiednostní zájem ornitologÛ. Tato preference se
mimo jiné projevila nedostatkem aktuálních exaktních údajÛ o roz‰ífiení, poãetnosti
a populaãních trendech s˘ãka obecného. V letech 1975 – 1990 se sice v‰eobecnû udá-
val siln˘ pokles poãetnosti, av‰ak druhu nebyl vûnován dostatek cílené pozornosti
a konkrétních v˘znamnûj‰ích údajÛ se nedostávalo. Pfiekvapivé v˘sledky pfiinesl prÛ-
zkum ve V̆ chodoslovenské níÏinû v roce 1991, kde byl zji‰tûn v˘skyt v hnízdním
období nejménû na 250 místech (Danko a Kürthy in Danko et al. 1994). Oproti tomu
prÛzkum v roce 1992 na 320 km2 âeskobudûjovické pánve, kde bylo zji‰tûno jen 10
párÛ, ukázal, Ïe situace v âR je jiná (Pykal a Kravka in Danko et al. l.c.). Také ze
srovnání v˘sledkÛ mapování hnízdního roz‰ífiení ptákÛ v letech 1973-77 a 1985-89 je
zfiejm˘ mírn˘ pokles poãetnosti v âR (·Èastn˘ et al. 1996). 
Porovnání v˘sledkÛ celorepublikovû koordinovaného sãítání s˘ãka obecného
v letech 1993–95 a 1998–99 pfiiná‰í Schröpfer (2000). Jednoznaãnû konstatuje,
Ïe v tomto období poklesla poãetnost v âR pfiibliÏnû o polovinu, tedy z odhadu
1000–2100 párÛ pfii prvním sãítání na 500–1000 párÛ pfii druhém sãítání. Upo-
zorÀuje na zajímavou existenci tzv. „center“, tedy jak˘chsi lokálních ohnisek
vysoké hnízdní hustoty. Ze srovnání obou jím koordinovan˘ch sãítání také
vypl˘vá, Ïe pokraãuje pfieliv ptákÛ z volné krajiny do intravilánu zemûdûlsk˘ch
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areálÛ ze 78 % na 97 %, pfiiãemÏ stromová hnízdi‰tû prakticky vymizela. Pozo-
ruhodné a doklad o existenci tzv. „center“ pfiiná‰ející je i zji‰tûní Bendy a Marka
(2001) z Dûãína, ktefií v prostfiedí panelového sídli‰tû zaznamenali 9 volajících
samcÛ na pûti místech, z ãehoÏ odvodili prÛmûrnou hustotu 16,8 páru na 10 km2,
pfiiãemÏ zemûdûlská krajina Dûãínska je podle nich v souãasnosti pravdûpodobnû
bez s˘ãkÛ. V období let 1994 – 2000 provedli na plo‰e 1165 km2 ãtyfi oblastí jiÏ-
ních âech v˘zkum roz‰ífiení ·álek a Berec (2001). Houkající samce zaznamenali
na 15 místech, coÏ odpovídá prÛmûrné hustotû pouze 0,09 páru na 10 km2. Sou-
ãasnou jihoãeskou populaci odhadují na 35 aÏ 50 párÛ. 
Pfiíãiny dramatického poklesu poãetnosti s˘ãka obecného jsou pfiedmûtem stálé dis-
kuse. Schröpfer (1996) shrnuje poznatky více evropsk˘ch autorÛ, ktefií za hlavní
faktory úbytku s˘ãka povaÏují velkoplo‰né zmûny v kulturní krajinû s následn˘m
zánikem biotopÛ, aplikace chemick˘ch prostfiedkÛ v ochranû zemûdûlsk˘ch plodin,
zv˘‰en˘ predaãní tlak stále poãetnûj‰ích drobn˘ch ‰elem (hlavnû kuny skalní),
redukci rozpt˘lené zelenû s pfiirozen˘mi hnízdi‰ti s˘ãka a také nelegální chov
a obchod. Jist˘ vliv je pfiisuzován i automobilové dopravû, úhynu v nejrÛznûj‰ích
technick˘ch nástrahách a studen˘m a na sníh bohat˘m zimám, nûkter˘mi autory
zvlá‰tû zmiÀovan˘m a zdÛrazÀovan˘m (Schröpfer 2000).

V¯VOJ A SOUâASNOST AKTIVNÍ PODPORY

Aktivní podporou jsou mínûny pfiedev‰ím v‰echny cílené zásahy do biotického
i abiotického prostfiedí toho kterého druhu, smûfiující ke stabilizaci a posílení
(nav˘‰ení) populace. V pfiípadû s˘ãka obecného jsou to hlavnû opatfiení k zabez-
peãení stávajících hnízdi‰È a vytváfiení nov˘ch hnízdi‰È pomocí rozmísÈování
hnízdních budek a vypou‰tûní umûle odchovan˘ch ptákÛ. Neménû dÛleÏit˘mi
opatfieními je zabezpeãení hnízdi‰È proti predátorÛm (hlavnû proti kunovit˘m ‰el-
mám a koãce), zabránûní jejich uzavfiení a zniãení zvlá‰tû v prÛbûhu hnízdûní,
reintrodukce, záchranné transfery ptákÛ, odstraÀování smrtících pastí nejrÛznûj-
‰ích typÛ, ale i údrÏba a ãi‰tûní v‰ech zafiízení, rehabilitace handicapovan˘ch
jedincÛ s jejich návratem do pfiírody aj.
Jednotlivé zákroky, které mÛÏeme zafiadit mezi opatfiení aktivní podpory, je ve své
terénní praxi obãas nucena provést vût‰ina aktivních ornitologÛ. Zásluhou SOVDS
byla od roku 1975 tato opatfiení u druhÛ obou fiádÛ stále úplnûji registrována, ale
také podnûcována, sledována a vyhodnocována, i kdyÏ spí‰e jen co do poãtu nain-
stalovan˘ch budek a jejich obsazování. Na zaãátku se jednalo pfiedev‰ím o budky
pro po‰tolku obecnou a pu‰tíka obecného, od roku 1982 do konce 80. let bylo
nepravidelnû hlá‰eno hnízdûní 1 páru s˘ãka obecného v budce. V tûchto letech sku-
pina vedená Miroslavem Dusíkem rozvinula za podpory âeského svazu ochráncÛ
pfiírody (âSOP) na Královéhradecku ‰iroce pojat˘ program ovûfiování metod bio-
logické ochrany zemûdûlsk˘ch kultur proti hrabo‰i polnímu pomocí ptaãích predá-
torÛ. I kdyÏ hlavním cílov˘m predátorem v tomto programu byla po‰tolka obecná,
byla v jeho rámci odzkou‰ena také hnízdní podpora dal‰ích druhÛ dravcÛ i sov
a bylo získáno mnoÏství nov˘ch zku‰eností a poznatkÛ, ze kter˘ch ãerpaly a stále
ãerpají práce ãetn˘ch následovníkÛ. V tûchto letech v‰ak nebyl zrealizován Ïádn˘
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cílenû zamûfien˘ program na aktivní podporu s˘ãka obecného.
Nové pfiíleÏitosti a podnûty pfiinesly spoleãenské zmûny po roce 1989. Postupnû
se zaãaly otevírat dal‰í moÏnosti, jak získat finanãní prostfiedky z rÛzn˘ch zdrojÛ
na pokrytí znaãnû vysok˘ch nákladÛ na vytváfiení a údrÏbu nov˘ch hnízdi‰È a pfií-
padnou reintrodukci ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ. Finance byly poskytovány pfie-
dev‰ím z centrálního rozpoãtu prostfiednictvím programÛ MÎP, ale i ze zdrojÛ
regionálních (kraje, okresy nebo i jednotlivé obce) a v neposlední fiadû i ze spon-
zorsk˘ch darÛ státních, polostátních a privátních podnikatelsk˘ch subjektÛ nebo
soukrom˘ch osob. S ohledem na alarmující v˘voj jeho domácích populací nezÛ-
stal stranou tohoto zájmu ani s˘ãek obecn˘.

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY A JEJICH HODNOCENÍ

1. OPAT¤ENÍ MIMO PROJEKTY FINANCOVANÉ ZE ZDROJÒ STÁTNÍHO ROZPOâTU

Zahrnují pfiehled v‰ech opatfiení zmiÀovan˘ch ve v˘roãních zprávách Skupiny
pro ochranu a v˘zkum dravcÛ a sov (SOVDS) od roku 1975 a zji‰tûn˘ch opatfiení
realizovan˘ch zpravidla na základû individuálního rozhodnutí jednotlivcÛ nebo
zájmov˘ch skupin. Dále jsou zde uvedeny nûkteré vlastní poznatky o práci
kolegÛ ornitologÛ nebo od nich – zpravidla ústnû – získané informace, pfiípadnû
informace ãerpané z webov˘ch stránek a jin˘ch náhodn˘ch zdrojÛ. Nûkteré údaje
ze zpráv SOVDS z 90. let se pfiekr˘vají s v˘sledky projektÛ financovan˘ch
z centrálních zdrojÛ. 

V roce 1979 pozoroval Dusík na Královéhradecku u jím nainstalovan˘ch
budek tok, k zahnízdûní v budkách v‰ak nakonec nedo‰lo (o celkovém poãtu
instalovan˘ch budek, jejich umístûní a konstrukci se nezmiÀuje).
Ve zprávách SOVDS za roky 1982, 1983, 1984 (Danko 1983, 1984, 1985) je
nekomentovan˘ údaj o hnízdûní 1 páru v budce.

V roce 1987 obsahuje zpráva SOVDS opût nekomentovan˘ údaj o hnízdûní 1
páru v budce a mimo to sdûlení ·eredy z Vysokom˘tska, Ïe hnízdo ve stromové
dutinû zniãené kunou v pfiedchozím roce, opatfiil tento rok kovov˘m plá‰tûm
a hnízdûní probûhlo úspû‰nû (Danko 1989).

V roce 1988 rozmístil Dusík na Královéhradecku 11 plastov˘ch budek, obsazena
v‰ak nebyla Ïádná (Danko 1990). Dusík v 80. letech a patrnû i na poãátku 90. let na
Královéhradecku instaloval vût‰í poãet budek pro s˘ãka obecného. Na Ïádost o dopl-
nûní základních údajÛ o rozsahu a v˘sledcích tohoto opatfiení v‰ak neodpovûdûl.

Ve zprávû SOVDS za rok 1992 (Danko 1994) je nekomentovan˘ údaj o hníz-
dûní 1 páru v budce.

V roce 1993 instalovali budky na jiÏní Moravû PraÏák, Krause a Mach, podrob-
nosti v‰ak uvedeny nejsou (Vofií‰ek 1995).
V letech 1994 – 1999 bylo na Blatensku umístûno v kravínech a stodolách 6 budek,
av‰ak obsazena nikdy Ïádná nebyla (Vofií‰ek 1995, 1998, Schröpfer 2000).

V roce 1995 pokraãuje Krause a Oplu‰til ve vytváfiení hnízdních pfiíleÏitostí
a ohlásili hnízdûní 4 párÛ v budkách, podrobnosti uvedeny nejsou (Vofií‰ek 1998).
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V roce 1996 je ohlá‰eno hnízdûní 2 párÛ v budkách a na více místech âR pokra-
ãuje zvy‰ování hnízdních pfiíleÏitostí (Mrlík 1998).

V roce 1999 pokraãuje ochrana na jiÏní Moravû (Krause, Oplu‰til, Berka –
podrobnosti uvedeny nejsou) (Schröpfer 2001). V ZOO Brno jsou pfiipraveny 3
chovné páry k produkci mláìat pro posílení divok˘ch populací metodou vypou-
‰tûní voln˘m letem (webové stránky).

V roce 2000 se ochranû s˘ãka obecného vûnovali Krause, Oplu‰til a Berka
(Schröpfer 2002). Îádné podrobnosti v‰ak uvedeny nejsou.
V 80., 90. letech a krátce po roce 2000 na Pardubicku úspû‰nû odchovával a ve
vût‰ím poãtu vypou‰tûl s˘ãka obecného ãlen âeské spoleãnosti ornitologické
(âSO) Kry‰tof Harant (struãnou zprávu zaslal 29.12. 2004).

Po roce 2000 zaãal na Náchodsku úspû‰nû odchovávat s˘ãka obecného také
ãlen âSO Vladimír Kalous, dle jeho ústního sdûlení v‰ak zatím Ïádn˘
z jím odchovan˘ch ptákÛ vypu‰tûn nebyl.
S˘ãek obecn˘ je v souãasnosti chován napfiíklad i v ZOO DvÛr Králové nad
Labem a patrnû i v dal‰ích ãesk˘ch zoologick˘ch zahradách, a protoÏe se obje-
vuje v nabídkách nejrÛznûj‰ích v˘mûnn˘ch a prodejních burz, tak i u neznámého
poãtu soukrom˘ch chovatelÛ.

2. VLASTNÍ HODNOCENÍ PROJEKTÒ FINANCOVAN¯CH ZE STÁTNÍHO ROZPOâTU

K vût‰í ãásti projektÛ chybí jakékoliv podklady pro hodnocení, u dal‰ích projektÛ jsou
k dispozici jen podklady neúplné nebo krácené. Pro základní hodnocení projektÛ
z pohledu jejich pfiipravenosti a úspû‰nosti realizace je zapotfiebí alespoÀ pfiihlá‰ka do
v˘bûrového fiízení nebo Ïádost o poskytnutí dotace s pfiílohami (zvlá‰tû s návrhem
opatfiení) a závûreãná zpráva o realizaci projektu. K úplnému hodnocení projektu
striktnû podle osnovy vypracované zadavatelem této studie jsou ov‰em nezbytnû
nutné i údaje, které v˘‰e zmínûné materiály k projektÛm neobsahují. U projektÛ, které
je moÏné povaÏovat za celostátnû koordinované a u projektÛ zahrnujících reintro-
dukce a mûly by b˘t hodnoceny ve zvlá‰tním reÏimu, byly tyto údaje od jejich fie‰i-
telÛ vyÏádány. S v˘jimkou dvou pfiípadÛ v‰ak tyto údaje nebyly poskytnuty a na
Ïádost o nû nebylo fie‰iteli projektÛ nijak zareagováno. 

CHOV A REINTRODUKCE S¯âKA OBECNÉHO NA PARDUBICKU

Na zaãátku projektu stál individuální chovatelsk˘ zámûr a teprve pozdûj‰í cho-
vatelské úspûchy si vynutily potfiebu umístûní odchovan˘ch jedincÛ. 
¤e‰itel projektu: Kry‰tof Harant, ãlen âSO
Lokalizace projektu: Pardubicko
Doba provádûní projektu: 1986 – 2003
PrÛbûh projektu: ZaloÏení chovu, sestavování chovn˘ch párÛ, odchov mláìat a jejich
pfiíprava na vypu‰tûní, vypu‰tûní, pfiípadnû pfiedání do jiného chovného zafiízení.
V˘sledky projektu: Chovatel byl poÏádán o podrobnûj‰í údaje podle osnovy hod-
nocení. V odpovûdi mj. uvádí, Ïe Ïádn˘ program reintrodukce s˘ãka obecného
nebyl u nûho zpracován a na v‰echny poloÏené otázky odpovídá ne. Dále uvádí, Ïe
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v letech 1986 – 2003 odchoval 53 exempláfiÛ. Z tohoto poãtu pfiedal 14 jedincÛ dal-
‰ím chovatelÛm (ZOO Chomutov, ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou a ZOO
Praha, Správa Krkono‰ského národního parku (KRNAP) a stanice Agentury
ochrany pfiírody a krajiny (AOPK) v Pavlovû), 10 zvífiat v jeho chovu postupnû
uhynulo (vût‰inou stáfiím, nejstar‰í 12 let) a 29 s˘ãkÛ obecn˘ch bylo oznaãeno
krouÏky Národního muzea (NM) v Praze a vypu‰tûno do okolí Pardubic. PfiiloÏe-
ním do hnízd volnû Ïijících párÛ bylo vypu‰tûno 10 jedincÛ, ostatní voln˘m letem
bûhem záfií a fiíjna v 1. roce Ïivota. Efekt reintrodukce se na populaci v oblasti rea-
lizace projektu neprojevil. Îádné v˘sledky také nepfiineslo krouÏkování vypou‰tû-
n˘ch jedincÛ. V tisku byla uvefiejnûna pouze zpráva o dosaÏení chovatelského úspû-
chu (Haran 1986). Chov a reintrodukce byly ukonãeny v roce 2003.
Zdroje financování: Z vût‰í ãásti fie‰itel, dal‰í nejsou známy.
V̆ znam a priorita opatfiení: V̆ znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v ovûfiení a roz-
pracování metodiky umûlého odchovu a ãásteãnû i v testování metod reintrodukce.
Chovatel se domnívá, Ïe vypou‰tûní odchovan˘ch ptákÛ voln˘m letem nemá smysl
a vhodnûj‰í vypou‰tûní metodou pfiikládání do hnízd je limitováno faktickou absencí
volnû Ïijících párÛ na Pardubicku. Záchrann˘ efekt projektu je velmi sporn˘, resp.
podle dosavadního hodnocení Ïádn˘. Hlavní nedostatky projektu tkví pfiedev‰ím
v tom, Ïe nebyl zaloÏen jako skuteãn˘ projekt a nevycházel tedy z poznání v˘chozího
stavu problému a jeho prÛbûh a efekty nebyly monitorovány.

ZAJI·TùNÍ PROVOZU STANICE NA ZÁCHRANU DRAVCÒ A SOV (18/1993)

Cílem projektu bylo získání prostfiedkÛ na provoz stanice pro záchranu ÏivoãichÛ
v roce 1993. Stanice zahájila svou ãinnost v roce 1988, v roce 1992 byla z podpory
Ústfiední v˘konné rady (ÚVR) âSOP postavena chovná zafiízení. Provozní náklady
byly do roku 1992 hrazeny ze soukrom˘ch prostfiedkÛ a z 1/4 hradil náklady referát
ÎP OÚ DomaÏlice. Roz‰ífiení stanice si vynutily mnoÏící se nálezy handicapovan˘ch
a ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ a absence podobného zafiízení v oblasti.
¤e‰itel projektu: ZO âSOP 22/7 Klenãí pod âerchovem
Lokalizace projektu: DomaÏlicko a okolí.
Doba provádûní projektu: Zahájen 1988 a stále probíhá.
PrÛbûh projektu: První s˘ãek obecn˘ byl do péãe pfiijat roku 1989, v roce 1990
to byly 2 ex., v roce 1991 1 ex. a 7 ex. v roce 1992. O jejich dal‰ím osudu se hod-
nocené materiály nezmiÀují.
V˘sledky projektu: V roce 1993 nebyl do péãe pfiijat Ïádn˘ s˘ãek obecn˘. Mate-
riály se nezmiÀují ani o osudu ptákÛ pfiijat˘ch do péãe v minul˘ch letech.
Finanãní náklady: Za rok 1993 47 851,- Kã (celkové náklady).
Zdroje financování: MÎP (47 851,- Kã).
V˘znam a priorita opatfiení: Projekt fie‰í problém s nakládáním s handicapova-
n˘mi a jinak ohroÏen˘mi volnû Ïijícími Ïivoãichy v oblasti. Vedle trvalé spolu-
práce s veterinárním lékafiem poãítá s trval˘m kontaktem s orgány samosprávy
a státní správy a chce se zamûfiit také na v˘chovu a osvûtu. V̆ znam tohoto zafií-
zení v raném období rozvoje stanic tohoto typu byl nesporn˘. Nedostatkem je
velmi struãná závûreãná zpráva, která neobsahuje Ïádné bliÏ‰í údaje o o‰etfiova-
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n˘ch zvífiatech, jejich pÛvodu, pfiíãinách pfiijetí do péãe, prÛbûhu péãe a podrob-
nostech jejich pfiípadného vypu‰tûní. Projekt nefie‰í speciální otázky ochrany
genofondu s˘ãka obecného, ale pouze jednotlivé pfiípady ohroÏení individuí. Jeho
v˘znam v‰ak pfiesahuje problematiku ochrany genofondu s˘ãka obecného

ZÁCHRANA GENOFONDU CHRÁNùN¯CH DRUHÒ PTACTVA (181/1995)

Projekt si klade za cíl zastavení poklesu a stabilizaci poãetnosti chránûn˘ch druhÛ
ptákÛ v naru‰ené krajinû Stfiedního Povltaví. Zámûr se opírá o v˘sledky v˘zkumu
v oblasti, z nichÏ vypl˘vá, Ïe za posledních 20 let do‰lo k poklesu poãetnosti ohroÏe-
n˘ch druhÛ ptákÛ o 67 % a tento trend nadále pokraãuje. Velké zku‰enosti z biologie
cílov˘ch druhÛ a metod jejich hnízdní podpory a biologického boje proti ‰kÛdcÛm
v lesnictví získával realizátor od poloviny 50. let v rámci celostátního v˘zkumného
plánu. O moÏn˘ch rizicích (zv˘‰ení konkurenãních tlakÛ, budky vyuÏívané predátory
jako potravní zdroje nebo hnízdi‰tû) se realizátor nezmiÀuje.
¤e‰itel projektu: Úãelové zafiízení ZO âSOP 11/09 Praha – západ
Lokalizace projektu: Stfiední Povltaví
Doba provádûní projektu: duben aÏ listopad 1995 
PrÛbûh projektu: Bylo vyrobeno 900 budek pro drobné ptáky a 200 budek pro
vût‰í druhy (hlavnû sovy) a vût‰ina z nich byla rozmístûna do porostÛ na území
lesního hospodáfiského celku (LHC) Dolní BfieÏany. Budky byly kontrolovány.
V˘sledky projektu: Malé budky byly obsazeny z 83%, budky pro sovy z 29%,
pfiiãemÏ byl v budkách zji‰tûn i s˘ãek obecn˘ (údaje, v kolika a zda hnízdil, chybí
– pozn. aut.). Hustota ptactva ve sledované oblasti se údajnû zv˘‰ila 3,9x aÏ 5,6x.
Ze zprávy fie‰itele v‰ak není vÛbec zfiejmé, jak k tûmto obdivuhodn˘m ãíslÛm,
signalizujícím spí‰e zázrak neÏ jen pouh˘ úspûch, do‰el. Z jakého základu
k onomu rÛstu do‰lo? Pokud fie‰itel vycházel z celkového poãtu párÛ v pfiedcho-
zím roce, není o dosaÏení mimofiádného úspûchu Ïádn˘ch pochyb. Vycházel-li ale
jen z poãtu párÛ hnízdících v budkách loni a v roce po plo‰ném zabudkování, pak
se jedná o zkreslenou interpretaci v˘sledku. O následném monitoringu úãinnosti
opatfiení se hodnocené materiály zmiÀují pouze odkazem na zhodnocení koneã-
ného efektu v dal‰ích letech. V̆ sledky pravdûpodobnû publikovány nebyly.
Finanãní náklady: 80 756,- Kã
Zdroje financování: MÎP (40 000,- Kã), z vlastních zdrojÛ (40 756,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam projektu je lokální. Z hlediska metodic-
kého pfiiná‰í dal‰í poznatky o hnízdní podpofie dutinov˘ch druhÛ ptákÛ. Pfiedností
projektu je, Ïe se opírá o pfiípravn˘ prÛzkum, i kdyÏ v hodnocen˘ch podkladech
postrádám bliÏ‰í údaje o populaãních trendech jednotliv˘ch druhÛ a jejich pfiíãi-
nách. Projekt zjevnû nepoãítá s následn˘m monitoringem úãinnosti opatfiení,
nezab˘vá se riziky a jako základní kriterium úspû‰nosti opatfiení pouÏívá ãísla
o poãtu moÏn˘ch hnízdících párÛ a odchovan˘ch mláìat. Projekt nefie‰í speciální
otázky ochrany genofondu s˘ãka obecného, je zamûfien ‰ífieji na dutinové druhy
a z hodnocen˘ch materiálÛ ani nevypl˘vá jak˘ poãet budek a kde byl pro s˘ãka
obecného rozmístûn. Z hlediska ochrany s˘ãka obecného je projekt velmi málo
v˘znamn˘.
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VYTVÁ¤ENÍ HNÍZDNÍCH P¤ÍLEÎITOSTÍ PRO NA·E SOVY (54.D/1995)

Cílem projektu byl prÛzkum potencionálních hnízdi‰È s˘ãka obecného a vyvû‰o-
vání nov˘ch budek. Projekt byl zahájen a MÎP podpofien v roce 1994, kdy bylo
rozvû‰eno 39 budek pro s˘ãka obecného. Z hodnocen˘ch materiálÛ nevypl˘vá,
zda byla provedena anal˘za pfiíãin ohroÏení druhu a anal˘za moÏn˘ch rizik.
Navrhovaná opatfiení zjevnû vycházejí z dobr˘ch znalostí biologie druhu.
¤e‰itelé projektu: Moravsk˘ ornitologick˘ spolek (MOS) Pfierov
Lokalizace projektu: Okresy Zlín, KromûfiíÏ a Pfierov
Doba provádûní projektu: Zahájen 1994, s pokraãováním se poãítalo i v dal‰ích
letech.
PrÛbûh projektu: Rozvû‰ení nov˘ch budek a kontrola v‰ech budek.
V˘sledky projektu: Byly rozvû‰eny 3 nové budky a celkov˘ poãet tedy dosáhl
42 budek. Budky byly zkontrolovány a 4 z nich byly s˘ãkem obecn˘m obsazeny.
¤e‰itel se zavazuje k pravidelné údrÏbû budek po dobu nejménû 5 let a pfiedpo-
kládá pokraãování prÛzkumu potencionálních hnízdi‰È a vyvû‰ování nov˘ch
budek v okresech Zlín, KromûfiíÏ, Pfierov, Prostûjov a Vy‰kov. Zmínka o projektu
byla uvefiejnûna v ãasopise Ptáci kolem nás, 1/1996. 
Finanãní náklady: 10 747,- Kã v roce 1995
Zdroje financování: MÎP (5 000,- Kã), ostatní z vlastních zdrojÛ
V˘znam a priorita opatfiení: Realizovaná opatfiení zahrnují území 3 okresÛ a do
dal‰ích dvou okresÛ by mûla b˘t roz‰ífiena. Dle územního rozsahu je tedy moÏné
je oznaãit za nadregionální. V pfiihlá‰ce projektu se sice hovofií o desítkách zkon-
trolovan˘ch zemûdûlsk˘ch, sakrálních a zfiejmû i obytn˘ch objektÛ, není ov‰em
zfiejmé, do jaké míry se tyto kontroly zamûfiovaly na s˘ãka obecného a do jaké
míry na sovu pálenou. V̆ sledky tûchto kontrol nebyly v materiálech zmínûny
a zdá se zfiejmé, Ïe metodika podpÛrn˘ch opatfiení z tûchto v˘sledkÛ nevycházela. 

PODPORA POPULACE S¯âKA OBECNÉHO A SOVY PÁLENÉ (226A/09/640/97),
OCHRANA S¯âKÒ OBECN¯CH NA JIÎNÍ MORAVù (1001/2000 – 081200,
159A/06/640/01, 107A/06/640/02, 187A/08/640/03)

Cílem projektu je komplexní hnízdní podpora s˘ãka obecného, tedy vytváfiení nov˘ch
hnízdních pfiíleÏitostí s následn˘m monitoringem, eliminací negativních vlivÛ, v˘zku-
mem bionomie a osvûtou. Projekt staví na velmi dobré znalosti problematiky podpofiené
i zahraniãními zku‰enostmi a dosti zevrubné anal˘ze pfiíãin ohroÏení i anal˘ze moÏn˘ch
rizik pfii realizaci opatfiení. V‰echny etapové projekty pro‰ly odbornou oponenturou.
¤e‰itel projektu: ZO âSOP 56/02 Bfieclav
Lokalizace projektu: Okres Bfieclav, Brno – venkov a pfiilehlá území okresÛ
Vy‰kov, Hodonín a Znojmo.
Doba provádûní projektu: Od roku 1997 (na jin˘ch místech uvádí fie‰itel zahá-
jení rokem 1995 nebo dokonce 1992, pfiíp. 1991 – webové stránky) do souãas-
nosti (údaje o prÛbûhu projektu v letech 1998 – 2000 chybí).
PrÛbûh projektu: Pfiíprava hnízdi‰È v lednu aÏ bfieznu, monitoring na jafie, kon-
troly v dubnu aÏ srpnu, údrÏba, vyhodnocení a zpracování v záfií aÏ listopadu.
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V̆ sledky projektu: Závûreãná zpráva za rok 1997 chybí, v pfiihlá‰ce projektu je zmi-
Àováno 65 budek instalovan˘ch dfiíve (vût‰ina v zemûdûlsk˘ch objektech), nespecifi-
kovan˘ poãet upraven˘ch hlavat˘ch vrb a zahnízdûní 1 páru v budce v roce 1996.
Za rok 2000 je k dispozici jen struãná anotace závûreãné zprávy, ze které vypl˘vá, Ïe
v˘skyt byl zji‰tûn na 14 lokalitách a nalezeno bylo 1 obsazené hnízdo. Byla prove-
dena kontrola, oprava, pfiíp. náhrada u 65 budek. V roce 2001 byla zji‰tûna pfiítom-
nost druhu na 10 lokalitách, v provozu bylo udrÏováno 65 budek, z toho 10 bylo novû
instalováno, resp. pfieinstalováno do zemûdûlsk˘ch objektÛ a 20 nahrazeno nebo
opraveno. Bylo registrováno jediné hnízdûní, a to v budce nainstalované v daném
roce (poslední hnízdûní v budce bylo zaznamenáno v roce 1992). V roce 2002 bylo
v provozu 105 budek, z toho 20 bylo novû nainstalováno, v‰echny do zemûdûlsk˘ch
objektÛ. Prokázáno bylo hnízdûní 3 párÛ, 2 páry v budkách. V roce 2003 bylo v pro-
vozu 105 budek. Bylo zaregistrováno hnízdûní 6 párÛ (v‰echny v budkách) a ve dvou
dal‰ích budkách byla zji‰tûna nehnízdní pfiítomnost s˘ãka obecného.
Úãinnost realizovan˘ch opatfiení byla dÛslednû prÛbûÏnû monitorována. Nûkteré
zku‰enosti fie‰itelÛ byly prezentovány na Konferenci o ochranû sov v Dijonu
a Konferenci o evropském pfiírodním a kulturním dûdictví v Bruselu v roce 1996,
základní informace o projektu a jeho v˘sledcích jsou prÛbûÏnû uvádûny ve v˘roã-
ních zprávách SOVDS.
Finanãní náklady: V r. 1997 podle rozpoãtu 67 750,- Kã, za roky 2001 aÏ 2003
podle rozpoãtÛ celkem 151 250,- Kã.
Zdroje financování: Pro rok 1997 MÎP (67 702,- Kã) na spoleãn˘ projekt se
sovou pálenou. Pro roky 2001 aÏ 2003 MÎP (101 250,- Kã). Dal‰í zdroje finan-
cování mi nejsou známy.
V˘znam a priority opatfiení: Projekt zahrnuje plochu dvou jihomoravsk˘ch
okresÛ a pfiilehlé ãásti dal‰ích 3 okresÛ a jeho v˘znam je tedy nadregionální. Pro-
jekt je vcelku komplexní a vedle hnízdní podpory metodou instalace umûl˘ch
hnízdi‰È a v zaãátcích také úpravy hlavat˘ch vrb se rovnûÏ zab˘vá problematikou
rizikov˘ch faktorÛ (zejména otázkou predace a rÛzn˘ch umûl˘ch nástrah),
dÛsledn˘m monitoringem realizovan˘ch opatfiení, v˘zkumem bionomie a osvû-
tou. Cenné jsou poznatky a zku‰enosti s uplatnûním rÛzn˘ch typÛ budek realizo-
vané v konstrukãních úpravách a ve zpÛsobu a místû jejich instalace. Zvlá‰tû
v posledních letech se zdá, Ïe opatfiení pfiiná‰ejí v˘sledek v rostoucím poãtu obsa-
zen˘ch budek. Interpretace tohoto v˘sledku v‰ak naráÏí na urãité obtíÏe, protoÏe
prakticky po celou dobu trvání projektu nebyla vûnována dostateãná pozornost
v˘zkumu a monitoringu hnízdní populace a vût‰ina úsilí se soustfiedila na v˘robu
a rozvû‰ování budek. Na jafie roku 2001 byl proveden v oblasti prÛzkum pomocí
hlasové nahrávky a v˘skyt byl zji‰tûn na 10 lokalitách, zatímco obsazena byla
pouze jediná budka a nebylo zaznamenáno Ïádné dal‰í hnízdûní a ze zprávy
nevypl˘vá, Ïe by se fie‰itel na nalezení spontánnû obsazovan˘ch hnízdi‰È zamûfiil.
To spí‰e podporuje hypotézu, Ïe 6 párÛ v budkách a pobytové známky v dal‰ích
dvou budkách v roce 2003 neznamenají rÛst poãetnosti, ale jsou jen v˘sledkem
„sestûhování“ párÛ do budek. Pfii srovnání dat z jednotliv˘ch závûreãn˘ch zpráv
s grafem ve zprávû za rok 2003 se v materiálech objevuje fiada nesrovnalostí
v ãíseln˘ch údajích o poãtu instalovan˘ch budek a hnízdících párÛ v nich. 
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Projekt by mûl pokraãovat monitoringem a opravou budek v del‰ích ãasov˘ch
intervalech (min. 3 roky).

PODPORA BIODIVERZITY V PROGRAMU STANICE PRO ZÁCHRANU ÎIVOâICHÒ V BAR-
TO·OVICÍCH NA MORAVù (518/1999, 1001/2000 - 111200, 483/2003 - 222303)

Cílem projektu je vytváfiení bezpeãn˘ch hnízdních pfiíleÏitostí v budkách a v upraven˘ch
hlavat˘ch vrbách a dále pak zaloÏení chovu a produkce mláìat ve stanici. Program
vychází z obecnû znám˘ch pfiíãin ohroÏení druhu, dobr˘ch znalostí jeho biologie, sou-
ãasného stavu populace v zájmové oblasti a znalosti rizik realizovan˘ch opatfiení.
¤e‰itel projektu: ZO âSOP 70/02 Nov˘ Jiãín
Lokalizace projektu: Okresy Nov˘ Jiãín, Opava, Vsetín, Ostrava, Karvinná,
Fr˘dek Místek, resp. Moravskoslezsk˘ kraj v r. 2003.
Doba provádûní projektu: Probíhá uÏ nûkolik let (od roku 1998 – webové
stránky) a je plánován dlouhodobû.
PrÛbûh projektu: Monitoring v dubnu aÏ ãervnu, v˘roba a instalace budek
v lednu aÏ dubnu a záfií aÏ listopadu, chov a vypou‰tûní v bfieznu aÏ ãervnu, resp.
v ãervenci aÏ záfií.
V˘sledky projektu: V roce 1999 byl monitorován v˘skyt na území okresu Nov˘
Jiãín a v pfiilehl˘ch územích bez pozitivního v˘sledku. Vyvû‰eno 10 budek na
stromy. Pouze jediná neovûfiená zpráva o hnízdûní na severní Moravû. Z prvního
páru získána 3 mláìata, k nim byla pfiibrána 2 mláìata z chovu ZOO Ohrada
u Hluboké nad Vltavou a v‰echna byla pouÏita k sestavení chovn˘ch párÛ. V roce
2000 byl monitoring negativní. Odchována 2 mláìata a spolu s dal‰ími (poãet
není uveden – pozn. aut.) od jin˘ch chovatelÛ vypu‰tûna do volné pfiírody. V roce
2003 byl proveden monitoring s pouÏitím nahrávky v CHKO Poodfií, v˘skyt zji‰-
tûn jen na jednom místû. Vyrobeno a rozvû‰eno bylo 20 budek, polovina na
stromy a polovina do zemûdûlsk˘ch objektÛ. Odchováno 8 mláìat a 2 mláìata
pfiijata ze ZOO Ostrava. Voln˘m letem vypu‰tûno 6 mláìat v Kunínû, po dvou
t˘dnech jedno z nich nalezeno sraÏené na silnici asi 500 m od místa vypu‰tûní.
V roce 2003 bylo rozvû‰eno 20 nov˘ch budek a spolu s budkami z minul˘ch let
byla vytvofiena síÈ 100 budek v pomûru stromy: budovy 1:1. Vypu‰tûno 6 mláìat
+ chovn˘ pár. Od roku 2000 vypu‰tûno celkem 24 ex. (v‰e webové stránky).
I kdyÏ to ze zpráv explicitnû nevypl˘vá, je úãinnost opatfiení pravdûpodobnû pra-
videlnû monitorována. V̆ znamnûj‰í práce o podpofie a reintrodukci s˘ãka zatím
publikována nebyla.
Finanãní náklady: V roce 1999 306 493,- Kã (celkové náklady).
Zdroje financování: V roce 1999 MÎP (142 400,- Kã) a ostatní: MÚ Nov˘ Jiãín,
obecní úfiady, myslivecká sdruÏení, dárci a vlastní zdroje. V roce 2000 MÎP (30
000,- Kã), v roce 2001 MÎP (35 000,- Kã), ostatní zdroje nejsou známy. 
V˘znam a priorita opatfiení: Co do územního rozsahu byl projekt v˘znamu
regionálního a v posledních letech nadregionálního. Podpora a reintrodukce
s˘ãka obecného je v ‰iroce pojatém programu fie‰itele jen jedním z dílãích úkolÛ.
Na fie‰iteli byly poÏadovány odpovûdi na otázky z osnovy pro hodnocení celo-
státních projektÛ a projektÛ s reintrodukcí, bohuÏel bezv˘slednû. Hodnocené
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materiály nedovolují na vût‰inu tûchto otázek odpovûdût vÛbec a nebo ne pfiesnû
a správnû, na otázky t˘kající se speciálnû reintrodukcí nelze odpovûdût vÛbec,
s v˘jimkou toho, Ïe pfied zahájením projektu byla dobfie známa biologie druhu.
Prozatím lze konstatovat, Ïe hnízdní podpora doposud Ïádn˘ pozitivní v˘sledek
nepfiinesla a v˘sledky monitoringu – i kdyÏ zfiejmû ne pfiíli‰ dÛkladného – nasvûd-
ãují, Ïe hlavní pfiíãina je v takfika úplné absenci druhu ve sledované oblasti. Rov-
nûÏ na zhodnocení úãinnosti reintrodukce je zatím pfiíli‰ brzo.
V oblasti hnízdní podpory by mûl projekt pokraãovat monitoringem úãinnosti
opatfiení a opravou budek v del‰ích ãasov˘ch intervalech (min. 3 roky).

NÁRODNÍ SÍË STANIC PRO OHROÎENÉ A HANDICAPOVANÉ ÎIVOâICHY A ZÁCHRANNÁ

CENTRA CITES (540/1999, 233/2000, 279/2001, 418/2002, 484/2003)

Cílem projektu je vytvofiení národní sítû stanic pokr˘vající na vysoké odborné
úrovni potfieby péãe o handicapované a jinak ohroÏené volnû Ïijící Ïivoãichy na
celém území âR. Vznik stanic si vynutil rostoucí poãet pfiípadÛ handicapovan˘ch
ÏivoãichÛ vyhledávající prostfiednictvím sv˘ch stále pouãenûj‰ích nálezcÛ odbornou
péãi. Projekt stanice vychází z bohat˘ch zku‰eností provozovatelÛ nejstar‰ího zafií-
zení tohoto typu na území âR v Barto‰ovicích na Moravû shrnut˘ch do pfiíruãky
Strategie záchrany po‰kozen˘ch volnû Ïijících ÏivoãichÛ (Otáhal a Orel 1997).
¤e‰itelé projektu: ÚVR âSOP a jednotlivá zafiízení
Lokalizace projektu: âeská Republika
Doba provádûní projektu: Od poloviny 70. let doposud, národní síÈ od r. 1997.
PrÛbûh projektu: Celoroãnû jsou pfiijímáni do péãe v‰ichni volnû Ïijící Ïivoãi-
chové, v dobû hnízdûní a vodûní mláìat pak mladí jedinci se specifick˘mi nároky
na péãi. Rehabilitovaní jedinci jsou v pfiíhodnou dobu vypou‰tûni do vhodného
prostfiedí, ostatní jsou po nezbytnou dobu nebo trvale zafiazeni do chovu.
V˘sledky projektu: V roce 1999 bylo v síti 11 stanic (3 stanice v síti CITES),
které pfiijaly 2 310 zvífiat a 1 151 zvífiat vrátily do pfiírody. Poãet podle druhÛ není
uveden. V roce 2000 bylo v síti 17 stanic (3 stanice v síti CITES), které pfiijaly
3 902 zvífiat a do pfiírody vrátily 2 072 zvífiat. Poãet podle druhÛ není uveden. Pfii-
jato bylo celkem 9 ex. a zpût do pfiírody vypu‰tûny 4 ex. V roce 2001 bylo v síti
18 stanic (2 stanice v síti CITES), které pfiijaly 5 680 zvífiat a do pfiírody vypus-
tily 2 503 zvífiat. Z tohoto poãtu bylo pfiijato pouze 5 s˘ãkÛ obecn˘ch (3 Pavlov
a po 1 Jinonice a Ohrada) a Ïádn˘ nebyl vypu‰tûn. V roce 2002 bylo v síti 20 sta-
nic (2 stanice v síti CITES). Poãty zvífiat nejsou uvedeny. Pfiijato bylo celkem 11
ex. s˘ãka obecného a zpût do pfiírody vypu‰tûno 6 ex. V roce 2003 bylo v síti 28
stanic (2 stanice v síti CITES). Poãty zvífiat nejsou uvedeny. Pfiijato bylo 7 ex.
s˘ãka a vypu‰tûny zpût do pfiírody 3 ex. (webové stránky). 
Ze stanice ve Spáleném Pofiíãí byl za období 1992 – 2001 vypu‰tûn zpût do pfií-
rody 1 ex. (webové stránky).
Úãinnost opatfiení je dána úspû‰ností rehabilitací pfiijat˘ch jedincÛ zakonãen˘ch jejich opû-
tovn˘m vypu‰tûním do volné pfiírody. V projektu se poãítá pfiedev‰ím s propagací a popu-
larizací práce stanic formou vydávání letákÛ a plakátÛ. V souãasné dobû je vytvofiena síÈ
stanic odpovídajících nárokÛ pro zafiazení do národní sítû pokr˘vající vût‰inu území âR.
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Finanãní náklady: V fiádu milionÛ.
Zdroje financování: Z vût‰í ãásti MÎP a dále Lesy âeské republiky a ·koda auto
a u jednotliv˘ch zafiízení nepochybnû i orgány státní správy a samosprávy, firmy
i jednotlivci.
V̆ znam a priorita opatfiení: V̆ znam tohoto celostátního projektu je velk˘ a v oboru
péãe o zranûné Ïivoãichy a jejich repatriace má roli klíãovou. Stejnû v˘znamnou roli
má projekt i z pohledu ochrany genofondu s˘ãka obecného, neboÈ poãet 32 pfiijat˘ch
ptákÛ a 13 znovu do pfiírody vypu‰tûn˘ch v prÛbûhu 4 let není pfii souãasn˘ch stavech
populace druhu v˘sledek zdaleka zanedbateln˘. Dokonale vyléãení a zpût do pfiírody
znovu vypu‰tûní jedinci (zejména pak v místû jejich nálezu) jsou v ochranû geno-
fondu s˘ãka obecného neporovnatelnû cennûj‰í neÏ jedinci reintrodukovaní.

PRAKTICKÁ OCHRANA OHROÎEN¯CH A VZÁCN¯CH DRUHÒ DRAVCÒ A SOV V ZÁPAD-
NÍCH âECHÁCH (541/1999 – 061299, 1001/2000 – 011200, 483/2003 – 220403)

Cílem projektu je monitoring a hnízdní podpora metodou rozmísÈování budek
a ochrany stávajících hnízdi‰È, v˘zkum biologie a propagace. I kdyÏ to z mini-
málních podkladÛ nevypl˘vá, dá se pfiedpokládat, Ïe byla provedena anal˘za pfií-
ãin ohroÏení, zámûr vycházel z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu a byla nále-
Ïitû zohlednûna i v‰echna rizika opatfiení.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 26/02 PlzeÀ (Malesice)
Lokalizace projektu: Západní âechy.
Doba provádûní projektu: Od roku 1999 doposud trvá.
PrÛbûh projektu: Monitoring pomocí hlasové nahrávky, vyhledávání a kontrola
hnízd, údrÏba budek a sbûr potravních vzorkÛ.
V̆ sledky projektu: Za roky 1999 a 2000 je k dispozici pouze anotace zprávy obsa-
hující obecné konstatování o provedeném monitoringu a vytvofiené síti bezpeãn˘ch
hnízdních pfiíleÏitostí, za roky 2001 a 2002 nejsou k dispozici Ïádné materiály.
V roce 2003 byl proveden monitoring pomocí hlasové nahrávky na stál˘ch hníz-
di‰tích. V̆ skyt byl zji‰tûn v 7 obcích, kde houkalo 9 samcÛ. Na tûchto místech
byla pozdûji dohledávána a nalezena 3 obsazená hnízda (pravdûpodobnû v bud-
kách), v‰echna v jedné obci. V̆ skyt má charakter hnízdního ohniska. Pfiesto je
konstatováno, Ïe rok 2003 je od zaãátku projektu nejslab‰í z pohledu poãtu hníz-
dících párÛ. Úãinnost realizovan˘ch opatfiení je pravidelnû monitorována, o pro-
jektu a jeho v˘sledcích byla vefiejnost informována v regionálním i celostátním
denním tisku, v televizi, v rozhlase a na internetu. 
Zdroje financování: V roce 1999 MÎP (30 000,- Kã ), v roce 2000 MÎP
(40 000,- Kã)
V˘znam a priorita opatfiení: Územním rozsahem lze projekt zafiadit k nadregi-
onálním. Projekt je vcelku komplexní, poãítá i s eliminací rizikov˘ch faktorÛ,
osvûtou a propagací. Nedostatkem je opût chybûjící dÛkladn˘ a na vût‰í plo‰e
provádûn˘ monitoring hnízdní populace, coÏ znemoÏÀuje objektivní vyhodno-
cení úãinnosti hnízdní podpory. Existence hnízdního ohniska na sledovaném
území nabízí moÏnost, pokusit se zdej‰í populaci roz‰ífiit i do okolí pomocí umûlé
nabídky dobfie zaji‰tûn˘ch preferovan˘ch typÛ hnízdi‰È.
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Projekt by mûl pokraãovat minimálnû monitoringem úãinnosti opatfiení a opravou
budek v del‰ích ãasov˘ch intervalech (min. 3 roky).

MAPOVÁNÍ V¯SKYTU A BUDKY PRO S¯âKA OBECNÉHO (1001/2000 – 021200),
MONITORING A OCHRANA S¯âKA OBECNÉHO A SOVY PÁLENÉ NA VELKÉM JARO-
Mù¤SKU (483/2003 – 223404)

Cílem projektu je monitoring a hnízdní podpora metodou rozvû‰ování budek.
I kdyÏ to z hodnocen˘ch podkladÛ jednoznaãnû nevypl˘vá, lze pfiedpokládat, Ïe
osoby fie‰itelÛ zaruãují dostateãnou anal˘zu pfiíãin ohroÏení druhu i rizik z reali-
zovan˘ch opatfiení a Ïe metodika vycházela z dobr˘ch znalostí biologie druhu.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 46/04 Jaromûfi
Lokalizace projektu: âásti Jaromûfiska, Trutnovska a Náchodska.
Doba provádûní projektu: Od roku 2000 doposud trvá.
PrÛbûh projektu: Monitoring v lednu aÏ bfieznu a v fiíjnu, instalace budek, kontrola budek.
V˘sledky projektu: Z velmi struãn˘ch anotací závûreãn˘ch zpráv za roky 2000
a 2001 vypl˘vá, Ïe byl mapován v˘skyt a na jafie roku 2000 bylo nainstalováno
30 budek. Jakékoliv podklady za rok 2002 nejsou k dispozici. V roce 2003 byly
rozvû‰eny 3 nové budky a byla provedena inventarizace pomocí hlasové
nahrávky a v˘skyt zji‰tûn na 3 místech. Hnízdûní zaznamenáno nebylo. Úãinnost
opatfiení je pravidelnû monitorována, v˘sledky zatím publikovány nebyly. 
Finanãní náklady: V roce 2001 28 475,- Kã.
Zdroje financování: V roce 2000 MÎP (10 000,- Kã), v roce 2001 MÎP
(20 000,- Kã). 
V˘znam a priorita opatfiení: Projekt je pomûrnû komplexní a rozlohou zájmo-
vého území a poãtem nainstalovan˘ch budek patfií mezi v˘znamnûj‰í. Je v‰ak
tfieba dopracovat metodiku monitoringu populace a pfiifiadit opatfiení na eliminaci
rizikov˘ch faktorÛ. Znaãné nedostatky jsou ve zpracování v˘sledkÛ. Závûreãná
zpráva je velmi struãná, nepfiehledná a chybí v ní nûkteré základní údaje.
Projekt by mûl pokraãovat monitoringem úãinnosti opatfiení a údrÏbou budek
v del‰ích ãasov˘ch intervalech (min. 3 roky).

PODPORA HNÍZDNÍCH MOÎNOSTÍ S¯âKA OBECNÉHO V KULTURNÍ KRAJINù OKRESU

NYMBURK (1001/2000 – 141200), âI·TùNÍ BUDEK S¯âKA OBECNÉHO V KULTURNÍ

KRAJINù OKRESU NYMBURK (483/2003 – 223603)
Hnízdûní s˘ãka obecného bylo podpofieno rozvû‰ováním budek. Zda byla prove-
dena anal˘za pfiíãin ohroÏení druhu a rizik realizovan˘ch opatfiení není z pod-
kladÛ zfiejmé, znalost biologie druhu se dá pfiedpokládat.
¤e‰itelé projektu: ZO âSOP 09/07 Podûbrady (Pátek)
Lokalizace projektu: Okres Nymburk.
Doba provádûní projektu: Roky 2000 a 2003.
PrÛbûh projektu: V roce 2000 v˘roba a instalace budek, v roce 2003 v fiíjnu ãi‰-
tûní a oprava budek.
V˘sledky projektu: V roce 2000 instalováno 60 ks budek, v roce 2003 kontrola,
vyãi‰tûní a oprava v‰ech budek, respektive náhrada (tentokrát uveden poãet 40 ks).
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Obsazeny byly 3 budky. V mezidobí v letech 2001 a 2002 bylo obsazeno 5, resp.
3 budky. Ze zprávy za rok 2003 vypl˘vá, Ïe úãinnost opatfiení je pravidelnû moni-
torována, poãítá se s informací o projektu v regionálním i celostátním tisku a pro-
pagací na internetu
Zdroje financování: V roce 2000 MÎP (20 000,- Kã).
V̆ znam a priorita opatfiení: Co do územního rozsahu a poãtu instalovan˘ch budek lze
fiadit projekt mezi v˘znamnûj‰í. Z textu zprávy se dá odvodit, Ïe monitoring populace na
sledovaném území je provádûn, není v‰ak zfiejmé v jakém rozsahu a s jak˘m v˘sledkem
a není proto ani moÏné objektivnû vyhodnotit úãinnost opatfiení. Je zmínûno dfiívûj‰í
mapování, pfii nûmÏ bylo hnízdûní zji‰tûno na 4 místech okresu Nymburk.
Projekt by mûl pokraãovat monitoringem úãinnosti zaveden˘ch opatfiení a opra-
vou budek v del‰ích ãasov˘ch intervalech (min. 3 roky). 

ROZEZNÁVÁME SOVU OD SOVY - PROJEKT S¯âEK (483/2003 – 221703)

Cílem projektu je monitoring a na nûj navazující hnízdní podpora pomocí budek.
Projekt vychází spí‰e z obecnû znám˘ch skuteãností o stavu populace druhu a jeho
pfiíãinách a o rizicích pfiijat˘ch opatfiení, dobrá znalost biologie druhu je s ohledem
na personální zaji‰tûní projektu velmi pravdûpodobná. Jeden z fie‰itelÛ v roce 2003
studoval biologii s˘ãka obecného v rámci terénní praxe v Portugalsku.
¤e‰itelé projektu: A ROCHA – kfiesÈané chrání pfiírodu, âeská Skalice
Lokalizace projektu: Pfiiléhající ãásti okresÛ Náchod a Rychnov nad KnûÏnou
Doba provádûní projektu: Od roku 2002 zfiejmû probíhá doposud.
PrÛbûh projektu: Monitoring pomocí hlasové nahrávky v bfieznu, rozvû‰ování
budek, kontroly budek.
V˘sledky projektu: Podklady za rok 2002 nejsou k dispozici. V roce 2003 byl
bez pozitivního zji‰tûní proveden monitoring pomocí hlasové nahrávky a bylo
rozvû‰eno dal‰ích 7 budek, tentokrát pfieváÏnû do budov (poãet dfiíve rozvû‰e-
n˘ch budek není v ZZ uveden). Doposud nebylo zaznamenáno Ïádné hnízdûní
druhu. Úãinnost opatfiení je pravidelnû monitorována, byl vydán propagaãní leták
a vedoucí projektu pfiedná‰í o druhu na vefiejn˘ch besedách.
Zdroje financování. Z rozpoãtu MÎP, dal‰í nejsou známy.
V˘znam a priorita opatfiení: Sv˘m rozsahem patfií projekt mezi men‰í, spí‰e
regionálního v˘znamu. Znaãná pozornost je vûnována základnímu prÛzkumu
a monitoringu opatfiení, jsou sledovány a v praxi aplikovány poznatky a zku‰e-
nosti jin˘ch ornitologÛ. Projekt je vcelku komplexní a bylo by dobré v nûm
pokraãovat nadále s velk˘m akcentem na v˘zkum a monitoring.

S¯âEK OBECN¯ V ZÁPADNÍ âÁSTI PÍSECKA (283/2003 – 222403)

Cílem projektu je monitoring populace druhu, ochrana lokalit v˘skytu a hnízdní
podpora pomocí budek. Projekt vychází z velmi dobr˘ch znalostí biologie druhu
a v˘voje jeho populace a jeho pfiíãin na zájmovém území a dá se pfiedpokládat, Ïe
jsou fie‰itelÛm známa i rizika opatfiení.
¤e‰itel projektu: ZO âSOP 18/02 Makov 
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Lokalizace projektu: Západní ãást okresu Písek, Strakonicko.
Doba provádûní projektu: 2003, budky instalovány dfiíve (není uvedeno kdy).
PrÛbûh projektu: Monitoring populace prohlídkou objektÛ, pomocí hlasové
nahrávky, vyhledáváním hnízd a pobytov˘ch známek, dotazníkovou akcí k obcím
a kontroly budek.
V˘sledky projektu: V̆ skyt byl zji‰tûn ve tfiech obcích, ale hnízdûní v 9 budkách
instalovan˘ch dfiíve, ani na jiném místû, prokázáno nebylo. Stav populace a úãin-
nost opatfiení jsou monitorovány, v˘sledky byly poskytnuty pro úãely „Mapování
hnízdního roz‰ífiení ptákÛ“. 
Zdroje financování: Z rozpoãtu MÎP, dal‰í nejsou známy.
V̆ znam a priorita opatfiení: Sv˘m rozsahem se projekt fiadí mezi regionální. Cenné
je, Ïe stûÏejním úkolem projektu je dÛkladn˘ prÛzkum a monitoring (zkontrolováno
128 obcí, rozesláno 180 dotazníkÛ), kter˘ mÛÏe b˘t dobr˘m základem pro úãinnou
podporu populace pfii minimálních personálních, finanãních a materiálov˘ch nákla-
dech. Projekt by mûl pokraãovat s v˘razn˘m akcentem na dohledávání spontánnû
obsazovan˘ch typÛ hnízdi‰È a ‰etrnou cílenou hnízdní podporu.

HODNOCENÍ

Men‰í ãást hodnocen˘ch projektÛ má za cíl více ménû pouze instalaci budek
a jejich kontrolu a údrÏbu a vÛbec se neopírá o v˘sledky inventarizace hnízdního
v˘skytu. Vût‰ina ze zbyl˘ch projektÛ je v‰ak pfiipravena pomûrnû dÛkladnû a buì
navazuje na inventarizaci stávajících hnízdi‰È, nebo s ní poãítá. Domnívám se, Ïe
se na dobré kvalitû pfiípravy projektÛ projevuje také celostátnû koordinovan˘ pro-
gram monitoringu s˘ãka obecného uskuteãnûn˘ ve dvou etapách v 90. letech,
kter˘ pfiinesl fiadu poznatkÛ o roz‰ífiení, poãetnosti a ekologii druhu a vnesl do
celé problematiky jist˘ fiád a pevnûj‰í kriteria. 
Slabinou mnoh˘ch projektÛ je, Ïe stavûjí-li na v˘sledcích inventarizace, pak se
jedná zpravidla o inventarizaci samcÛ reagujících na nahrávku teritoriálního
hlasu samce a nikoliv o inventarizaci obsazen˘ch hnízd, která by dala odpovûì
na spontánní preference toho kterého typu hnízdi‰tû v dané oblasti. Dohledávání
jednotliv˘ch hnízd je samozfiejmû obtíÏné a ãasovû nároãné, pro objektivní zhod-
nocení úãinnosti opatfiení je v‰ak nezbytné. Jako pfiíklad lze uvést jeden z pro-
jektÛ, pfii jehoÏ realizaci byl s˘ãek pomocí nahrávky zji‰tûn v roce 2001 v jedné
oblasti na 10 místech, do této oblasti byly rozmístûny budky a hned v prvním roce
v nich vyhnízdil 1 pár a v dal‰ích letech 3 páry, resp. 6 párÛ. Jak tento v˘sledek
interpretovat? Jednalo se snad o páry narychlo vytvofiené z voln˘ch ptákÛ, ktefií
jen „ãekali“ na nabídku hnízdních pfiíleÏitostí, pfiípadnû v dal‰ích dvou letech také
o novû vzniklé páry z postupnû dospívajících mláìat a tedy o posílení populace
a nebo jen o „sestûhování“ doposud jinde hnízdících párÛ do budek? 
Pfieliv ptákÛ ze stromov˘ch dutin ve volné krajinû do objektÛ zemûdûlského intra-
vilánu je zfiejm˘, ale ne v‰echny projekty tento spí‰e pfiirozen˘ posun v preferen-
cích respektují a dále se snaÏí s˘ãka udrÏet nebo spí‰e usadit ve „stromov˘ch“
budkách. Nûkteré projekty poãítají s údrÏbou hlavat˘ch vrb, dfiíve hojnû jako
hnízdi‰tû uÏívan˘ch, a to metodou jejich ofiezání „na hlavu“.
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V podkladov˘ch materiálech hodnocen˘ch projektÛ se nachází jen jediná zpráva
o reintrodukci, a to 6 mláìat v Poodfií v roce 2003 a nûkolik zmínek o pfiípravû chov-
n˘ch párÛ. Bûhem posledních cca 20 let byl nejvût‰í poãet s˘ãkÛ odchován a vypu‰-
tûn na Pardubicku, av‰ak realizátor tohoto projektu má o smyslu a v˘znamu vypou-
‰tûní sám velké pochybnosti. Schröpfer (1996) ov‰em pfiisuzuje vysok˘ podíl obsa-
zen˘ch vesnic na Pardubicku a Chrudimsku v období 1993–95 právû tûmto
reintrodukcím.

PERSPEKTIVY AKTIVNÍ OCHRANY

Za dobfie zaloÏené nebo realizované projekty povaÏuji ty, které staví na v˘zkumu roz-
‰ífiení, poãetnosti a dobré znalosti obecn˘ch i geograficky specifick˘ch pfiíãin poklesu
stavu a samozfiejmû i na znalosti biologie druhu anebo se zab˘vají právû jenom tímto
v˘zkumem. Opatfiení v hnízdní podpofie by mûla respektovat a kopírovat spontánní
volbu hnízdních biotopÛ a typÛ hnízd (stromové dutiny, stavby), av‰ak v pfiípadû pozna-
n˘ch rizik by se naopak mûla snaÏit páry z ohroÏen˘ch míst a situací „odvést do bez-
peãí“ nebo tato rizika eliminovat. Jinak fieãeno by mûla pruÏnû reagovat na novû posbí-
rané poznatky. U rychle pohlavnû dospívajících druhÛ, k nimÏ s˘ãek obecn˘ patfií, by
projekt s aktivní hnízdní podporou mohl trvat jen 3 roky po sobû, ale radûji déle, aby
vÛbec bylo moÏné provést alespoÀ základní vyhodnocení úãinnosti opatfiení. 
Dobfie zaloÏené nebo rozbûhnuté projekty by mûly pokraãovat monitoringem úãin-
nosti opatfiení, pfiípadnû dobudováním nepfiehu‰tûné sítû hnízdi‰È, pfiiãemÏ si netrou-
fám stanovit meze nedostateãnû, dostateãnû a nadmûrnû husté sítû a dosavadní zku‰e-
nosti takovou klasifikaci podle mého názoru zatím neumoÏÀují. Podpora dlouhodobû
neúspû‰n˘ch projektÛ by mûla b˘t zastavena, u dlouhodobûji dobfie probíhajících
a nadûjn˘ch projektÛ by mohla b˘t omezena na monitoring úãinnosti a údrÏbu zafií-
zení v del‰ích ãasov˘ch intervalech (3 aÏ 5 let). Dal‰í projekty aktivní hnízdní podpory
by mûly zaãínat dÛkladn˘m v˘zkumem roz‰ífiení, poãetnosti a ekologie druhu. 
Volba biotopu a volba místa pro budku by mûla respektovat zfieteln˘ pfieliv s˘ãka obec-
ného do zemûdûlského intravilánu. Volnû umístûné budky na stromech lze technicky
zabezpeãit proti predátorÛm, nikoliv ov‰em proti hloup˘m lidem, pro nûÏ je cizí nápadn˘
objekt vhodn˘m terãem zájmu zhusta destruktivního (je to opravdu v˘raznû jiná situace
proti budkám pro lesní druhy umístûn˘m na málo nav‰tûvovan˘ch místech a nebo více
ménû skrytû vysoko v korunách stromÛ). Jedním z vhodn˘ch doplÀkov˘ch prostfiedkÛ
udrÏení s˘ãka ve volné krajinû by mohly b˘t úpravy hlavat˘ch vrb nebo také aktuální
zabezpeãení obsazen˘ch pfiirozen˘ch stromov˘ch hnízd proti hrozící predaci. Domnívám
se, Ïe by bylo Ïádoucí smûrovat vhodnou hnízdní podporu smûrem ven z tzv. „hnízdních
ohnisek“ (center) a snaÏit se „ohniska“ tûmito opatfieními roz‰ífiit. Tak jako v pfiípadû mno-
h˘ch projektÛ aktivní ochrany sovy pálené, by i v pfiípadû s˘ãka mûly projekty více zahr-
novat i opatfiení na eliminaci nebo regulaci rizikov˘ch faktorÛ (nebezpeãné nádrÏe a jiné
pasti, ohroÏení hnízdi‰È pfii bûÏném provozu aj.).
Reintrodukce by mûla b˘t smûrována do vhodn˘ch oblastí, kde se s˘ãek v souãasnosti
nevyskytuje nebo jen velmi fiídce a mûla by b˘t pfiedpfiipravena nabídkou vhodn˘ch a bez-
peãn˘ch hnízdi‰È na obecnû preferovan˘ch stanovi‰tích. NeprokáÏe-li se rychle její úãin-
nost, mûla by b˘t úplnû zastavena. Îivelné vypou‰tûní odchovan˘ch jedincÛ po vzoru ãím
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více tím lépe povaÏuji za smrteln˘ hfiích hodn˘ jen tûch nejlidovûj‰ích myslivcÛ.
Dal‰í kolo mapování hnízdního roz‰ífiení s˘ãka obecného v âR je pfiipravováno
na roky 2005–06 (·álek a Schröpfer 2004) a bylo by ideální, aby novû zahajo-
vané projekty na v˘sledky této akce navazovaly a vycházely z nich.
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STATUT

S˘c rousn˘ je zafiazen v pfiíloze I smûrnice rady Evropy 79/409/EHS o ochranû
volnû Ïijících ptákÛ, v âR je podle zákona 114/1992 Sb. a vyhl. 395/1992 Sb.
fiazen mezi druhy silnû ohroÏené. V âerveném seznamu âR – Obratlovci je uve-
den jako zraniteln˘ druh (·Èastn˘ a Bejãek 2003).

OHROÎENÍ

S˘c rousn˘ patfií mezi malé druhy sov. Znalosti o jeho roz‰ífiení v âeské repub-
lice byly dlouhou dobu kusé a neúplné. Teprve od 60. let minulého století pfiib˘vá
údajÛ o jeho hnízdûní (Hudec a ·Èastn˘ 2005). Zatímco pfii hnízdním mapování
v letech 1973 – 1977 byl zji‰tûn témûfi v˘hradnû v pohraniãních horách (·Èastn˘
et al. 1987), pfii mapování v letech 1985 – 1989 byla obsazenost ãtvercÛ dvojná-
sobná a s˘c rousn˘ byl zji‰tûn na mnoha místech i ve vnitrozemí (·Èastn˘ et al.
1996). Otázkou stále zÛstává, do jaké míry se zde jedná o narÛstání poãetnosti
a ‰ífiení do nov˘ch území a jakou roli sehrálo propracování metodiky jeho zji‰Èo-
vání a zv˘‰en˘ zájem o tento druh sovy. Pravdûpodobnû se v‰ak jedná o kombi-
naci obou tûchto faktorÛ. 
S˘c rousn˘ hnízdí jednotlivû a k hnízdûní vyuÏívá dutiny stromÛ nebo budky.
âasto obsazuje dutiny po datlu ãerném (Dryocopus martius). Právû nedostatek
vhodn˘ch hnízdních pfiíleÏitostí ve vût‰inû lesÛ v âR, stejnû jako mnoÏství
a dostupnost potravy, mohou b˘t dÛleÏit˘mi limitujícími faktory jeho roz‰ífiení.
Naopak pfiíznivá pro s˘ce mÛÏe b˘t zvy‰ující se fragmentace lesa a tím lep‰í
dostupnost potravy. 

VLASTNÍ ZÁCHRANN¯ PROJEKT

Spolu se zv˘‰en˘m zájmem o sledování s˘ce rousného v poslední dobû jde také
snaha vyvû‰ovat hnízdní budky, protoÏe tento druh hnízdící v dutinách stromÛ
vhodné budky obvykle ochotnû obsazuje. Budky byly vyvû‰ovány s rÛzn˘mi
zámûry. Zatímco na nûkter˘ch územích byly instalovány s cílem posílit populaci
nebo nahradit chybûjící doupné stromy, na jin˘ch místech pfievaÏovaly studijní
úãely (v˘zkum hnízdní biologie, potravy apod.). 

325



V âR bylo od roku 1980 realizováno celkem ‰est rozsáhlej‰ích projektÛ, mimo to
bylo jednotliv˘mi ornitology vyvû‰eno dal‰ích nûkolik desítek budek (vÏdy
v mal˘ch poãtech). âtyfii projekty se orientovaly na podporu hnízdních pfiíleÏi-
tostí s˘ce rousného, dva (Kru‰né hory, ·umava) byly zamûfieny pfiedev‰ím na
v˘zkum biologie s˘ce. Lze konstatovat, Ïe v‰echny projekty na vyvû‰ení budek
byly realizovány jak na základû anal˘zy poãetnosti s˘ce v dané oblasti a jeho
hnízdních moÏností, tak i na základû dostateãn˘ch znalostí o biologii daného
druhu. Ne ve v‰ech oblastech se v‰ak podafiilo vylouãit v‰echna rizika ohroÏující
hnízdící s˘ce. Spoleãn˘ pro v‰echny projekty je problém predace hnízd kunou
lesní, s tímto problémem se kaÏd˘ projekt vyrovnává odli‰nû a v‰e bude popsáno
u charakteristik jednotliv˘ch projektÛ. 
Tato zpráva je zpracována na základû závûreãn˘ch zpráv jednotliv˘ch projektÛ.
Údaje v závûreãn˘ch zprávách jsou ãasto velmi neúplné nebo nepfiesné, proto je
v nûkter˘ch pfiípadech obtíÏné hodnotit úspû‰nost projektu.

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

1) ZAVEDENÍ BIOLOGICKÉ REGULACE POâTÒ DROBN¯CH HLODAVCÒ POMOCÍ PTA-
âÍCH PREDÁTORÒ HNÍZDÍCÍCH V BUDKÁCH

Projekt byl realizován na území CHKO Orlické hory, Krkono‰ského národního
parku, CHKO Jizerské hory a na Je‰tûdském hfibetu. Bylo k nûmu pfiistoupeno ze
dvou dÛvodÛ: 
1. Vlivem vzniku rozsáhl˘ch imisních holin v na‰ich severních pohofiích pfii‰li

dutinoví hnízdiãi o vût‰inu hnízdních moÏností, zatímco mnoÏství a dostup-
nost potravy zÛstávaly dostateãné nebo se dokonce zlep‰ily.

2. Podobn˘ projekt realizovan˘ ve v˘chodním Polabí vedl k v˘raznému zv˘‰ení
poãtu predátorÛ hnízdících v dutinách.

Budky byly vyvû‰ovány nejen pro s˘ce rousné, ale také pro pu‰tíky obecné,
kalouse u‰até a po‰tolky obecné. V letech 1990 a 1991 bylo vyvû‰eno rovno-
mûrnû na území CHKO Jizerské hory a Krkono‰ského národního parku 624
budek pro s˘ce rousné, v roce 1992 bylo vyvû‰eno 231 budek také v Orlick˘ch
horách. V dal‰ích letech byla tato síÈ budek postupnû zahu‰Èována, a to zejména
ve vy‰‰ích polohách. Dále bylo vyvû‰eno dal‰ích 70 budek na Je‰tûdském hfibetu.
V souãasnosti je vyvû‰eno v Jizersk˘ch horách cca 420 budek, v Krkono‰ích cca
400, na Je‰tûdském hfibetu cca 70 budek. V Orlick˘ch horách jiÏ budky nejsou
udrÏovány, protoÏe se realizátor projektu nedohodl na dal‰ím financování jejich
údrÏby. Na zb˘vajících lokalitách jsou budky pravidelnû na podzim kontrolovány
a ãi‰tûny. Pfii takto vysok˘ch poãtech vyvû‰en˘ch budek lze jen velmi obtíÏnû
realizovat zvlá‰tní protipredaãní opatfiení, coÏ vedlo v nûkter˘ch letech k vyso-
kému poãtu predovan˘ch hnízd, zejména kunou lesní. Realizátor projektu se
v posledních nûkolika letech snaÏí sniÏovat míru predace tím, Ïe dosluhující dfie-
vûné budky nahrazuje nov˘mi, které jsou vyrobené ze stavební vodûodolné pfie-
kliÏky. Povrch tûchto nov˘ch budek je hladk˘ a kuny se na nich jen obtíÏnû
zachytávají. Pfiístup k hnízdu s˘cÛ tak mají pfiinejmen‰ím ztíÏen˘. 
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Realizátor: Lesy âR, prostfiednictvím firmy Ekostrix
Lokalizace projektu: CHKO Jizerské hory, Krkono‰sk˘ národní park, Je‰tûdsk˘
hfibet, CHKO Orlické hory
Doba provádûní projektu: 1990 – stále probíhá
PrÛbûh projektu: Projekt byl zapoãat v roce 1990 vyvû‰ením 287 budek v Jizer-
sk˘ch horách a 337 budek v Krkono‰ích. Obsazenost v budkách byla v prvním
roce velmi malá, postupnû v‰ak rostla a asi po ãtyfiech letech zaãala kopírovat
gradaãní cykly hlodavcÛ. V souãasnosti hnízdí ve vyvû‰en˘ch budkách napfi.
v Jizersk˘ch horách cca 30 – 100 párÛ v závislosti na potravní nabídce v jednot-
liv˘ch letech. 
V Orlick˘ch horách bylo v roce 1992 vyvû‰eno 231 budek. Tyto budky v‰ak
zÛstaly bez dal‰í údrÏby a monitoringu. V prÛbûhu projektu byly poãty budek
prÛbûÏnû navy‰ovány. Dále bylo vyvû‰eno dal‰ích 70 budek na Je‰tûdském
hfibetu, zde v‰ak obsazenost nikdy nedosáhla tak velkého podílu jako v Krkono-
‰ích a Jizersk˘ch horách.
V˘sledky projektu: V̆ sledkem projektu je stabilizace populace s˘ce rousného
na v˘‰e vymezen˘ch územích, pfiedev‰ím v oblasti imisních holin, v men‰í mífie
také ve smrkov˘ch porostech v niÏ‰ích polohách. V Orlick˘ch horách byla údrÏba
budek skonãena a budky jsou pravdûpodobnû zcela nefunkãní.
Finanãní náklady: Pfiesné finanãní náklady nejsou autorovi známy. Jedná se
o smlouvu mezi firmou Ekostrix a Lesy âR. Souãasná obvyklá cena za v˘robu,
v˘bûr místa a vyvû‰ení budky pro s˘ce se pohybuje okolo 700,- Kã. Náklady na
ãi‰tûní a údrÏbu budek se pohybují okolo 300,- Kã na budku roãnû.
Zdroj financování: Lesy âR
V˘znam a priorita opatfiení: V˘znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v posílení
populace s˘ce rousného v podmínkách s nedostatkem pfiirozen˘ch hnízdních
dutin (zejména smrãiny) a roz‰ífiení této populace i na lokality s úplnou absencí
hnízdních dutin (imisní holiny). Tím dochází také k propojení populací, které by
jinak byly na dlouhou dobu zfiejmû zcela izolované. S˘cové rousní pÛsobí jako
regulátofii poãetnosti drobn˘ch hlodavcÛ a zejména na imisních holinách tímto
napomáhají obnovû lesa. Prioritou projektu by mûlo b˘t nadále budky udrÏovat
a obnovovat zniãené. V pfiípadû zv˘‰ené predace kunou lesní je nutné provést
protipredaãní opatfiení (pfievû‰ení, technické úpravy apod.). Z dlouhodobého hle-
diska je nutné podporovat tvorbu lesa podobného svojí vûkovou i druhovou struk-
turou pÛvodním lesÛm této oblasti. 

2) ZAVEDENÍ BIOLOGICKÉ REGULACE POâTÒ DROBN¯CH HLODAVCÒ V LUÎICK¯CH

HORÁCH POMOCÍ PTAâÍCH PREDÁTORÒ HNÍZDÍCÍCH V BUDKÁCH

Projekt byl realizován na území CHKO LuÏické hory. Bylo k nûmu pfiistoupeno
ze dvou dÛvodÛ: 
1. Vlivem lesního hospodafiení v minulosti byly lesy v LuÏick˘ch horách,

podobnû jako na vût‰inû na‰eho území, postupnû pfiemûnûny na monokultury
(pfieváÏnû smrkové, zãásti borové). V tûchto monokulturách je nedostatek pfii-
rozen˘ch hnízdních dutin.
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2. Podobn˘ projekt realizovan˘ v Jizersk˘ch horách a Krkono‰ích vedl k v˘raz-
nému zv˘‰ení poãtu s˘cÛ rousn˘ch.

Budky pro s˘ce rousné zde byly vyvû‰ovány od roku 2000. V souãasnosti je
instalováno 175 budek. Budky jsou pravidelnû na podzim kontrolovány a ãi‰tûny.
Pfii takto vysok˘ch poãtech vyvû‰en˘ch budek lze jen velmi obtíÏnû realizovat
zvlá‰tní protipredaãní opatfiení a dosavadní v˘sledky ukazují, Ïe k nim zatím není
nutné pfiistupovat. Hustota s˘cÛ rousn˘ch není pfiíli‰ vysoká a pro kuny je zfiejmû
neefektivní budky prohlíÏet. Navíc zde byly, podobnû jako v Jizersk˘ch horách
a Krkono‰ích, instalovány nûkteré budky vyrobené z vodûodolné stavební pfie-
kliÏky, která znesnadÀuje moÏn˘m predátorÛm pfiístup. 
Realizátor: Správa CHKO LuÏické hory (vyvû‰ení provedla firma Ekostrix)
Lokalizace projektu: CHKO LuÏické hory
Doba provádûní projektu: 2000 - stále probíhá
PrÛbûh projektu: Projekt byl zapoãat v roce 2000 vyvû‰ením 100 budek rovno-
mûrnû po celém území CHKO LuÏické hory. V dal‰ích letech byly poãty budek
prÛbûÏnû navy‰ovány. V souãasnosti je vyvû‰eno 175 budek. Obsazenost v bud-
kách je dosud v˘raznû niÏ‰í neÏ v sousedních Jizersk˘ch horách. 
V˘sledky projektu: Dosavadní v˘sledky projektu nejsou jednoznaãné. Ukazuje
se, Ïe v lesnat˘ch oblastech jako jsou LuÏické hory je obsazenost budek nízká.
S˘cové rousní zde zfiejmû nejsou pfiíli‰ limitováni nabídkou hnízdních pfiíleÏitostí
a dokáÏí si ãasto najít pfiirozenou dutinu. DÛleÏit˘m faktorem bude také niÏ‰í
nabídka a dostupnost kofiisti oproti imisním holinám. 
Finanãní náklady: Cena za v˘robu, v˘bûr místa a vyvû‰ení budky pro s˘ce se
pohybuje okolo 700,- Kã. âi‰tûní budek provádí Správa CHKO LuÏické hory
a náklady se pohybují okolo 150,- Kã na budku.
Zdroj financování: Vyvû‰ení budek bylo financováno z Programu péãe o kra-
jinu. âi‰tûní budek hradí CHKO LuÏické hory z provozních prostfiedkÛ.
V˘znam a priorita opatfiení: V˘znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v posílení
populace s˘ce rousného zv˘‰ením nabídky hnízdních moÏností. Prioritou pro-
jektu by mûlo b˘t nadále budky udrÏovat a obnovovat zniãené. V pfiípadû zv˘‰ené
predace kunou lesní je nutné provést protipredaãní opatfiení. Z dlouhodobého hle-
diska je nutné podporovat tvorbu lesa podobného svojí vûkovou i druhovou struk-
turou pÛvodním lesÛm této oblasti. 

3) PODPORA HNÍZDNÍCH MOÎNOSTÍ PRO S¯CE ROUSNÉHO NA ·UMAVù

Cílem projektu je vyhodnotit hnízdûní s˘ce rousného v budkách v lesnaté oblasti
a zjistit nûkteré aspekty ovlivÀující úspû‰nost vyhnízdûní s˘cÛ v budkách. Budky
pro s˘ce rousné zde byly vyvû‰ovány od roku 1978, zpoãátku ve velmi mal˘ch
poãtech. Poãty budek v prÛbûhu projektu narÛstaly. V souãasnosti je vyvû‰eno
cca 280 budek. Budky jsou pravidelnû na podzim kontrolovány a ãi‰tûny. 
Realizátor: B. Kloubec
Lokalizace projektu: NP a CHKO ·umava a ‰umavské podhÛfií
Doba provádûní projektu: 1978 – stále probíhá
PrÛbûh projektu: Projekt byl zapoãat v roce 1978 vyvû‰ením 2 budek. V dal‰ích
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letech budky postupnû pfiib˘valy, takÏe napfi. v roce 1987 bylo vyvû‰eno 52
budek, v roce 1992 199 budek, v roce 1993 551 budek, v roce 1998 399 budek,
v souãasnosti se poãet budek pohybuje kolem 280. Budky byly vyvû‰ovány rov-
nomûrnû po celém vymezeném území. Obsazenost budek je i pfies jejich fiídkou
síÈ relativnû nízká a ukazuje se, Ïe témûfi celá zdej‰í populace s˘cÛ preferuje pfii-
rozené dutiny. Tomu nasvûdãuje mimo jiné i fakt, Ïe ani v letech s gradací drob-
n˘ch hlodavcÛ se adekvátnû nezv˘‰il poãet obsazen˘ch budek. 
V˘sledky projektu: Ukazuje se, Ïe v lesnat˘ch oblastech, jako je ·umava, je
obsazenost budek nízká. S˘cové rousní zfiejmû nejsou pfiíli‰ limitováni nabídkou
hnízdních pfiíleÏitostí a dokáÏí si ãasto najít pfiirozenou dutinu. S˘cové prefero-
vali novû vyvû‰ené budky. Jedná se zfiejmû o protipredaãní ochranu (predátor
budku dosud nemusí znát). V̆ sledky ze ·umavy naznaãují, Ïe v lesnat˘ch oblas-
tech s relativním dostatkem pfiirozen˘ch hnízdních dutin mohou b˘t budky pouze
pfiíleÏitostná a náhradní hnízdi‰tû. Realizátor projektu odhaduje, Ïe i v dobû nej-
vy‰‰ího poãtu vyvû‰en˘ch budek je vyuÏilo ke hnízdûní jen max. 5 – 10 % místní
populace s˘cÛ rousn˘ch.
Finanãní náklady: Finanãní náklady se v prÛbûhu let velmi li‰ily. V první fázi
projektu v‰e hradil realizátor projektu ze sv˘ch prostfiedkÛ. V letech 1992 – 1994
byla instalace a kontrola budek financována ze zdrojÛ âÚOP (celkem 126 280,-
Kã). V souãasnosti jsou kontroly a údrÏba financovány autorem projektu. Cena
za v˘robu, v˘bûr místa, dopravu a vyvû‰ení budky pro s˘ce se v souãasnosti
pohybuje okolo 700,- Kã. Náklady za ãi‰tûní a údrÏbu se podle dostupnosti pohy-
bují mezi 200 – 400,- Kã za budku.
Zdroj financování: RÛzné v prÛbûhu let. Nejvût‰ím zdrojem financí byl grant
âÚOP, dal‰í ãást financí byla z vlastních zdrojÛ. 
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v dÛkladném
a dlouhodobém sledování ãásti populace s˘cÛ hnízdící v budkách a také ve
vyhodnocení moÏn˘ch rizikov˘ch faktorÛ pfii hnízdûní s˘cÛ rousn˘ch. Prioritou
projektu by mûlo b˘t nadále budky udrÏovat a monitorovat s˘ce hnízdící jak
v budkách tak v pfiirozen˘ch dutinách a pfiípadnû srovnat „budkovou“ populaci
s˘ce s populací hnízdící pfiirozenû. 

4) PODPORA HNÍZDNÍCH MOÎNOSTÍ PRO S¯CE ROUSNÉHO VE V¯CHODNÍ âÁSTI

KRU·N¯CH HOR

Projekt byl realizován na území Kru‰n˘ch hor, v okolí pfiehradní nádrÏe Fláje
v b˘valém okrese Most. 
Cíle projektu jsou:
1. Podpofiit hnízdûní s˘cÛ rousn˘ch v oblasti s nedostatkem hnízdních moÏností

a biologická ochrana lesních kultur pfied drobn˘mi hlodavci.
2. Vyhodnotit hnízdûní s˘ce rousného v budkách v oblasti imisních holin a zjis-

tit nûkteré aspekty ovlivÀující úspû‰nost vyhnízdûní s˘cÛ v budkách. 
Budky pro s˘ce rousné zde byly vyvû‰ovány od roku 1998. V roce 1999 bylo
vyvû‰eno 100 budek. V souãasnosti je instalováno 110 budek. Budky jsou pravi-
delnû na podzim kontrolovány a ãi‰tûny. 
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Realizátor: Katedra ekologie a Ïiv. prostfiedí LF âZU 
Lokalizace projektu: v˘chodní Kru‰né hory, oblast okolo pfiehradní nádrÏe Fláje
Doba provádûní projektu: 1999 – stále probíhá
PrÛbûh projektu: Projekt byl zapoãat v roce 1999, vyvû‰eno bylo cca 100
budek. Budky byly vyvû‰ovány rovnomûrnû po celém vymezeném území. Obsa-
zenost budek je podobnû jako ve srovnateln˘ch biotopech Jizersk˘ch hor a Krko-
no‰ velmi vysoká. PrÛbûh hnízdûní vût‰iny párÛ je stále monitorován. Na nûkte-
r˘ch budkách jsou instalována záznamová zafiízení slouÏící k monitoringu prÛ-
bûhu hnízdûní, ostatní obsazené budky jsou pravidelnû kontrolovány. V letech
2000 a 2001 byly budky velmi ãasto predovány kunou, proto byla od roku 2002
instalována dÛmyslná protipredaãní opatfiení (oplechování budky, rÛzné „límce“
apod.). Míra predace se tím v˘raznû sníÏila.
V˘sledky projektu: V̆ sledky ukazují, Ïe na imisních holinách, kde témûfi není
moÏnost vyhnízdit jinak neÏ v budce, jsou budky pro s˘ce rousné velmi dÛleÏité.
Je zde totiÏ jen velmi málo stromÛ vhodn˘ch k hnízdûní. Poãetnost s˘cÛ v tako-
v˘chto lokalitách je v˘raznû vy‰‰í neÏ ve vût‰inû lesnat˘ch oblastí. Kromû
dostupnosti potravy dává autorka projektu tento fakt do souvislosti s absencí pre-
dátorÛ s˘ce jako je jestfiáb lesní nebo pu‰tík obecn˘. V̆ zkumy hnízdících s˘cÛ
stále probíhají a v˘sledky z tûchto v˘zkumÛ nejsou je‰tû zcela vyhodnoceny.
Finanãní náklady: V souãasnosti se cena za v˘robu, v˘bûr místa a vyvû‰ení
budky pro s˘ce se pohybuje okolo 700,- Kã. Náklady za ãi‰tûní a údrÏbu se podle
dostupnosti pohybují okolo 300,- Kã za budku.
Zdroj financování: Budky vyrobily Lesy âR, jejich vyvû‰ení a údrÏbu provádí
LF âZU.
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v dÛkladném
a dlouhodobém sledování populace s˘cÛ rousn˘ch hnízdních v budkách v pro-
stfiedí imisních holin, a také v podpofie hnízdních moÏností v oblastech s velmi
nízkou nabídkou pfiirozen˘ch dutin. Hlavním rizikov˘m faktorem zdej‰í populace
s˘cÛ rousn˘ch je jejich predace kunou lesní v dobû hnízdûní. Nutná je rovnûÏ
ochrana posledních zb˘vajících solitérních bukÛ, které jsou jedinou moÏností,
kde s˘cové nalézají pfiirozené dutiny. 
Prioritou by mûlo b˘t nadále budky udrÏovat i po skonãení v˘zkumné ãásti pro-
jektu. Populace by bez hnízdních budek na imisních holinách velmi silnû poklesla
a stala se zcela závislou na nabídce pfiirozen˘ch dutin. Z dlouhodobého hlediska
je nutné podporovat tvorbu lesa podobného svojí vûkovou i druhovou strukturou
pÛvodním lesÛm této oblasti. 

5) V¯VOJ A STABILIZACE POPULACE S¯CE ROUSNÉHO V OKOLÍ HOL¯·OVA (â. PRO-
JEKTÒ 220701 A 220203)

Projekt byl realizován v okolí mûsta Hol˘‰ov, jihozápadnû od Plznû. Cílem projektu
bylo posílit a stabilizovat stávající populaci s˘ce rousného ve vymezené oblasti.
Budky pro s˘ce rousné zde byly vyvû‰ovány od roku 1999. V souãasnosti je
instalováno 60 budek. Budky jsou pravidelnû kontrolovány na jafie a pfiípadná
hnízdûní jsou monitorována. Dal‰í kontrola probíhá na podzim, kdy jsou budky
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zároveÀ i ãi‰tûny. Nejsou realizována Ïádná zvlá‰tní protipredaãní opatfiení,
pouze v pfiípadû predace hnízda kunou je budka pfievû‰ena. 
Realizátor: Hol˘‰ovsk˘ ornitologick˘ klub
Lokalizace projektu: okolí mûsta Hol˘‰ova, PlzeÀsk˘ kraj, b˘valé okresy PlzeÀ-
jih a DomaÏlice
Doba provádûní projektu: 1999 – stále probíhá
PrÛbûh projektu: Projekt byl zapoãat v roce 1999 vyvû‰ením 3 budek. V dal‰ích
letech byly poãty budek prÛbûÏnû navy‰ovány. Od roku 2002 je vyvû‰eno 60
budek. Pravidelná kontrola budek probíhá na jafie, kdy jsou pfiípadná hnízdûní
monitorována a na podzim, kdy jsou budky zároveÀ ãi‰tûny. V pfiípadû predace
hnízda kunou je budka pfievû‰ena. Obsazenost v budkách je relativnû vysoká
(pfies 10%) i pfiesto, Ïe se jedná o lesní porosty, kde s˘cové mohou najít i pfiiro-
zené dutiny. 
V˘sledky projektu: V̆ sledky projektu nejsou zcela jednoznaãné. I pfies znaãnou
obsazenost hnízdních budek nemuselo dojít ke zv˘‰ení poãetnosti s˘ce rousného,
pouze k pfiesunutí hnízdûní z pfiirozen˘ch dutin do budek. Na druhou stranu mÛÏe
b˘t v budkách vy‰‰í úspû‰nost hnízdûní a tyto budky pak pomáhají posilovat
celou populaci s˘ce rousného 
Finanãní náklady: Celkové náklady na vyvû‰ení 54 budek ãiní 13 903,- Kã.
Zdroj financování: ÚVR âSOP „Ochrana biodiverzity“ 10 000,- Kã, Hol˘‰ov-
sk˘ ornitologick˘ klub 3 903,- Kã
V˘znam a priorita opatfiení: V˘znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v posílení
populace s˘ce rousného v podmínkách jehliãnat˘ch monokultur v okolí Hol˘-
‰ova. Prioritou projektu by mûlo b˘t nadále budky udrÏovat a obnovovat po‰ko-
zené nebo zniãené. Monitorovat celou populaci s˘ce rousného, tedy i tu ãást,
která hnízdí v pfiirozen˘ch dutinách. Z dlouhodobého hlediska je nutné podporo-
vat tvorbu lesa podobného svojí vûkovou i druhovou strukturou pÛvodním lesÛm
této oblasti. 

6) OCHRANA A PODPORA GENOFONDU S¯CE ROUSNÉHO (AEGOLIUS FUNEREUS)
V CHKO JESENÍKY (â. PROJEKTU 221503)

Projekt byl realizován na území CHKO Jeseníky. Cílem projektu bylo posílit
a stabilizovat stávající populaci s˘ce rousného na území CHKO.
Budky pro s˘ce rousné zde byly vyvû‰ovány od roku 1980. V souãasnosti je
instalováno 245 budek. Budky jsou pravidelnû na jafie kontrolovány a pfiípadná
hnízdûní monitorována, na podzim jsou budky opût kontrolovány a ãi‰tûny.
V rámci ochrany hnízd pfied predátory (zejména kunou) jsou budky oplechovány
pozinkovan˘m plechem. 
Realizátor: Tyto – Obãanské sdruÏení pro ochranu pfiírody a krajiny
Lokalizace projektu: CHKO Jeseníky 
Doba provádûní projektu: 1980 – stále probíhá
PrÛbûh projektu: Projekt byl zapoãat v roce 1980 vyvû‰ením 14 budek. Vût‰í
mnoÏství budek bylo instalováno od roku 1998. V souãasnosti je vyvû‰eno 245
budek. Budky jsou pravidelnû na jafie kontrolovány a pfiípadná hnízdûní monito-
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rována, na podzim jsou budky opût kontrolovány a ãi‰tûny. V rámci protipredaã-
ních opatfiení byly budky oplechovány pozinkovan˘m plechem, tím se sníÏila
moÏnost predace a zároveÀ i v˘raznû prodlouÏila Ïivotnost budky.
V˘sledky projektu: Obsazenost budek je, podobnû jako na ·umavû, relativnû
nízká a napovídá, Ïe zfiejmû znaãná ãást populace s˘cÛ rousn˘ch hnízdí v pfiiro-
zen˘ch dutinách. Na druhou stranu je v budkách také nízk˘ podíl predovan˘ch
hnízd a budky tedy mohou zvy‰ovat celkovou hnízdní úspû‰nost s˘cÛ. 
Finanãní náklady: Realizátofii projektu neuvádûjí finanãní náklady na vyvû‰ení
budek. Navíc byly budky instalovány v dlouhém ãasovém rozpûtí, kdy se ceny
v˘raznû mûnily. Obvyklá cena za v˘robu, v˘bûr místa, dopravu a vyvû‰ení budky
pro s˘ce se v souãasnosti pohybuje okolo 700,- Kã. Dal‰í v˘znamné náklady
navíc pfiedstavují protipredaãní opatfiení v podobû oplechování budky pozinko-
van˘m plechem. âi‰tûní a údrÏba budek je hrazena z prostfiedkÛ âSOP (pfiesné
náklady opût realizátofii neuvádûjí). 
Zdroj financování: Realizátofii projektu neuvádûjí zdroj financování nákladÛ na
vyvû‰ení budek. âást nákladÛ byla hrazena z Programu péãe o krajinu. âi‰tûní
a údrÏba budek je hrazena z programu ÚVR âSOP „Ochrana biodiverzity“. 
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam projektu je nejist˘. V pfiípadû CHKO Jese-
níky hnízdí v instalovan˘ch budkách zfiejmû jen velmi malá ãást populace, lze
odhadovat, Ïe podíl „budkové populace“ se bude pohybovat obdobnû jako na
·umavû max. okolo 5 – 10%. Prioritou projektu by mûlo b˘t monitorovat celou
populaci s˘ce rousného, tedy i tu ãást, která hnízdí v pfiirozen˘ch dutinách. Poté
vyhodnotit, zda je nutné instalovat budky pro s˘ce rousné. Z dlouhodobého hle-
diska je nutné podporovat tvorbu lesa podobného svojí vûkovou i druhovou struk-
turou pÛvodním lesÛm této oblasti. 

7) PROJEKT NA PODPORU HNÍZDùNÍ S¯CE ROUSNÉHO NA âERNOKOSTELECKU

VYVù·OVÁNÍM D¤EVùN¯CH BUDEK (â. PROJEKTU 305/97 A 091299)

Projekt byl realizován v okolí Kostelce nad âern˘mi lesy. Cílem projektu bylo
posílit hnízdní moÏnosti s˘ce rousného v oblasti a stabilizovat stávající nebo pod-
pofiit vznik nové populace s˘ce rousného ve vymezené oblasti.
50 budek pro s˘ce rousné zde bylo vyvû‰eno v roce 1997. Budky jsou pravidelnû
na jafie kontrolovány a pfiípadná hnízdûní monitorována, dal‰í kontrola probíhá na
podzim, kdy jsou budky i ãi‰tûny. 
Realizátor: ZO âSOP Mejto
Lokalizace projektu: okolí mûsta Kostelec nad âern˘mi lesy, Stfiedoãesk˘ kraj
Doba provádûní projektu: 1997 – 1999 
PrÛbûh projektu: 50 budek pro s˘ce rousné zde bylo vyvû‰eno v roce 1997. Dal‰ích
20 budek bylo vyvû‰eno v roce 1999. Budky jsou pravidelnû na jafie kontrolovány
a pfiípadná hnízdûní monitorována, na podzim jsou budky znovu kontrolovány a ãi‰-
tûny. Není známo, zda byla realizována zvlá‰tní protipredaãní opatfiení. 
V˘sledky projektu: V letech 1997 – 1999 byla nulová obsazenost budek s˘cem
rousn˘m. âást budek byla obsazena drobn˘mi pûvci. V˘sledky z dal‰ích let
nejsou autorovi pfiíspûvku známy. 
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Finanãní náklady: Celkové náklady na vyvû‰ení a kontrolu 50 budek ãiní
35 268,- Kã. Z toho bylo 16 800,- Kã ze zdrojÛ MÎP a 18 468,- Kã ze zdrojÛ ZO
âSOP. V roce 1999 ãinily náklady 26 479,- Kã (15 000,- Kã âSOP – Ochrana
dravcÛ a sov, 11 479 ZO âSOP Mejto)
Zdroj financování: MÎP (podpora projektÛ pfiedloÏen˘ch obãansk˘mi sdruÏe-
ními), ZO âSOP Mejto, âSOP – Podpora dravcÛ a sov,
V˘znam a priorita opatfiení: V˘znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v podpofie
hnízdních moÏností s˘ce rousného v oblasti jeho potenciálního v˘skytu. Prioritou
projektu by mûlo b˘t nadále budky udrÏovat a obnovovat po‰kozené a zniãené.
DÛleÏitou souãástí projektu by mûl b˘t monitoring. V pfiípadû absence s˘ce je
zbyteãné nadále instalovat dal‰í budky. Z dlouhodobého hlediska je nutné pod-
porovat tvorbu lesa podobného svojí vûkovou i druhovou strukturou pÛvodním
lesÛm této oblasti.

8) VYTVÁ¤ENÍ NOV¯CH HNÍZDNÍCH P¤ÍLEÎITOSTÍ PRO S¯CE ROUSNÉHO

(â. PROJEKTU 570302)

Projekt byl realizován v okolí Hofiic v Podkrkono‰í. Cílem projektu bylo posílit
hnízdní moÏnosti s˘ce rousného v oblasti a stabilizovat stávající nebo podpofiit
vznik nové populace s˘ce rousného ve vymezené oblasti. Vytipovány a oznaãeny
byly také doupné stromy, které by nemûly b˘t káceny.
Celkem bylo vyvû‰eno 30 budek pro s˘ce. Budky jsou pravidelnû na jafie kontro-
lovány a pfiípadná hnízdûní monitorována, na podzim jsou budky opût kontrolo-
vány a ãi‰tûny. 
Realizátor: ZO âSOP Ropáci Jaromûfi
Lokalizace projektu: okolí mûsta Hofiice v Podkrkono‰í
Doba provádûní projektu: 2001, 2002
PrÛbûh projektu: 10 budek pro s˘ce rousné zde bylo vyvû‰eno v roce 2001. Dal‰ích
20 budek bylo vyvû‰eno v roce 2002. Budky jsou pravidelnû na jafie kontrolovány
a pfiípadná hnízdûní monitorována, na podzim jsou budky opût kontrolovány a ãi‰-
tûny. Není známo, zda byla realizována zvlá‰tní protipredaãní opatfiení. Dále bylo
vytipováno a oznaãeno 48 doupn˘ch stromÛ, které by nemûly b˘t káceny.
V˘sledky projektu: V roce 2002 byla nulová obsazenost budek s˘cem rousn˘m.
âást budek byla obsazena drobn˘mi pûvci. V̆ sledky z dal‰ích let nejsou známy. 
Finanãní náklady: Celkové náklady na v˘robu, vyvû‰ení a kontrolu 20 budek ãiní
20 000,- Kã. Z toho bylo 15 000,- Kã ze zdrojÛ LesÛ âR (LâR) (program Podpora
dravcÛ a sov v lesích ÚVR âSOP) a 5 000,- Kã ze zdrojÛ ZO âSOP Ropáci Jaromûfi
Zdroj financování: ZO âSOP Ropáci Jaromûfi, LâR
V˘znam a priorita opatfiení: V˘znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v podpofie
hnízdních moÏností s˘ce rousného v oblasti jeho potenciálního v˘skytu. Prioritou
projektu by mûlo b˘t nadále budky udrÏovat a obnovovat po‰kozené a zniãené.
DÛleÏitou souãástí projektu by mûl b˘t monitoring. V pfiípadû absence s˘ce je
zbyteãné nadále instalovat dal‰í budky. Z dlouhodobého hlediska je nutné pod-
porovat tvorbu lesa podobného svojí vûkovou i druhovou strukturou pÛvodním
lesÛm této oblasti.

333



9) MONITORING A PRAKTICKÁ OCHRANA DRAVCÒ A SOV NA ·LUKNOVSKU (â. PRO-
JEKTU 570303)

Projekt byl realizován v okolí ·luknova. Cílem projektu bylo zmapovat a podpo-
fiit populace dravcÛ a sov na území ·luknovského v˘bûÏku. Celkem bylo vyvû-
‰eno 55 budek (20 pro pu‰tíky, 15 pro s˘ce a 20 pro kalouse). Budky jsou pravi-
delnû na jafie kontrolovány a pfiípadná hnízdûní monitorována, na podzim jsou
budky opût kontrolovány a ãi‰tûny. 
Realizátor: ZO âSOP SL· ·luknov
Lokalizace projektu: okolí ·luknova
Doba provádûní projektu: 2003
PrÛbûh projektu: V okolí ·luknova bylo v roce 2003 rozvû‰eno 15 budek pro
s˘ce rousné (a dal‰ích 40 budek pro dal‰í druhy sov). Hnízdûní s˘ce ale nebylo
zaznamenáno. 
V˘sledky projektu: V roce 2003 byla nulová obsazenost budek s˘cem rousn˘m. 
Finanãní náklady: Celkové náklady na v˘robu, vyvû‰ení a kontrolu v‰ech 55 budek
ãiní 11 355,- Kã. Z toho bylo 9 000,- Kã ze zdrojÛ LâR (program ÚVR âSOP Pod-
pora dravcÛ a sov v lesích) a 2 355,- Kã ze zdrojÛ ZO âSOP SL· ·luknov
Zdroj financování: ZO âSOP SL· ·luknov, LâR
V˘znam a priorita opatfiení: V˘znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v podpofie
hnízdních moÏností s˘ce rousného a dal‰ích sov v oblasti jeho potenciálního
v˘skytu. Prioritou projektu by mûlo b˘t nadále budky udrÏovat a obnovovat
po‰kozené a zniãené. DÛleÏitou souãástí projektu by mûl b˘t monitoring. V pfií-
padû absence s˘ce je zbyteãné nadále instalovat dal‰í budky. Z dlouhodobého
hlediska je nutné podporovat tvorbu lesa podobného svojí vûkovou i druhovou
strukturou pÛvodním lesÛm této oblasti. 

10) PODPORA S¯CE ROUSNÉHO NA MANùTÍNSKU (â. PROJEKTU 570401)

Projekt byl realizován v okolí Manûtína, b˘val˘ okres PlzeÀ – sever. Cílem pro-
jektu bylo posílit hnízdní moÏnosti s˘ce rousného v oblasti a stabilizovat stáva-
jící nebo podpofiit vznik nové populace s˘ce rousného ve vymezené oblasti. Cel-
kem bylo vyvû‰eno 20 budek pro s˘ce. 
Realizátor: ZO âSOP 26/02 PlzeÀ
Lokalizace projektu: okolí Manûtína
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: 20 budek pro s˘ce rousné zde bylo vyvû‰eno v roce 2001.
Budky jsou pravidelnû na jafie kontrolovány a pfiípadná hnízdûní monitorována,
na podzim jsou budky opût kontrolovány a ãi‰tûny.
V˘sledky projektu: Budky byly vyvû‰eny na podzim roku 2001 a v˘sledky
z dal‰ích let nejsou známy. 
Finanãní náklady: Celkové náklady na v˘robu, vyvû‰ení a kontrolu 20 budek
ãiní 11 000,- Kã. Z toho bylo 11 000,- Kã ze zdrojÛ LâR (program ÚVR âSOP
Podpora dravcÛ a sov v lesích).
Zdroj financování: LâR
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V˘znam a priorita opatfiení: V˘znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v podpofie
hnízdních moÏností s˘ce rousného v oblasti jeho potenciálního v˘skytu. Prioritou
projektu by mûlo b˘t nadále budky udrÏovat a obnovovat po‰kozené a zniãené.
Z dlouhodobého hlediska je nutné podporovat tvorbu lesa podobného svojí vûko-
vou i druhovou strukturou pÛvodním lesÛm této oblasti.

11) BUDKY PRO SOVY NA K¤IVOKLÁTSKU (â. PROJEKTU 570403)

Projekt byl realizován na území CHKO Kfiivoklátsko. Cílem projektu bylo posílit
hnízdní moÏnosti s˘ce rousného v oblasti a stabilizovat stávající nebo podpofiit
vznik nové populace s˘ce rousného na území CHKO. Dále byly zkontrolovány
a opraveny budky vyvû‰ené poãátkem 90. let. 
Realizátor: ZO âSOP Odysea
Lokalizace projektu: CHKO Kfiivoklátsko
Doba provádûní projektu: 2001
PrÛbûh projektu: V roce 2001 bylo vyvû‰eno 20 budek pro s˘ce a opraveno 34
stávajících budek pro s˘ce a 16 pro pu‰tíka. Dal‰ích 20 budek bylo vyvû‰eno
nebo opraveno v roce 2002 na Dobfií‰sku. Budky jsou pravidelnû na jafie kontro-
lovány a pfiípadná hnízdûní monitorována, na podzim jsou budky opût kontrolo-
vány a ãi‰tûny. 
V˘sledky projektu: Na Kfiivoklátsku se nepodafiilo potvrdit zahnízdûní s˘ce
rousného v budce. V roce 2003 zahnízdil 1 pár s˘ce na Dobfií‰sku. âást budek
byla obsazena drobn˘mi pûvci. V̆ sledky z dal‰ích let nejsou autorovi pfiíspûvku
známy. 
Finanãní náklady: Celkové náklady na v˘robu a vyvû‰ení 20 budek a opravu 34
stávajících (+ dal‰ích 16 pro pu‰tíka) v roce 2001 ãinily 25 120,- Kã. Celkové
náklady na v˘robu a vyvû‰ení 20 budek a opravu 18 stávajících v roce 2001 ãinily
29 755,- Kã. Náklady na ãi‰tûní a údrÏbu 108 budek ãinily 15 000,- Kã.
Zdroj financování: ZO âSOP Odysea, LâR (program ÚVR âSOP – Podpora
dravcÛ a sov v lesích)
V˘znam a priorita opatfiení: V˘znam projektu spoãívá pfiedev‰ím v podpofie
hnízdních moÏností s˘ce rousného v oblasti jeho potenciálního v˘skytu. Prioritou
projektu by mûlo b˘t nadále budky udrÏovat a obnovovat po‰kozené a zniãené.
Z dlouhodobého hlediska je nutné podporovat tvorbu lesa podobného svojí vûko-
vou i druhovou strukturou pÛvodním lesÛm této oblasti. 

SHRNUTÍ A ZÁVùR

U v‰ech projektÛ lze konstatovat dobrou péãi o vyvû‰ené budky. V̆ jimkou jsou
pouze budky instalované v Orlick˘ch horách, kde nejsou udrÏované a zfiejmû
postupnû zanikly. 
Lokalizace projektÛ není bohuÏel vÏdy úplnû nesporná. Na nûkter˘ch lokalitách
s˘cové dosud nebyli zji‰tûni, jinde zase není moÏná nutné instalovat pro nû
budky. To platí zejména o oblastech s rozsáhl˘mi komplexy lesÛ, kde je pomûrnû
nízká hustota s˘cÛ a ti si obvykle dokáÏí najít pfiirozenou hnízdní dutinu. Budky
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se sice nestávají ekologickou pastí, není dokonce vylouãeno, Ïe míra predace
hnízd s˘ce rousného je niÏ‰í v budkách neÏ v pfiirozen˘ch dutinách. Av‰ak
finanãní náklady na instalaci a pravidelnou údrÏbu takov˘chto budek jsou neú-
mûrné v˘slednému efektu z hlediska posílení populace s˘ce rousného. Tyto pro-
stfiedky by se moÏná mohly vyuÏít úãelnûji. Dosavadní zku‰enosti naznaãují, Ïe
podpora hnízdûní s˘cÛ rousn˘ch pomocí budek je nezbytná pfiedev‰ím na imis-
ních holinách. Zde s˘c rousn˘ nachází minimum nebo vÛbec Ïádné pfiirozené
hnízdní dutiny, ale má zde dostatek dostupné potravy. Poãetnost s˘cÛ na takov˘ch
území po vyvû‰ení budek prudce stoupá. Pomûrnû efektivní mÛÏe b˘t také pod-
pora s˘cÛ v mozaikovitû strukturované krajinû s v˘skytem rÛzn˘ch vûkov˘ch
skupin lesÛ a volnou krajinou. V rozsáhl˘ch lesních komplexech by mûl kaÏdému
projektu na instalaci hnízdních budek pfiedcházet dÛkladn˘ monitoring dosavadní
populace s˘ce rousného a jeho hnízdních i potravních moÏností. 
Dal‰ím problémem ovlivÀujícím úspû‰nost hnízdûní s˘ce rousného je míra pre-
dace. Klíãov˘m predátorem jeho hnízd je kuna lesní. U v‰ech instalovan˘ch
budek by mûl b˘t pro kunu ztíÏen pfiístup k vletovému otvoru (pfiinejmen‰ím
odstranûním vûtví z okolí budky). Vût‰ina dal‰ích protipredaãních opatfiení je
ãasovû nebo finanãnû nároãná a jen obtíÏnû aplikovatelná plo‰nû. Tato opatfiení je
moÏné realizovat selektivnû na obsazené budky v pfiípadech, kdy jsou hnízda
kontrolována jiÏ v prÛbûhu hnízdûní.
Problémem mnoha projektÛ je krátk˘ ãasov˘ úsek, po kter˘ projekt probíhá.
Velmi ne‰Èastn˘ se mi jeví projekt jednolet˘. Budky jsou pouze vyvû‰eny a jiÏ
není fie‰en jejich osud v následujících letech ani to, zda zde pozdûji s˘c zahnízdil
ãi nikoliv. Chybí tedy jakékoliv zhodnocení úspû‰nosti projektu.

PODùKOVÁNÍ
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RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH

PROJEKTÒ AKTIVNÍ OCHRANY LED≈ÁâKA ¤ÍâNÍHO (ALCEDO

ATTHIS) V âESKÉ REPUBLICE

Jan Hora

Cafourkova 521, 181 00 Praha 8–Bohnice

STUPE≈ OHROÎENÍ A OCHRANA V âR A EVROPù

âerven˘ seznam ptákÛ âR: VU – zraniteln˘ (·Èastn˘ a Bejãek 2003)
Vyhlá‰ka ã. 395/1992 Sb.: SO – silnû ohroÏen˘
Smûrnice o ochranû volnû Ïijících ptákÛ: pfiíloha I
Úmluvy a dohody: Bernská úmluva – pfiíloha II
SPEC (Species of European Conservation Concern): 3 (BirdLife 2004a)
StupeÀ ohroÏení v Evropû: Depleted – Moderate historical decline (BirdLife
2004a)
Stav z hlediska ochrany pfiírody v Evropû: Unfavourable (BirdLife 2004b)
Stav z hlediska ochrany pfiírody v EU: Unfavourable (BirdLife 2004b)
Ptaãí oblasti: Kfiivoklátsko, Litovelské Pomoraví, Poodfií, Soutok-Tvrdonicko,
TfieboÀsko, dosud nevyhlá‰ená ptaãí oblast Hefimansk˘ stav-Odra-Pool‰í
Jádrové oblasti s dlouhodob˘m monitorováním ledÀáãka fiíãního: Podblanicko a Stfiední
Posázaví (Blanice, Sázava, Îelivka a pfiítoky), Jaromûfiicko (Labe, Úpa, Metuje), Litomû-
fiicko (Labe, Ohfie), âeskolipsko (Plouãnice, Svitávka a pfiítoky), PlzeÀsko (Úhlava,
Úslava, Lomnice a pfiítoky), Daãicko (Moravská Dyje a pfiítoky).

ROZ·Í¤ENÍ V âR

LedÀáãek fiíãní (Alcedo atthis) hnízdí na vût‰í ãásti území âR na pomaleji tekou-
cích úsecích vût‰ích potokÛ a fiek a v men‰í mífie na vodních nádrÏích v níÏinách
a pahorkatinách. Ve vy‰‰ích polohách, kde schází vhodné hlinité bfiehy pro budo-
vání hnízdních nor, se nevyskytuje nebo je vzácn˘. Na pfiíhodn˘ch místech hnízdí
i ve mûstech, napfi. v Praze. Na zimu se ãást na‰í populace pfiesune k rychleji
tekoucím nezamrzajícím úsekÛm vodních tokÛ, druhá ãást (zejména mladí ptáci)
odlétá aÏ do Stfiedomofií nebo k Atlantskému oceánu. V letech mapování
1973 – 1977 zaznamenán v 72 % ãtvercÛ (·Èastn˘ et al. 1987), v období
1985 – 1989 v 63 % ãtvercÛ (·Èastn˘ et al. 1996).

POâETNOST V âR

1985 – 1989: 300–700 párÛ (·Èastn˘ et al. 1996), v zimách 1982 – 1985: 400–800
ex. (Bejãek et al. 1995), k roku 2000: 600–1000 párÛ (·Èastn˘, Bejãek et al. in
BirdLife 2004a). Poãetnost prochází krátkodob˘mi i dlouhodob˘mi zmûnami,
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pfiiãemÏ krátkodobé poklesy poãetnosti b˘vají zpÛsobeny tuh˘mi zimami.
Pozn.: „Krátkodob˘ pokles“ mÛÏe b˘t i nûkolikalet˘. Napfi. po tuh˘ch zimách
1961/62 a 1962/63 populace ledÀáãka v Anglii poklesla na 5 % pfiedchozí úrovnû
a její obnova trvala 9 let (Fry 1994).

P¤ÍâINY OHROÎENÍ

• zneãi‰tûní vodních tokÛ
• regulace vodních tokÛ
• vyfiezávání dfievin kolem vod
• ru‰ení, zejména na zimních stanovi‰tích a hnízdi‰tích
• nedostatek ryb pfiimûfiené velikosti pro malá mláìata
• mnohdy zcela nevyhovující hospodafiení âeského rybáfiského svazu na men-

‰ích pstruhov˘ch potocích: vysazování drav˘ch ryb v hustotû a o velikosti
neodpovídající biotopov˘m podmínkám toku (pstruh duhov˘, siven ame-
rick˘), zniãení pÛvodní diverzity vodních organismÛ, nedostatek potravy pfii-
mûfiené velikosti pro ledÀáãky

• predace (potenciálnû hlavnû norek americk˘)
• zaplavení hnízd po jednorázov˘ch vût‰ích sráÏkách jako dÛsledek velko-

plo‰nû zmeliorovaného zázemí
• sráÏky s motorizovan˘mi prostfiedky, nárazy do prosklen˘ch ploch, odstfiel  

HODNOCENÍ PROJEKTU

Metodika hodnocení projektÛ aktivní ochrany Ïivoãi‰n˘ch druhÛ v âR dûlí tyto
projekty na dvû skupiny: (1) celostátnû koordinované projekty a reintrodukãní
projekty, (2) opatfiení realizovaná na lokální úrovni a bez celostátní koordinace.
Z tohoto pohledu program pro ledÀáãka fiíãního patfií do prvé skupiny. Z hlediska
dosavadního prÛbûhu i z hlediska hodnotících kritérií v‰ak patfií spí‰e do skupiny
druhé a podle jejích kritérií je hodnocen. 
Je dÛleÏité zdÛraznit, Ïe hodnotící kritéria byla stanovena aÏ ex post, takÏe jim
dfiíve zahájené projekty jen obtíÏnû mohou vyhovovat. Hodnocení je za této situ-
ace velice obtíÏné, tím spí‰e, kdyÏ zpracovateli nebyly dodány v‰echny projekty
a závûreãné zprávy. Hodnocení se net˘ká skorce vodního, kter˘ je doprovodn˘m
druhem programu.

VLASTNÍ ZÁCHRANN¯ PROJEKT: PROGRAM ALCEDO

Program Alcedo byl zahájen v roce 1994, ale aÏ do roku 2000 nelze jeho v˘sledky
objektivnû hodnotit, protoÏe z té doby je k dispozici jen mal˘ poãet zpracovan˘ch
projektÛ i závûreãn˘ch zpráv (Tab. 1). V souãasné dobû je souãástí programu
âSOP Ochrana biodiverzity âeské republiky.
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Tab. 1 Poãet zpráv v jednotliv˘ch letech

Obecn˘ popis projektu
Projekt pokr˘vá tfii oblasti: 
1. Oblast v˘zkumu

a) V̆ voj populací na vybran˘ch územích v del‰ím ãasovém úseku.
b) Kolísání populace ve vícelet˘ch obdobích a její zmûny v prÛbûhu jedné

sezóny.
c) Populaãní cykly a mechanismy regulace poãetnosti druhu, rychlost návratu

poãetnosti na pÛvodní úroveÀ po katastrofách (povodnû, silné mrazy…).
d) Bionomie druhu – nároky na prostfiedí, rozmnoÏování, potravní ekologie,

etologie, migrace, postavení druhu v ekosystému a potravní síti, plastiã-
nost druhu v osídlování nov˘ch biotopÛ.

e) Morfologické parametry odchycen˘ch ptákÛ (hmotnost, délka zobáku,
bûháku, kfiídla, ocasu a formule kfiídla).

2. Oblast ochrany 
a) Evidence lokalit v˘skytu, stanovi‰È a hnízdi‰È.
b) Ochrana stál˘ch hnízdi‰È a lokalit perspektivních pro pfiípadné hnízdûní.
c) Vytváfiení podmínek pro hnízdûní úpravou terénu, budováním umûl˘ch

nor a stûn.
d) Úãast pfii správních fiízeních, t˘kajících se zásahÛ do biotopu druhu.
e) Návrhy fie‰ení, jak pfiedcházet pfiípadn˘m ‰kodám v odchovnách ryb. 

3. Oblast popularizace, propagace a v˘chovy 

Odpovûdi na poloÏené otázky
1. Byla pfiedem provedena dÛkladná anal˘za pfiíãin ohroÏení?

I kdyÏ zpracovateli hodnocení nebyl poskytnut pÛvodní projekt programu
ALCEDO, projekt „Záchrana genofondu ohroÏen˘ch druhÛ ptákÛ na pfiíkladu
ledÀáãka a krutihlava“ z roku 1996 a v˘sledná skládaãka naznaãují, Ïe ana-
l˘za ohroÏení provedena byla. Ostatnû v té dobû byl k dispozici dostatek pod-
kladÛ, z kter˘ch bylo moÏno vycházet (Hudec 1983, âech 1986a, Sedláãek
1988, Fry 1994).

2. Vycházelo plánování opatfiení z dostateãn˘ch znalostí biologie druhu?
V˘chozí znalosti biologie druhu byly pro plánování programu dostateãné,
i kdyÏ se v roce 1996 v projektu „Záchrana genofondu ohroÏen˘ch druhÛ
ptákÛ na pfiíkladu ledÀáãka a krutihlava“ konstatuje: „Dosud není pfiesnû
známa jeho hnízdní biologie, vztah ptákÛ k rodi‰ti nebo hnízdi‰ti, soudrÏnost
rodiny, pohyb v mimohnízdní dobû, velikost lovi‰tû ani pestrost jeho potrav-
ního zázemí“. Garant programu provedl anal˘zu zpûtn˘ch hlá‰ení z let
1960 – 1985, uloÏen˘ch v KrouÏkovací stanici NM Praha a vyuÏil rovnûÏ
publikované v˘sledky krouÏkování ledÀáãka z období 1935–1960 (Hladík
a Kadlec 1964). V̆ sledky ‰etfiení pod názvem „Pfiíspûvek k poznání biologie
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ledÀáãka fiíãního“ pfiedloÏil vedení KrouÏkovací stanice. Pfii pfiípravû návrhu
programu Alcedo vyuÏil zku‰enosti z pozorování ledÀáãka fiíãního na Podbla-
nicku a stfiedním Posázaví získané bûhem 20 let (âech 1986b, 1989).

3. Vycházela opatfiení z dostateãné anal˘zy moÏn˘ch rizik? 
Z dostupn˘ch zpráv nevypl˘vá, Ïe by anal˘za moÏn˘ch rizik byla provedena.

¤e‰itelé programu ALCEDO:
Organizace: âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody
Celostátní garant: âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody Vla‰im 
Realizace místních projektÛ: základní organizace âSOP a dal‰í obãanská sdru-
Ïení (Tab. 2)
Lokalizace projektu: v letech 2000–2004 na 10–20 místech âR (Tab. 2)
Doba provádûní projektu: nepfietrÏitû od roku 1994
PrÛbûh projektu: Program ALCEDO byl zahájen v roce 1994, av‰ak z období
do roku 2000 jsou k dispozici jen jednotlivé projekty a závûreãné zprávy. První
podklady, které zpracovatel hodnocení obdrÏel, jsou z roku 1996, kdy ÚVR
âSOP pfiedloÏila projekt „Záchrana genofondu ohroÏen˘ch druhÛ ptákÛ na pfií-
kladu ledÀáãka a krutihlava“. Pokud jde o ledÀáãka, tento projekt byl zaloÏen na
vydání skládaãky, informující o biologii, ekologii a moÏnostech ochrany. V prÛ-
bûhu let do otevfieného programu âSOP „Ochrana druhové biodiverzity âR“
postupnû vstupoval zvy‰ující se poãet základních organizací âSOP a dal‰ích
obãansk˘ch sdruÏení (Tab. 2). Vstup do programu je na dobrovolné bázi. Krité-
ria v˘bûrového fiízení jsou oznámena v Depe‰ích âSOP: Ochrana biodiverzity –
otevfien˘ program âSOP – vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení ÚVR âSOPP. Podrob-
nûj‰í pokyny o podmínkách a poÏadovan˘ch v˘stupech jsou na www.csop.cz.
V roce 2000 v˘znamnû pfiispûla k popularizaci ochrany ledÀáãka broÏura Pták
roku (âech et al. 2000).

V¯SLEDKY PROJEKTU

MONITORING POPULACE

Klady
• dlouhodob˘ monitoring v nûkolika oblastech âR, zejména na Podblanicku,

umoÏÀuje závûry o trendu v˘voje lokálních populací 
• z v˘sledkÛ monitoringu lze hodnotit vliv povodní a klimatick˘ch podmínek

na velikost populace
• orgány ochrany pfiírody a správci povodí mají k dispozici konkrétní informace

o hnízdi‰tích 
• poãet kontrolovan˘ch oblastí i délka kontrolovan˘ch tokÛ vzrÛstá (v roce

2001 – 10 oblastí a 807,5 km, v roce 2004 – 22 oblastí a 1537 km)
Slabiny
• pravideln˘ monitoring nepokr˘vá nejlep‰í lokality ledÀáãka fiíãního v âR – sou-

ãasné ptaãí oblasti soustavy Natura 2000: Kfiivoklátsko, Litovelské Pomoraví,
Poodfií, Soutok-Tvrdonicko, TfieboÀsko; v dosud nevyhlá‰ené Ptaãí oblasti Hefi-
mansk˘ stav-Odra-Pool‰í monitoring probíhá jen na fiece Ol‰i od roku 2003
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Tab. 2 Pfiehled organizací, zapojen˘ch do projektu v letech 2000–2004



• populace na dlouhodobû monitorovan˘ch vodních tocích (Tab. 3) se na celo-
státní populaci podílí pouze osmi procenty (jednorázovû, v roce 2004, tento
podíl ãinil 28 %)

• v˘sledky, umoÏÀující závûry z hlediska pûtileté periody 2000–2004, jsou
k dispozici pouze z pûti území (Tab. 3, v které jsou ponechána i dvû území
s údaji ze tfií let a jedno území s údaji ze ãtyfi let), tj. 16 % z celkového poãtu
min. 32 území zahrnut˘ch v tomto období do programu (Tab. 2).

Doporuãení
• provést revizi monitorovan˘ch území s cílem vyhodnotit perspektivu dal‰ího

monitoringu z hlediska velikosti populací na sledovan˘ch úsecích vodních
tokÛ i z hlediska udrÏitelnosti

• doplnit monitorovaná území o ptaãí oblasti, v kter˘ch je ledÀáãek pfiedmûtem
ochrany, i o dal‰í lokality s v˘znamn˘mi populacemi

• zapojit se do celostátního monitoringu ledÀáãka fiíãního, plánovaného na rok
2007 jak v ptaãích oblastech, tak v nejv˘znamnûj‰ích oblastech v˘skytu druhu
mimo nû 

• do roku 2007 ve spolupráci s âSO vytvofiit stálou celorepublikovou monito-
rovací síÈ s jednotn˘m plánem monitoringu

Tab. 3 Poãty hnízdících párÛ ledÀáãkÛ fiíãních (Alcedo atthis) zaznamena-
n˘ch na stejném území v rozmezí let 2000–2004 (Zdroj: Závûreãná zpráva pro-
gramu Alcedo za rok 2004)

NABÍDKA HNÍZDNÍCH P¤ÍLEÎITOSTÍ

V rámci programu ALCEDO jsou pouÏívány v rÛzné mífie ãtyfii metody podle
metodick˘ch pokynÛ: „Proã a jak vytváfiet umûlé hnízdní podmínky pro ledÀáãky
fiíãní“ (âech a âech 1999), metodick˘ film „Pomáháme ledÀáãkÛm“ (âech a Vilí-
movsk˘ 2000), publikace „Ptaãí budky“ (Zasadil 2001). RÛznorodá vypovídající
hodnota závûreãn˘ch zpráv bohuÏel neumoÏÀuje úspû‰nost jednotliv˘ch metod
zhodnotit vyãerpávajícím zpÛsobem. V projektech i závûreãn˘ch zprávách nejsou
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uvádûny jednoznaãné dÛvody, proã se k té které metodû pfiistoupilo. Není ani
pouÏívána jednotná terminologie. Napfi. vrtání nor je nûkdy naz˘váno jako „budo-
vání umûl˘ch nor“ (Ciconia Roudnice nad Labem). I pfii nedostateãn˘ch infor-
macích je moÏné k jednotliv˘m metodám konstatovat:
1. Úpravy hnízdních stûn

Jde o jednoduchou a nenároãnou metodu, která by se mûla pouÏívat hlavnû
tam, kde nedochází ke kaÏdoroãnímu pfiirozenému obnovování stûn. Jsou nut-
n˘m pfiedpokladem k udrÏení hnízdící populace v podmínkách, kdy opako-
vanû dochází bûhem zimy k degradaci stûn – napfi. Labe (Mûlnicko), Jaromû-
fiicko, LuÏnice (Veselí nad LuÏnicí) apod.

2. Pfiedvrtávání nor
PouÏívání této metody ve vût‰ím rozsahu nepfiiná‰í v˘sledky, které by odpo-
vídaly vynaloÏenému úsilí (Tab. 4). Lze k ní pfiikroãit pfii úpravû hnízdních
stûn. 

3. Umûlé nory (budky)
VynaloÏené úsilí i náklady neodpovídají dosaÏen˘m v˘sledkÛm. Umûlé nory
jsou niãeny pfii povodních i sesuvech hnízdních stûn. Nejsou vhodnou meto-
dou pro vodní toky, kde pfii pravideln˘ch ãi ãast˘ch zv˘‰en˘ch prÛtocích
(povodních) vznikají hnízdi‰tû pfiirozenou cestou. Mûly by se pouÏívat jen ve
specifick˘ch pfiípadech, zejména na regulovan˘ch tocích, kde není dostatek
pfiirozen˘ch hnízdi‰È a v místech s pravidelnou predací. Podle konkrétních
pozorování v rámci programu Alcedo jsou nory ledÀáãkÛ vyhrabány pfies
vstupní otvor, chodbu nebo pfies strop komÛrky (norek, vydra, li‰ka), takÏe
umûlé nory jsou nejúãinnûj‰ím zpÛsobem ochrany hnízdících ptákÛ a mláìat.
K tomu je v‰ak tfieba poznamenat, Ïe není vyhodnocen vliv predace na popu-
laci ledÀáãka (to by mûl b˘t jeden z prioritních úkolÛ). 
Umûlé nory jsou dále nejlep‰ím prostfiedkem ke studiu rÛznorod˘ch, jinak
utajen˘ch, aspektÛ hnízdní biologie ledÀáãkÛ. Samozfiejmou podmínkou pro
instalaci umûl˘ch nor je pfiedchozí posouzení potravní základny. 

4. Umûlé stûny
Ze závûreãn˘ch zpráv vypl˘vá velmi malá efektivita této metody. Velk˘ poãet
umûl˘ch stûn byl zniãen pfii povodních. Instalace stûn je velice pracná, ale
vynaloÏené úsilí i náklady neodpovídají koneãnému v˘sledku (Tab. 5). Stejnû
jako umûlé nory by se i umûlé stûny mûly pouÏívat jen ve zcela specifick˘ch
pfiípadech, zejména na regulovan˘ch tocích, kde není dostatek pfiirozen˘ch
hnízdi‰È. I v tomto pfiípadû je nutné pfied pouÏitím této metody posoudit
potravní základnu.

Doporuãení
• provést komplexní vyhodnocení pouÏívání jednotliv˘ch opatfiení s cílem

odpovûdût jednoznaãnû na otázku, za jak˘ch podmínek (poãet opatfiení, vyna-
loÏené úsilí a prostfiedky) poãetnost ledÀáãka ovlivní v˘znamnû 

• na základû v˘sledkÛ v˘‰e uvedeného hodnocení doplnit metodické návody
jak vytváfiet umûlé hnízdní podmínky o jednoznaãné pokyny, v jak˘ch pfiípa-
dech jednotlivá opatfiení pouÏívat a upozornit na pfiípadné slabiny pouÏíva-
n˘ch metod
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Tab. 4: Efektivita pfiedvrtávání nor na Labi na Roudnicku v letech 2000–2003

Tab. 5: Efektivita umûl˘ch stûn a nor na Jaromûfisku

SPRÁVNÍ ¤ÍZENÍ, PORADENSKÁ âINNOST

Klady
• provádûní prÛzkumÛ pro potfieby orgánÛ ochrany pfiírody
• posuzování projektové dokumentace regulací tokÛ
• kontakty se správci povodí
• kontakty s âesk˘m rybáfisk˘m svazem
Slabiny
• nedostateãná vzájemná informovanost a souãinnost nevládních organizací pfii

správních fiízeních (jde v‰ak o obecn˘ problém, kter˘ má vÏdy nejménû dvû
strany) 

Doporuãení
• vypracovat metodick˘ pokyn pro zainteresovaná environmentální obãanská sdru-

Ïení i pro dotãené orgány pfiírody, jak postupovat pfii správních fiízeních, t˘kají-
cích se úprav vodních tokÛ a dal‰ích ãinností ohroÏujících ledÀáãka fiíãního

• zajistit vzájemnou informovanost mezi obãansk˘mi sdruÏeními, vstupujícími
do správních fiízení
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ODBORNÉ V¯STUPY

Klady
• v˘stupy z v˘zkumu potravy ledÀáãka
• návrhy fie‰ení, jak pfiedcházet ‰kodám pÛsoben˘m ledÀáãkem v odchovnách

ryb
Slabiny
• vyhodnocení v˘sledkÛ monitoringu populace nebylo dosud publikováno

v odborném tisku
• v˘sledky programu ALCEDO bohuÏel nebyly vyuÏity pfii pfiípravû reedice

Fauny âR – Ptáci II/2 (Hudec a ·Èastn˘ 2005)
Doporuãení
• publikovat odborné v˘sledky programu
• zamûfiit se více na hodnocení vlivu predace na populaci ledÀáãka 

POPULARIZACE, PROPAGACE, V¯CHOVA

V této oblasti ãinnosti se vyuÏívá celá ‰kála pfiístupÛ: (1) propagaãní tiskoviny,
(2) metodick˘ film, (3) pfiedná‰ky, (4) v˘stavy, v˘stavky, v˘vûsky, (5) akce pro
vefiejnost v rámci jin˘ch programÛ a projektÛ, (6) sdûlovací prostfiedky, (7) ãaso-
pisy popularizující v˘sledky pfiírodovûdného v˘zkumu a ochrany pfiírody, (8)
ãasopisy sportovních rybáfiÛ aj.
Klady
• bohaté vyuÏívání sdûlovacích prostfiedkÛ 
• bohaté vyuÏívání pfiedná‰ek, v˘stav, v˘vûsek základních organizací, záchran-

n˘ch stanic, popularizaãních akcí v rámci jin˘ch programÛ aj.
• popularizace programu mezi odbornou a ochranáfiskou vefiejností (Îiva, Ptaãí

svût, Zprávy âSO, Lampetra, Krásy domova, metodick˘ film „Pomáháme
ledÀáãkÛm“)

• spolupráce âSO, âSOP a dal‰ích organizací pfii vydání broÏura Pták roku
2000 – LedÀáãek fiíãní

• seznamování s v˘sledky v˘zkumu potravy v rybáfisk˘ch ãasopisech
• upozorÀování na moÏné ohroÏení ledÀáãka ze strany sportovních rybáfiÛ

(vlasce)
Slabiny
• popularizaãní, propagaãní a v˘chovné ãinnosti se nevûnují v‰echny organi-

zace zapojené do realizace programu
Doporuãení
• uvedená oblast ãinnosti musí b˘t povinnou souãástí jednotliv˘ch projektÛ
• vzhledem ke stoupající oblibû sportovního rybáfiství by bylo vhodné pfied-

nostnû smûfiovat popularizaãní, propagaãní a v˘chovnou ãinnost do této sféry:
sníÏení ru‰ení na hnízdi‰tích, likvidace pfietrhan˘ch vlascÛ, pfiedávání infor-
mací o zji‰tûn˘ch hnízdi‰tích (vã. o pfiítomnosti predátorÛ, zejména norka
amerického) na pfiíslu‰ná kontaktní místa
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ODPOVùDI NA POLOÎENÉ OTÁZKY

1. Bylo provedeno vyhodnocení úãinnosti proveden˘ch opatfiení (monitoring)?
Pokud jde o aktivní podporu druhu, je úãinnost jednotliv˘ch opatfiení jejich
realizátory monitorována, ale komplexní zhodnocení dosud nebylo prove-
deno. Z metodického hlediska je tato anal˘za nezbytná. 

2. Byly v˘sledky publikovány v odborném tisku?
Publikování v odborném tisku neodpovídá mnoÏství získan˘ch v˘sledkÛ.
Poznatky z biologie druhu, nashromáÏdûné tûlesné rozmûry a hmotnosti,
kvantitativní údaje aj. nebyly bohuÏel vÛbec vyuÏity pfii pfiípravû reedice
Fauny âR – Ptáci II/2 (Hudec a ·Èastn˘ 2005). Naopak na v˘borné úrovni je
zpracování a publikování v˘sledkÛ v˘zkumu potravy.

3. Jak˘ je souãasn˘ stav realizovaného opatfiení (pokud je znám˘)?
V˘sledky programu ALCEDO byly hodnoceny na mezinárodním semináfii
„Ochrana a v˘zkum ledÀáãka fiíãního“ ve Vla‰imi dne 1. záfií 2005. V̆ stupy
z tohoto semináfie by mûly b˘t základem pro komplexní zhodnocení dosavad-
ního prÛbûhu programu a pro vypracování programu na dal‰í období.

FINANâNÍ NÁKLADY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Projekty byly ãásteãnû financovány z prostfiedkÛ MÎP (podíl podpory viz tabulka
ã. 6.) a ãásteãnû i z jin˘ch, neuveden˘ch, zdrojÛ.

Tab. 6 Podíl podpory MÎP (rok 2001 poãítán z dostupn˘ch závûreãn˘ch zpráv)

V¯ZNAM A PRIORITA OPAT¤ENÍ

V rámci programu byla postupnû vytvofiena síÈ spolupracovníkÛ, která nashromáÏdila
velké mnoÏství informací i zku‰eností. Vzhledem k vlnû úprav vodních tokÛ, vyvo-
lané povodnûmi v letech 1997 a 2002, je velice dÛleÏité ochranû ledÀáãka fiíãního
vûnovat velkou pozornost. Tím spí‰e, Ïe je silnû ohroÏen˘m druhem a druhem, kter˘
patfií mezi pfiedmûty ochrany ptaãích oblastí soustavy Natura 2000. 

PUBLIKAâNÍ V¯STUPY VYCHÁZEJÍCÍ Z PROGRAMU ALCEDO

âech, M., 2001a: Potrava ledÀáãka fiíãního na Chot˘‰ance. Pod Blaníkem, 5 (1): 12.
âech, M., 2001b: Vliv ledÀáãka fiíãního na ryby dolního toku Blanice. Pod Blaníkem,

5 (2): 11–13.
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Rok podpora MÎP (Kã) Skuteãné náklady (Kã) %

2001 69 000 (?) 83 620 (?) 82,5 (?)
2002 166 385 195 574 85,1
2003 145 100 182 351 79,6
2004 ? 215 987 ?



âech, M., in pres: Do tajÛ biologie ryb – Predátofii ryb XI (ochrana pfied ledÀáãky). Rybáfiství.
âech, M. a âech, P., 2001a: Za potravou ledÀáãka fiíãního. Îiva, 49 (2): 85–86.
âech, M. a âech, P., 2001b: Vliv ledÀáãka fiíãního na ichtyofaunu pstruhov˘ch potokÛ.

Rybáfiství, 6/2001: 317. 
âech, M. a âech, P., 2002: Potrava ledÀáãka fiíãního na Slapské pfiehradû v letech 1999–2001.

Sbor. vlastiv. prací z Podblanicka, 42: 33–43.
âech, M. a âech, P., 2003: Potrava ledÀáãka fiíãního na údolních nádrÏích. Rybáfiství, 3/2003:

166–167.
âech, M. a âech, P., 2004: Vliv povodní na ichtyofaunu ·tûpánovského potoka. Sbor. ref. VII.

âeská ichtyologická konference: 171–174.
âech, M. a âech, P., in pres: Impact of kingfisher (Alcedo atthis) on the ichthyofauna of trout

streams. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B., Hist. Nat., 61 (1–2):
âech, P., 1994 : Pfiíspûvek k ochranû ledÀáãka fiíãního. Sborník ze semináfie Ochrana biodi-

verzity mal˘ch vodních tokÛ, ZO âSOP Vla‰im: 41–47. 
âech, P., 1996: Pfiíspûvek k problematice hnízdní biologie ledÀáãka fiíãního (Alcedo atthis).

Bulletin Lampetra, ZO âSOP Vla‰im, 2 :123–132.
âech, P., 1998: Setkáme se opût s drahokamem na‰ich vod? Nika, 3, 4: 59.
âech, P., 1999: Kalous zachránil pstruhy. Zpravodaj Mûsta Vla‰imi 15: 11.
âech, P., 2000a: Pták roku ledÀáãek fiíãní: Nika, 21, 2: 69
âech, P., 2000b: Ochrana pfied ledÀáãky. Rybáfiství, 9/2000: 42.
âech, P., 2001: Drahokam na‰ich vod nalezen na kfiiÏovatce. Zpravodaj Mûsta Vla‰imi, 8: 6.
âech, P., 2002a: Pták prvního mûsíce roku – ledÀáãek. Bene‰ovsk˘ deník, 4: 18.
âech, P., 2002b: Smrtící pasti z vlascÛ. Bene‰ovsk˘ deník, 24: 18.
âech, P., 2003: Memento pfied zaãátkem sezóny. âesk˘ rybáfi, 6, 5: 4–7.
âech, P., 2004a: Znáte program Alcedo? Ptaãí svût, 11 (2): 4.
âech, P., 2004b: Na náv‰tûvû v krajinné oblasti zasvûcené ledÀáãku fiíãnímu. Ptaãí svût, 11, 4: 8
âech, P., 2004c: Znáte opravdu ledÀáãka fiíãního? Rybáfiství, 2: 72.
âech, P., 2005a: LedÀáãek fiíãní – obyvatel tûÏebních prostor. Minerální suroviny, 7, 2: 34.
âech, P., 2005b: LedÀáãek fiíãní – tyrkysov˘ ‰perk Blanice. Zpravodaj Mûsta Vla‰imi, 2: 14.
âech, P., in pres: LedÀáãek fiíãní (Alcedo atthis) na Podblanicku. Sbor. vlastiv. prací z Pod-

blanicka. 
âech, P. a âech, A., 1999: Proã a jak vytváfiet umûlé hnízdní podmínky pro ledÀáãky fiíãní.

Metodick˘ pokyn. âSOP Vla‰im.
âech, P. A âech, M., 2002: LedÀáãek odhaluje stav ichtyofauny. Bene‰ovsk˘ deník, 25: 18
âech, P. a âech, M. 2005: Unikátní nález je‰tûrky v potravû ledÀáãka fiíãního (Alcedo atthis).

Zprávy âSO, 60: 47–48.
âech, P. a Kucharski, R., 2005: Mezinárodní v˘zkum ledÀáãka fiíãního. Zprávy âSO, 60: 86.

CELKOVÉ HODNOCENÍ A SOUHRNNÁ DOPORUâENÍ

Program Alcedo je otevfien˘ program Ochrany biodiverzity. MÛÏe se ho zúãastnit
kaÏdá organizace âSOP a nevládní subjekt, kter˘ v pfiihlá‰ce projektu splÀuje pro
konkrétní rok stanovené podmínky. Ty jsou oznámeny v Depe‰ích âSOP pfied
vyhlá‰ením v˘bûrového fiízení. 
Dílãí projekty jsou obvykle fie‰eny dobrovolníky, vût‰inou amatéry s rÛznorod˘m
vzdûláním a rÛzn˘mi ãasov˘mi moÏnostmi osobního volna. Pfiesto by se mûlo
trvat na respektování poÏadavkÛ, stanoven˘ch âSOP i garantem programu, jak
pfii podání dílãího projektu, tak v závûreãn˘ch zprávách. Nûkteré dílãí projekty
a závûreãné zprávy v‰ak tyto poÏadavky nesplÀují. Kromû toho ve zprávách
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chybí zejména údaje, které jsou potfiebné pro komplexní hodnocení v˘sledkÛ jed-
notliv˘ch cílÛ programu.
Jednotlivé oblasti programu Alcedo lze souhrnnû hodnotit následovnû:

1. Monitoring populace 
V˘sledky monitoringu umoÏÀují závûry o trendu v˘voje lokálních populací
a hodnotit vliv povodní a klimatick˘ch podmínek na populaci. Poskytují orgánÛm
ochrany pfiírody a správcÛm povodí konkrétní informace o hnízdi‰tích. Program
bohuÏel nepokr˘vá nejlep‰í lokality ledÀáãka fiíãního v âR – ptaãí oblasti sou-
stavy Natura 2000. Dlouhodobû je monitorován jen mal˘ podíl (8 %) celostátní
populace, ale v˘sledky let 2003 a zejména 2004 naznaãují dobré perspektivy. 

2. Nabídka hnízdních pfiíleÏitostí
RÛznorodá vypovídající hodnota závûreãn˘ch zpráv bohuÏel neumoÏÀuje úspû‰-
nost jednotliv˘ch metod hodnotit vyãerpávajícím zpÛsobem. V projektech i závû-
reãn˘ch zprávách nejsou uvádûny jednoznaãné dÛvody, proã se k té které metodû
pfiistoupilo. Informace pfiesto pfiinejmen‰ím naznaãují, Ïe efektivita umûl˘ch nor
a umûl˘ch hnízdních stûn neodpovídá vynaloÏenému úsilí. Dosud nebylo prove-
deno komplexní vyhodnocení pouÏívání jednotliv˘ch opatfiení. 

3. Správní fiízení, poradenská ãinnost
Jednoznaãnû patfií k úspûchÛm programu, aÈ uÏ jde o provádûní prÛzkumÛ pro
potfieby orgánÛ ochrany pfiírody ãi posuzování projektov˘ch dokumentací, tak
o kontakty se správci povodí a âesk˘m rybáfisk˘m svazem. Postrádám metodick˘
pokyn, jak postupovat pfii správních fiízeních, do kterého by se promítly získané
zku‰enosti.

4. Odborné v˘stupy
Velice hodnotné jsou v˘sledky v˘zkumy potravy ledÀáãka a kladem je, Ïe jsou
bezprostfiednû publikovány i popularizovány. UÏiteãné jsou návrhy fie‰ení, jak
pfiedcházet ‰kodám pÛsoben˘m ledÀáãkem v odchovnách ryb. MnoÏství cenn˘ch
informací bylo získáno o rÛzn˘ch aspektech biologie ledÀáãka, ale bohuÏel
nebyly dosud dostateãnû zpracovány a publikovány. TotéÏ platí pro komplexní
zpracování v˘sledkÛ monitoringu.

5. Popularizace, propagace a v˘chova
Tuto oblast ãinnosti lze hodnotit jako velice úspû‰nou. Prostfiednictvím pestré
‰kály pouÏívan˘ch prostfiedkÛ a pfiístupÛ se dafií postihnout ‰iroké spektrum cílo-
v˘ch skupin – vefiejnost, odborná vefiejnost, orgány ochrany pfiírody, správci
povodí, sportovní rybáfii, producenti ryb. 

DOPORUâENÍ

1. Provést anal˘zu celého období programu ALCEDO z hlediska pokrytí celo-
státní populace ledÀáãka fiíãního a systému v˘bûrového fiízení. Stanovit jed-
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noznaãné podmínky pro v˘bûrové fiízení a zpracování závûreãn˘ch zpráv.
2. Spolupracovat s âSO pfii vybudování dlouhodobé celostátní monitorovací sítû

pro ledÀáãka fiíãního jako pfiedmûtu ochrany v ptaãích oblastech i jako druhu
pfiílohy I smûrnice o ptácích. 

3. Vyhodnotit úãinnost jednotliv˘ch metod aktivní ochrany a odpovûdût jedno-
znaãnû na otázku, za jak˘ch podmínek (poãet opatfiení, vynaloÏené úsilí a pro-
stfiedky) poãetnost ledÀáãka ovlivní v˘znamnû.

4. Doplnit metodické návody jak vytváfiet umûlé hnízdní podmínky o jedno-
znaãné pokyny, v jak˘ch pfiípadech jednotlivá opatfiení pouÏívat a upozornit
na pfiípadné slabiny pouÏívan˘ch metod.

5. Vûnovat prioritní pozornost správním fiízením. Vypracovat metodick˘ pokyn
pro zainteresovaná ekologická obãanská sdruÏení i pro dotãené orgány pfií-
rody, jak postupovat pfii správních fiízeních, t˘kajících se úprav vodních tokÛ
a dal‰ích ãinností ohroÏujících ledÀáãka fiíãního. 

6. Postupnû publikovat odborné v˘sledky programu. 
7. Analyzovat vliv predace na populaci ledÀáãka. V pfiípadû prokázaného

v˘znamného vlivu provûfiit moÏnosti preventivních opatfiení.
8. Pokraãovat v intenzivní popularizaãní a v˘chovné kampani. Oblast populari-

zace, propagace a v˘chovy musí b˘t nedílnou souãástí projektu kaÏdé fie‰itel-
ské organizace.

9. Vzhledem ke stoupající oblibû sportovního rybáfiství pfiednostnû smûfiovat
popularizaãní, propagaãní a v˘chovnou ãinnost do této sféry: sníÏení ru‰ení
na hnízdi‰tích, likvidace pfietrhan˘ch vlascÛ a pfiedávání informací o zji‰tû-
n˘ch hnízdi‰tích (vã. o pfiítomnosti predátorÛ, zejména norka amerického) na
pfiíslu‰ná kontaktní místa.
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RE·ER·E A HODNOCENÍ JEDNOTLIV¯CH PROJEKTÒ V AKTIVNÍ

OCHRANù NETOP¯RÒ (RHINOLOPHIDAE A VESPERTILIONIDAE) 
NA ÚZEMÍ âR OD ROKU 1994 DO 2003

Mgr. Tomá‰ Bartoniãka, Ph.D.

KZE, PfiF MU, Kotláfiská 2, 611 37 Brno
bartonic@sci.muni.cz

Projekty nebyly druhovû specifické, proto jsou dûleny do tfií skupin dle obsahu:
Zabezpeãení zimovi‰È, Podpora úkrytov˘ch moÏností, Ostatní – monitoring.

ZABEZPEâENÍ ZIMOVI·Ë

Náplní níÏe uveden˘ch projektÛ byla uzávûra podzemního prostoru vyuÏívaného
netop˘ry jako zimovi‰tû. U fiady lokalit je pravdûpodobné, Ïe jsou vyuÏívány
i v letním období nebo v období pfieletÛ (jaro a podzim) jako „swarming“ stano-
vi‰tû. Vût‰ina vstupÛ do objektÛ nebyla doposud nijak zabezpeãena proti náv‰tû-
vám ‰iroké vefiejnosti a vandalÛ. Nûkteré objekty jiÏ byly v minulosti zabezpe-
ãeny, ale zfiízené uzávûry byly zniãeny a vyÏadovaly opravu. Zimující netop˘fii
jsou v nezabezpeãen˘ch objektech ru‰eni pfiímo dotykem ãlovûka nebo prudkou
zmûnou mikroklimatu, svûtlem, hlukem, popfi. rozdûláváním ohÀÛ. Nûkteré
z lokalit jsou i v˘znamn˘mi geomorfologick˘mi a technick˘mi památkami, které
si zaslouÏí pfiíslu‰nou ochranu. Neménû závaÏn˘m dÛvodem pro jejich uzavfiení
je i obecná bezpeãnost. ¤ada náv‰tûvníkÛ tûchto prostor podceÀuje moÏná rizika
a vstupuje do nich bez dostateãného osvûtlení, a proto je moÏnost úrazu vysoká.

1. V¯BùROVÁ ¤ÍZENÍ MÎP

1) ZABEZPEâENÍ ZIMOVI·Tù NETOP¯RÒ A VRÁPENCÒ PROTI VYRU·OVÁNÍ (243/1994)

Zabezpeãení ‰toly Valerie (obec Heroltice, Brno venkov, lokalizace v návrhu projektu
v‰ak nesouhlasí s popisem v závûreãné zprávû) s cílem zamezit vstupu neÏádoucím
osobám a souãasnû umoÏnit netop˘rÛm vlet do zimovi‰tû a zamezit tak jejich vyru‰o-
vání. ·tola je vyuÏívána kriticky ohroÏen˘m vrápencem mal˘m (Rhinolophus hippo-
sideros) a silnû ohroÏen˘m netop˘rem velkouch˘m (Myotis bechsteinii). Autorka pro-
jektu se odvolává právû na nález netop˘ra velkouchého bûhem zimního období, pfie-
stoÏe se jedná o ojedinûl˘ nález, naopak v˘znamnûj‰í jsou poãty zimujících netop˘rÛ
ãern˘ch (B. barbastellus), o kter˘ch se v‰ak vÛbec nezmiÀuje. DÛvody tedy nejsou
dostateãné a znalost místní problematiky byla neodpovídající. Tvar prÛletné mfiíÏe
a její umístûní bylo konzultováno s pracovníky b˘valého pracovi‰tû âeského ústavu
ochrany pfiírody (âÚOP) v Brnû a Správy chránûné krajinné oblasti (SCHKO) Îìár-
ské vrchy. V prÛbûÏné zprávû není zdÛvodnûno, proã byla mfiíÏ usazena aÏ v polovinû
‰toly. DÛvod umoÏnûní vstupu amatérsk˘m mineralogÛm a geologÛm se v pfiípadû, Ïe
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netop˘fii vyuÏívají bûhem zimování i pfiední ãást ‰toly, nejeví dostateãn˘m. Ze zprávy
také není zfiejmé, zda fie‰itelé mûli povûdomí o stanovi‰tích uvnitfi ‰toly, která byla
netop˘ry v pfiede‰l˘ch letech vyuÏívána (stanovi‰tû preferovaná chladnomiln˘m n.
ãern˘m, taktéÏ silnû ohroÏen˘m a nejpoãetnûj‰ím na lokalitû, versus stanovi‰tû vyuÏí-
vaná teplomiln˘m vrápencem mal˘m). Lze pfiedpokládat, Ïe právû netop˘r ãern˘ vyu-
Ïívá stanovi‰tû chladná, tedy blíÏe vchodu. V souãasnosti je v‰ak ‰tola uzavfiena pfiímo
ve vchodu. Autorovi posudku v‰ak není známo, kdy do‰lo k v˘mûnû uzávûry pÛvodní.
Realizátor: 9. Základní organizace âeského svazu ochráncÛ pfiírody (ZO âSOP)
Quercus Brno 
Lokalizace projektu: k.ú. ·tûpánov nad Svratkou, Îìár nad Sázavou.
Doba provádûní projektu: 5/1994 – 7/1994, proã v‰ak prÛbûÏná zpráva udává
instalaci mfiíÏe aÏ v 4/1995 není opût zfiejmé
PrÛbûh projektu: Rekognoskace terénu, v˘bûr místa pro umístûní prÛletové
mfiíÏe, její zhotovení a instalace.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Poslední informace o projektu (Vla‰ín in
verb) dokládají, Ïe v této podobû nebyl nikdy realizován. Uzávûra sice na lokalitû
instalována byla (1994), ale pfiímo ve vchodu ‰toly a v rámci jiného projektu. Je
moÏné, Ïe byl v koneãné fázi projekt stornován, neboÈ autor posudku mûl k dispozici
pouze jakousi prÛbûÏnou zprávu. Av‰ak vyúãtování projektu probûhlo a není tedy
dÛvod pfiedpokládat, Ïe nebylo pfiijato a tedy proplaceno. Následující poznámky, ori-
entované spí‰e k podloÏenosti projektu, jsou ve stínu pfiedchozích druhofiadé. Matoucí
je dvojí lokalizace ‰toly v prÛbûÏné zprávû. Po formální stránce chybí zdÛvodnûní
ãasového posunu v realizaci (místo 7/1994 instalace mfiíÏe probûhla 4/1995). Auto-
rovi posudku není známo, zda bylo provedeno (deklarované) pûtileté zhodnocení
úãinnosti uzávûry. Projektu lze vytknout nedostateãné informace o vlastní prÛletové
mfiíÏi (k ZZ není pfiiloÏen nákres), nelze tedy odpovûdnû prohlásit, Ïe uzávûra nemo-
hla zapfiíãinit zmûnu mikroklimatu jako dÛsledek zmûny cirkulace vzduchu. Ocenit
lze instalaci informaãní cedule. Publikace v˘sledkÛ autorovi posudku není opût
známa a zfiejmû neprobûhla. V̆ znamn˘m dÛvodem pro zfiízení uzávûry bylo i rozdû-
lávání ohÀÛ ve ‰tole, ãemuÏ ov‰em instalace mfiíÏe v polovinû ‰toly nezamezí. Bylo-
li hlavním dÛvodem instalování mfiíÏe v polovinû ‰toly riziko vandalismu ze strany
„amatérsk˘ch geologÛ“, pak by vhodn˘m fie‰ením bylo osazovat mfiíÏ prÛchodn˘mi
vrátky pouze v období hibernace netop˘rÛ (11. –3. mûsíc). Tak by se riziko jejího
po‰kození v˘znamnû omezilo. 
Finanãní náklady: 8 000,- Kã
Zdroj financování: Ministerstvo Ïivotního prostfiedí (MÎP), Oddûlení ochrany
horninového prostfiedí 
V̆ znam a priorita opatfiení: PrÛletové zabezpeãení zimovi‰tû netop˘rÛ vyuÏíva-
ného minimálnû jedním kriticky ohroÏen˘m druhem (vrápenec mal˘) a dvûma druhy
silnû ohroÏen˘mi (netop˘r velkouch˘ a netop˘r ãern˘). Uzávûra v‰ak hibernující spo-
leãenstvo chrání nedostateãnû (viz mfiíÏ aÏ v polovinû ‰toly) a ani plnû nezamezí
niãení této geomorfologické památky, jak bylo deklarováno v úvodu projektu. 

2) OCHRANA A ZABEZPEâENÍ JESKYNÍ – CHRÁNùNÉ CHIROPTEROLOGICKÉ FAUNY

VE VIZOVICKÉ VRCHOVINù (59/1995)
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Zabezpeãení pseudokrasové jeskynû Kopce (vrchol Kopce, Vizovická vrchovina,
Moravskoslezské Beskydy) s cílem zamezit neÏádoucím osobám ve vstupu a sou-
ãasnû umoÏnit netop˘rÛm vlet do zimovi‰tû. ·tola je vyuÏívána kriticky ohroÏen˘m
vrápencem mal˘m a silnû ohroÏen˘m netop˘rem velk˘m (Myotis myotis). Zhotovení
uzávûry by dle autorÛ mûlo omezit pfiedãasné opou‰tûní zimovi‰tû a kolísání poãtÛ
zimujících netop˘rÛ vlivem ru‰ení. Diplomová práce I. Baronû (Pfiírodovûdecká
fakulta Masarykovy Univerzity, 2000) v‰ak dokládá prÛzkumnou aktivitu vrápence
malého na lokalitû bûhem celého zimního období. Na základû jeho v˘sledkÛ je prav-
dûpodobné, Ïe „pfiedãasné opou‰tûní“ úkrytu bude zpÛsobeno spí‰e v˘kyvy v klima-
tick˘ch podmínkách. JelikoÏ se v‰ak jedná o v˘znamné zimovi‰tû kriticky ohroÏe-
ného a na ru‰ení citlivého druhu, je uzávûra v‰ech vchodÛ vhodná. Uspokojivé
v˘sledky o nárÛstu poãetnosti tohoto druhu díky instalacím vhodn˘ch prÛletov˘ch
uzávûr a minimálnímu ru‰ení na zimovi‰ti dokládá téÏ Horáãek et al. (2002). Uzávûry
na této lokalitû jsou také Ïádoucí z dÛvodu fiícení balvanÛ nad vchody. Díky lokali-
zaci vchodÛ dále od znaãen˘ch cest lze pfiedpokládat, Ïe riziko zniãení prÛletov˘ch
mfiíÏí bude niÏ‰í a jejich instalace je moÏná celoroãnû. 
Realizátor: 7–01 ORCUS Bohumín, Základní organizace âeské speleologické
spoleãnosti (ZO âSS)
Lokalizace projektu: vrch Kopce, Vizovická vrchovina, Moravskoslezské Beskydy
Doba provádûní projektu: 5/1995 – jaro 1996 
PrÛbûh projektu: vymûfiení a projektové zpracování uzávûr; zhotovení mfiíÏí;
transport materiálu; mapová, mikroklimatická dokumentace a vícelet˘ monito-
ring chiropterofauny
V˘sledky projektu: Projektu lze vytknout nedostateãné informace o vlastních
prÛletov˘ch mfiíÏích (k ZZ není pfiiloÏen nákres ani popis), není tedy moÏné
odpovûdnû prohlásit, Ïe instalované uzávûry nemohly zapfiíãinit zmûnu mikrokli-
matu nebo ztíÏit netop˘rÛm vstup do podzemí. Chybí zcela zásadní informace
o usazení mfiíÏí, resp. zda bylo nutno omezit plochu pÛvodních vchodÛ a zv˘‰it
poãvu, eventuelnû fotodokumentace. Poãty zimujících netop˘rÛ nevykazují
v následujících letech v˘znamné nav˘‰ení ani pokles (BaroÀ 2000). V˘sledky
publikovány nebyly a nejsou k dispozici ani v monitorovací celorepublikové
databázi âeské spoleãnosti pro ochranu netop˘rÛ (âESON). U ZZ projektu tak-
téÏ chybí v˘sledky z pfiislíbeného monitoringu zimovi‰tû do r. 1998 a není tedy
známo, zda probûhl. TotéÏ se t˘ká dokumentace mikroklimatické a mapové. 
Finanãní náklady: 30 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, Okresní úfiad (OÚ) Vsetín, referát Ïivotního prostfiedí (RÎP)
V̆ znam a priorita opatfiení: PrÛletné zabezpeãení zimovi‰tû netop˘rÛ vyuÏívaného
kriticky ohroÏen˘m druhem (vrápenec mal˘). Uzávûra taktéÏ pfiispûje ochranû pseu-
dokrasového systému lokality jako v˘znamného geomorfologického útvaru.

3) OCHRANA ZIMOVI·Tù NETOP¯RÒ V DÉBE¤SKÉM ÚDOLÍ U STRÁDOVIC

(433/1996)

Cílem bylo zabezpeãit prÛzkumnou ‰tolu v blízkosti ml˘na na Débefiickém
potoce pomocí prÛletov˘ch dvefií a umoÏnit tak neru‰enou hibernaci dvûma legis-
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lativnû chránûn˘m druhÛm netop˘rÛ (netop˘r velk˘, vrápenec mal˘) a zároveÀ
zamezit vstup neÏádoucím náv‰tûvníkÛm. Sami navrhovatelé uvádûjí, Ïe ‰tola je
bûhem hibernaãního období vyuÏívána pouze mal˘m poãtem netop˘rÛ (do 5 ks),
nepatfií tedy k v˘znamn˘m zimovi‰tím. Asanaãní a zabezpeãovací zásah mûl tedy
cíl v zachování ‰toly jako technické památky, eventuelnû v moÏném vyuÏívání pfii
ekologické v˘chovû. I pfies drobnou zmínku v ZZ o krouÏkování není zfiejmé, zda
autofii mûli k dispozici informace z letního období. Nelze totiÏ vylouãit, Ïe loka-
lita, byÈ se zdá b˘t relativnû málo vyuÏívan˘m zimovi‰tûm, tvofií v˘znamné sta-
novi‰tû v období jarních resp. podzimních pfieletÛ.
Realizátor: ZO âSOP Louny
Lokalizace projektu: k.ú. Strádonice, Louny.
Doba provádûní projektu: 6/1996 – 12/1996 
PrÛbûh projektu: Odstranûní mnoÏství suti nejen ze vstupu, ale i ze ‰toly samé;
zaji‰tûní ústí ‰toly proti dal‰ímu sesouvání okolního terénu (vyzdûní portálu); osazení
vstupu kovov˘mi dvefimi s prÛletn˘mi otvory; dodateãné upevnûní dvefií k v˘dfievû.
V˘sledky a pfiipomínky k projektu: Autofii v ZZ popisují v˘sledky ze zimního
sãítání (1996–1997) lokality, které potvrdily pfiítomnost netop˘rÛ ve ‰tole. Je
zfiejmé, Ïe lokalita jako zimovi‰tû netop˘rÛ nemá zásadní v˘znam. Je tedy otáz-
kou, zda odstranûním sutû v poãvû ‰toly a pfiedev‰ím z jejího ústí, byly zlep‰eny
vletové podmínky pro netop˘ry. Nedostatkem ZZ projektu (jako vût‰iny ZZ) je
absence nákresu kovov˘ch dvefií, kter˘ by umoÏnil zhodnotit jejich prÛletovou
vhodnost. TaktéÏ lze pfiedpokládat zmûnu cirkulace vzduchu ve ‰tole. Pokud je
projekt takto orientován na praktickou ochranu lokální chiropterofauny, mûly by
jeho souãástí b˘t i informace o letové aktivitû ve vchodu bûhem letního období
(netting, detekce ultrazvuku). Publikaãní v˘stupy jsou sice v projektu pfiedpoklá-
dány, ale autorovi posudku nejsou známy a v dokumentaci chybí.
Finanãní náklady: 9 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje ZO âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: Zabezpeãení vstupu do prÛzkumné ‰toly spora-
dicky vyuÏívané jako zimovi‰tû chránûn˘mi druhy netop˘rÛ. Z faunistick˘ch
údajÛ je zfiejmé, Ïe nepatfií k zimovi‰tím v˘znamn˘m. Oprava vstupu a uzávûra
byla realizována spí‰e za úãelem vefiejné bezpeãnosti, zachování technické
památky a pro moÏné vyuÏití v ekologické v˘chovû. 

4) ZABEZPEâENÍ VSTUPU DO ZIMOVI·Tù NETOP¯RÒ – OPU·TùNÉHO DÒLNÍHO DÍLA

STARÉ OLD¤ÒVKY UZAMYKATELNOU M¤ÍÎÍ (504/2000)

Cílem je vybudování uzávûry dolu Staré OldfiÛvky v Odersk˘ch vr‰ích. Lokalita
je v˘znamn˘m zimovi‰tûm netop˘rÛ a uzavfiení by mûlo zabezpeãit neru‰enou
hibernaci a obecnû zamezit vstupu vefiejnosti do nebezpeãn˘ch prostor dolu.
Doposud byla lokalita nav‰tûvována i bûhem hibernace a pfiíleÏitostné rozdûlání
ohnû pravdûpodobnû vedlo k jejímu opu‰tûní netop˘ry. Zimovi‰tû poãetnû ani
druhov˘m spektrem nepatfií k v˘znamnûj‰ím, nicménû jeho bezpeãná a vstup
umoÏÀující uzávûra je vhodná. 
Realizátor: 7–01 ORCUS Bohumín, ZO âSS
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Lokalizace projektu: mezi obcemi SvatoÀovice a Staré OldfiÛvky, Oderské
vrchy
Doba provádûní projektu: 5–10/2000
PrÛbûh projektu: Zhotovení uzávûry vchodu, zhotovení a instalace Ïebfiíku pro
pfiekonání skalního stupnû pro kontrolu zimovi‰tû.
V˘sledky projektu: Kontrola zimovi‰tû neprobíhá kaÏdoroãnû a data do data-
báze âESON, garanta zimního sãítání, nebyla poskytnuta. V˘sledky zimních
kontrol nûkter˘ch lokalit byly publikovány na odborném fóru (v zastoupení,
Wagner 2004) a v ãláncích sborníkÛ (Wagner 2001, 2005). V souãasnosti není
stav uzávûry znám, ale lze pfiedpokládat, Ïe je vystavena znaãnému tlaku vefiej-
nosti, a proto je její po‰kození moÏné. Instalace Ïebfiíku umoÏnila rychlej‰í a pfie-
dev‰ím bezpeãnûj‰í kontrolu zimovi‰tû. V ZZ opût chybí nákres nebo fotodoku-
mentace vchodÛ a typu zabezpeãení umoÏÀující posouzení vlivu uzávûru, nic-
ménû ZO Orcus má s uzávûrami podzemních prostor bohaté zku‰enosti.
Finanãní náklady: 18 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje ZO âSS ORCUS Bohumín
V˘znam a priorita opatfiení: Bylo zabezpeãeno stfiednû velké zimovi‰tû neto-
p˘rÛ (mimo jiné zde zimuje i netop˘r brvit˘ M. emarginatus, patfiící do pfiílohy II
Smûrnice o stanovi‰tích a ohroÏen˘ dle vyhlá‰ky ã. 395/1992). Zabezpeãení dolu
má v‰ak i bezpeãnostní charakter a zamezí vstupu nepovolan˘m osobám. Lze
oãekávat omezenou Ïivotnost, zniãení uzávûry a následnû nutnost její opravy.

5) ZABEZPEâENÍ VELKÉHO ZIMOVI·Tù NETOP¯RÒ – ·TOLA MA¤KA NA ·UMPER-
SKU (495/2001)

Cílem je zabezpeãení turisticky frekventovaného v˘znamného zimovi‰tû ve ‰tole
Mafika u Bohdíkova. Zimující spoleãenstvo netop˘rÛ je v této ‰tole kaÏdoroãnû
ru‰eno ãast˘mi náv‰tûvami bûhem zimního období a taktéÏ rozdûláváním ohÀÛ
pfiímo pfied vstupem do podzemí. Zimující netop˘fii jsou na lokalitû pravidelnû
monitorováni od roku 1982 a ãlenové ZO Barbastellus, ktefií aÏ do souãasnosti
v oblasti JeseníkÛ zabezpeãili celou fiadu podzemních prostor, zde patfií k nejv˘-
znamnûj‰ím monitorovatelÛm netop˘rÛ v zimním období. Autor posudku mÛÏe
na základû osobní zku‰enosti potvrdit dÛvody vedoucí k podání tohoto projektu.
Podobnû mÛÏe doloÏit i vysokou odbornou zpÛsobilost zhotovitele, která souvisí
s kvalitními podklady projektu a jeho samotnou realizací. Dvanáctilet˘ pfiedchozí
monitoring (vãetnû krouÏkování) poskytl dostaãující data pro kompletní zabez-
peãení zimovi‰tû, uzávûru komínu – vûtráku, pfiístupového tunelu do lomu a oplo-
cení pozemku. Dobr˘m dÛvodem pro uzávûru zimovi‰tû mÛÏe b˘t i úbytek nûkte-
r˘ch chladnomiln˘ch druhÛ netop˘rÛ (netop˘r ãern˘). 
Realizátor: 7 – 11 Barbastellus, ZO âSS
Lokalizace projektu: Bohdíkov, okr. ·umperk
Doba provádûní projektu: 1.5. – 31.10. 2001
PrÛbûh projektu: V kvûtnu zapoãaly terénní úpravy na vybudování oplocení
kolem lokality o délce asi 100 m. Ve stejném období byly téÏ zhotoveny prÛle-
tové mfiíÏe k uzavfiení pfiístupového tunelu a vûtráku. Následnû byly po drobn˘ch
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terénních úpravách mfiíÏe usazeny. Realizace probûhla v termínu a v plném rozsahu. 
V˘sledky projektu: Vyhodnocení úãinnosti uzávûry neprobûhlo, nicménû je
zfiejmé, Ïe objektivní hodnocení lze podat teprve s ãasov˘m odstupem nûkolika
zimních období. Monitoring (letní i zimní) na lokalitû probíhá pravidelnû do sou-
ãasnosti a poskytuje jiÏ dostateãn˘ materiál pro zhodnocení vlivu uzávûr.
V˘sledky do roku 2001 byly publikovány v monotématické publikaci (Bufiiã
a ·efrová 2001). Kladné hodnocení si zaslouÏí i umístûní informaãní tabule pro
vefiejnost pfied vstupem do pfiístupového tunelu. Na základû osobní znalosti loka-
lity a fotodokumentace lze prohlásit, Ïe prÛletové uzávûry splÀují obecné para-
metry vhodn˘ch uzávûr podzemních zimovi‰È, také svûtlost vstupÛ do podzemí
nebyla nutn˘mi terénními úpravami v˘znamnû zmûnûna.
Finanãní náklady: 70 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje organizace 
V˘znam a priorita opatfiení: Díky úspû‰nû realizovanému projektu se podafiilo
zabezpeãit v˘znamné a dlouhodobû sledované zimovi‰tû na severní Moravû.
Zabezpeãení ‰toly, pfiedev‰ím vstupu vûtrákem, má v‰ak i bezpeãnostní charak-
ter, neboÈ se ve ‰tole nacházejí pohyblivé závaly. Na druhé stranû z pfiiloÏené
fotodokumentace vypl˘vá, Ïe lze oãekávat velk˘ tlak ze strany vefiejnosti. V del-
‰ím ãasovém horizontu lze tedy pfiedpokládat potfieby pfiípadn˘ch oprav a pravi-
delné údrÏby.

6) ZÁCHRANA NEJV¯ZNAMNùJ·ÍHO ZIMOVI·Tù NETOP¯RÒ V OBLASTI ODERSK¯CH

VRCHÒ OPU·TùNÉHO DOLU U OBCE ZÁLUÎNÉ

Jedná se o vícepatrov˘ podzemní dÛl po tûÏbû bfiidlice. Lokalita je jako zimovi‰tû
netop˘rÛ pozorována od roku 1976 a v souãasnosti patfií mezi nejv˘znamnûj‰í
zimovi‰tû v âeské republice, pfiedev‰ím s ohledem na vysok˘ poãet zimujících n.
ãern˘ch (aÏ 50%). Na lokalitû bylo celkem zaregistrováno 10 druhÛ. Vertikální
vstupní ‰achta lokality je zneãi‰tûna vrstvou odpadkÛ bránících vstupu do ãásti
podzemního systému, kter˘ je vyuÏíván hibernujícími netop˘ry. ¤e‰itelé uvádûjí,
Ïe vstupní otvor na dnû ‰achtice je souãasnû i jedin˘m vletov˘m otvorem pro
netop˘ry. Zmínka v ZZ o vstupu do tfietího patra systému existenci jediného
otvoru pfiíli‰ nepodporuje. 
Realizátor: 7–01 ORCUS Bohumín, ZO âSS
Lokalizace projektu: obec ZáluÏné, Oderské vrchy
Doba provádûní projektu: 3 –11/2001
PrÛbûh projektu: Bûhem dubna aÏ ãervna bylo vyãi‰tûno dno a stûny vstupní
‰achtice a pfied ‰achticí umístûn kontejner na odpadky. Vstupní otvor na dnû
‰achtice byl osazen prÛletnou mfiíÏí. V ãervenci bylo dno pokryto vrstvou písku
a ‰tûrku. V prÛbûhu léta bylo provedeno nûkolik osvûtov˘ch náv‰tûv u okolních
chatafiÛ. 
V˘sledky projektu a nedostatky: I pfies znaãnou technickou nároãnost celého
projektu se v koneãné fázi podafiilo z 60 m hluboké vstupní ‰achty vytáhnout
nûkolik tun komunálního odpadu. Osazení vstupního otvoru do systému prÛlet-
nou mfiíÏí se v‰ak jeví díky jeho komplikované dostupnosti ponûkud zbyteãné.
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Jen tûÏko lze oãekávat, Ïe by nûkdo z okolních chatafiÛ disponoval vhodn˘m
technick˘m vybavením pro zdolání podobné vertikály. Vhodnûj‰í by snad byla
investice do oplocení rizikového pozemku vstupu ‰achty. Také domluvu s místní
správou ohlednû instalace kontejneru a pravidelného odváÏení odpadkÛ je nutno
velmi ocenit. Komplikované vyzvedávání odpadu by jinak nemûlo valného
v˘znamu. TaktéÏ snahu o osvûtové besedy s okolními chatafii je nutno hodnotit
pozitivnû, a to nejen s ohledem na zimující netop˘fií spoleãenstvo, ale i moÏnost
kontaminace podzemních vod. Autorovi posudku není známo, Ïe by cel˘ projekt
byl publikován. Jeho prezentace v popularizaãní formû by v‰ak byla vhodná. 
Finanãní náklady: 68 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: Prioritou celého projektu bylo zamezení dal‰ího
zneãi‰Èování jednoho z nejv˘znamnûj‰ích zimovi‰È netop˘rÛ, pfiedev‰ím n. ãer-
ného v âR. Nutno je ocenit pfiedev‰ím spojení vlastních asanaãních prací s osvû-
tou mezi okolními chatafii. Následné ovûfiení absence nov˘ch odpadkÛ na dnû
‰achty dokládá alespoÀ prozatímní úspû‰nost akce. Ponûkud zbyteãná se v‰ak
jeví investice do prÛletné uzávûry na dnû ‰achtice. 

7) VYBUDOVÁNÍ UZÁVùRY VSTUPU A OPRAVA Z¤ÍCENÉ VSTUPNÍ âÁSTI ZIMOVI·Tù

NETOP¯RÒ „âERN¯ DÒL“ V ODERSK¯CH VR·ÍCH

Cílem projektu bylo zabezpeãit a obnovit vstup na lokalitu âern˘ dÛl za úãelem
pravidelného zimního monitoringu netop˘fiího spoleãenstva. Z popisu v˘chozího
stavu na lokalitû je zfiejmé, Ïe bylo nutné v první fiadû odstranit zával z prostoru
vchodu do podzemí. TaktéÏ instalace uzávûry vstupu byla Ïádoucí, jak vypl˘vá
ze ZZ projektu 324/2002. Lokalita je nav‰tûvována v zimním období nepovola-
n˘mi osobami, které se nejen vystavují vysokému riziku samotn˘m vstupem, ale
patrnû jiÏ pouhou pfiítomností na lokalitû mohou mít negativní vliv na hibernující
netop˘ry. Jedním z dal‰ích cílÛ projektu bylo také umoÏnit bezpeãn˘ sestup
vstupní vertikálou do prostoru zimovi‰tû. To bylo realizováno instalací kladkové
konzole. ¤e‰itelé vycházeli z porovnání poãtÛ hibernujících netop˘rÛ v období
pfied zniãením pÛvodní uzávûry lokality a po ní. Bez fotodokumentace v˘chozího
stavu a nové uzávûry bohuÏel nelze posoudit, zda terénní úpravy (odstranûní
závalu, obezdûní hlavního vchodu a zazdûní boãního vchodu) mohou mít vliv na
cirkulaci vzduchu, a tedy i mikroklima podzemního systému. 
Realizátor: 7–01 ORCUS Bohumín, ZO âSS 
Lokalizace projektu: Oderské vrchy
Doba provádûní projektu: 2.11. 1997
PrÛbûh projektu: V první fázi byl odstranûn vchodov˘ zával se souãasn˘m zabez-
peãením dal‰ích blokÛ kovovou v˘ztuÏí na stropû ‰achtice, které hrozily pádem. Byly
vybudovány schody pro bezpeãnûj‰í sestup ‰achticí k vlastnímu vchodu do podzemí.
Boãní vchod byl zazdûn. Hlavní vchod byl obezdûn cihlami a strop vyztuÏen ocelo-
v˘mi profily. Ve vstupu byla instalována vrata se speciálním uzávûrem.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Autorovi hodnocení není známo, zda
bylo s roãním odstupem provedeno hodnocení efektu novû zhotovené uzávûry.
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Jak bylo zmínûno v popisu projektu, bez fotodokumentace nelze odhadnout, zda
terénní úpravy a obezdûní vchodu mohou mít vliv na cirkulaci vzduchu. Dále
fie‰itelé uvádûjí, Ïe odstranûním závalu ve spodních patrech bylo docíleno
poklesu hladiny vody v chodbách o 1 m, coÏ umoÏnilo kontrolu partií, které byly
nepfiístupné díky vysoké hladinû vody. Není známo, zda byla publikována nûjaká
informaãní zpráva o projektu, nicménû v˘sledky ze zimního sãítání byly prezen-
továny na odborném fóru formou pfiedná‰ky (v zastoupení D. Horáãkem, Wagner
2004) a v ãláncích sborníkÛ (Wagner 2001, 2005). Souãasn˘ stav uzávûry a cel-
kového stavu lokality není autorovi posudku znám. Dle pfiedchozích zku‰eností
lze v‰ak oãekávat vysok˘ tlak ze strany vefiejnosti, coÏ mÛÏe vést k opûtovnému
po‰kození uzávûru. Zahájení prací jiÏ v únoru nebylo vÛãi hibernujícímu spole-
ãenstvu pfiíli‰ ‰etrné.
Finanãní náklady: 48 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: Zhotovení uzávûry, zpevnûní vchodu, instalace
bezpeãnostních konzolí i slaÀovacích úchytÛ v budoucnu umoÏní jednak dosta-
teãné zabezpeãení zimovi‰tû netop˘rÛ pfied vefiejností a také bezpeãn˘ pravideln˘
monitoring hibernujícího spoleãenstva.

8) ZAJI·TùNÍ OCHRANY ZIMOVI·Ë NA OKRESE CHRUDIM (273/1998)

Cílem bylo uzavfiít prÛletov˘mi mfiíÏemi v˘znamné zimovi‰tû v jeskyni Bûtník
a dále vstup do sklepení v Nov˘ch Hradech. Z lokality Bûtník je znám kriticky
ohroÏen˘ zimující druh vrápenec mal˘ a silnû ohroÏen˘ netop˘r velk˘. V poãtu
nûkolika jedincÛ zde byl také zastiÏen ohroÏen˘ netop˘r brvit˘. Ve sklepení
Nové Hrady jsou nalézány malé poãty jedincÛ chladnomilného netop˘ra ãer-
ného. První zimovi‰tû patfií mezi nejv˘znamnûj‰í na Chrudimsku. Není známo,
jak˘mi daty je podloÏen uvádûn˘ velk˘ úbytek v poãtech zimujících netop˘rÛ
díky zv˘‰en˘m náv‰tûvám vefiejnosti a jaká období byla pro tento závûr srov-
návána. 
Realizátor: 44/01 ZO âSOP Rákosníãek
Lokalizace projektu: obec Popovice, okr. Chrudim
Doba provádûní projektu: 5 – 6/1998
PrÛbûh projektu: V první ãásti realizace projektu byly obû lokality nav‰tíveny
a vybrána pfiesná poloha umístûní prÛletn˘ch uzávûr. Po jejich zhotovení byly
mfiíÏe nainstalovány a uzamãeny.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Na základû pfiiloÏené fotodokumentace
je zfiejmé, Ïe vlastní uzávûry si vyÏádaly pouze minimální úpravy v terénu a svût-
losti vstupní partie. TaktéÏ struktura pouÏit˘ch mfiíÏí je optimální. Lze tedy oãe-
kávat, Ïe obû uzávûry úãinnû zamezí vstupu nepovolan˘m osobám. Na druhé
stranû nebudou bariérou pro naletující jedince na zimovi‰tû ani v období pfieletÛ.
V ZZ chybí zhodnocení efektu uzávûr. Je v‰ak nutno uváÏit, Ïe pro objektivní
hodnocení efektu nové uzávûry jsou potfieba data z monitoringu nûkolika násle-
dujících sezón. Pokud toto zhodnocení nebylo zadavatelem poÏadováno, nebylo
logicky v pozdûj‰ích letech ani doplnûno. To je v‰ak obecn˘ problém v‰ech pro-
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jektÛ, jejichÏ náplní jsou uzávûry podzemních zimovi‰È. Stavy zimujících jedincÛ
vrápence malého nevykazují v˘znamného nav˘‰ení (v letech 1999–2000), které
by souviselo s instalací uzávûry. V pfiípadû netop˘ra velkého k nárÛstu zimujících
kusÛ do‰lo. Nelze v‰ak jednodu‰e prohlásit, Ïe k tomu dochází díky instalované
uzávûfie nebo zda se jedná o obecn˘ nárÛst poãtÛ pozorovan˘ na více zimovi‰tích
v âR. V̆ sledky zimního sãítání na lokalitû Bûtník byly publikovány v odborném
ãlánku (Weidinger 2001). Souãasn˘ stav uzávûry lokalit není autorovi hodnocení
znám. Finanãní náklady na instalaci uzávûr jsou velmi stfiízlivé, moÏná dokonce
podhodnocené.
Finanãní náklady: 8 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ sledkem projektu bylo uzavfiení dvou hodnot-
n˘ch zimovi‰È netop˘rÛ v okrese Chrudim. Lokality jsou jako zimovi‰tû vyuÏí-
vány zvlá‰tû ohroÏen˘mi druhy. Poãty zimujících jedincÛ (pfiedev‰ím vrápenec
mal˘ a netop˘r velk˘) vykazují nav˘‰ení charakteristické pro vût‰inu zimovi‰È
v âR a nesouvisí tedy pfiímo s vlastní uzávûrou.)

2. âSOP – PROGRAM “OCHRANA BIODIVERZITY“

1) OCHRANA JESKYNNÍCH LOKALIT A NETOP¯RÒ P¤ED JEJICH HUBENÍM

A RU·ENÍM (031399)

Cílem bylo uzavfiít prÛletov˘mi mfiíÏemi 4 zimovi‰tû, pseudokrasové jeskynû
a ‰toly v Moravskoslezsk˘ch Beskydech. Autor posudku nemûl k dispozici
vlastní Ïádost, proto byl nucen vycházet z publikovan˘ch informací o lokalitách.
Pfiedcházející moÏné anal˘zy stavu a rizik autorovi nejsou známy a nelze je proto
posoudit. Hlavním dÛvodem instalace popfi. oprav uzávûr je opûtovné pronikání
vefiejnosti do podzemních prostor, kdy dochází nejen z ru‰ení zimujících neto-
p˘rÛ ale také k pfiímému ohroÏení lidského Ïivota. 
Realizátor: Severomoravské regionální sdruÏení (SMRS) âSOP, Vala‰ské Mezifiíãí
Lokalizace projektu: Vsetínsko, Moravskoslezské Beskydy
Doba provádûní projektu: 1999.
PrÛbûh projektu: Na lokalitû âertovy díry byly nainstalovány dva kusy prÛle-
tov˘ch mfiíÏí. Realizována byla oprava uzávûr na ‰tole BoÀkov. Uzavfieny byly
i jeskynû v Semetínû a jeskynû âerná „Doly“, kde byl jeden z potenciálních
vchodÛ zazdûn a uzávûrou byl osazen pouze ten vût‰í.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: ZZ je nedostateãná a prozrazuje velmi
málo o projektu samotném. Chybí nákresy uzávûr nebo jejich vhodná fotodoku-
mentace (fotografie v novinách jsou pouze ilustraãní a není zfiejmé, jaké bylo
nutno provést terénní úpravy), která by dovolovala objektivní hodnocení v moÏné
zmûnû svûtlosti vletového otvoru. PrÛletová mfiíÏ zabezpeãující vchod do BoÀ-
kovské ‰toly má chybnû orientováno mfiíÏoví, resp. oka mfiíÏí mají svislou orien-
taci místo vhodnûj‰í vodorovné. V ZZ chybí zhodnocení efektu uzávûr, coÏ bylo
moÏno provést napfi. na základû publikovan˘ch dat ve Vespertilio (·afáfi a Rum-
ler 2001, Wagner 2001). K textu ZZ jsou doloÏeny novinové ãlánky, které sice
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ukazují na snahu popularizace projektu, nicménû neobsahují ani základní údaje.
Naopak obsahují zavádûjící informace (netop˘r obecn˘ apod.). Na lokalitû âer-
tovy díry jsou zajímavé vy‰‰í poãty netop˘ra vousatého (M. mystacinus) av‰ak
publikovaná data z jediné sezóny po uzávûfie nedovolují odpovûdn˘ závûr. Nao-
pak v pfiípadû BoÀkovské (Soudkovy) ‰toly je patrn˘ pokles poãtÛ zimujících vrá-
pence malého a netop˘ra velkého, kter˘ v‰ak bude souviset spí‰e s vût‰í nezva-
nou náv‰tûvností v zimním období neÏ s instalací uzávûry. Je zfiejmé, Ïe stávající
uzávûra není velkou pfiekáÏkou, a to díky snadnému pfiístupu ke ‰tole. Tlak van-
dalÛ na uzávûru této ‰toly je velik˘, urãité po‰kození mfiíÏe nebo alespoÀ odfie-
zání zámku je zji‰Èováno kaÏdoroãnû. 
Finanãní náklady: 55 000,- Kã
Zdroj financování: Ústfiední v˘konná rada (ÚVR) âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ sledkem projektu bylo uzavfiení ãtyfi hodnot-
n˘ch zimovi‰È netop˘rÛ. Lokality jsou jako zimovi‰tû vyuÏívány zvlá‰tû ohroÏe-
n˘mi druhy. Poãty zimujících jedincÛ (pfiedev‰ím vrápence malého a netop˘ra
velkého) vykazují nav˘‰ení charakteristické pro vût‰inu zimovi‰È v âR a nesou-
visí tedy pfiímo s vlastní uzávûrou. Naopak pokles poãtÛ netop˘ra ãerného je cha-
rakteristick˘ na vût‰inû lokalit v âR a to i pfies jejich dfiívûj‰í uzavfiení. Bfiidlicová
‰tola u BoÀkova patfií k v˘znamn˘m zimovi‰tím Olomouckého regionu a osazení
vchodu mfiíÏí bylo vhodné i díky ãast˘m náv‰tûvám a rozdûláváním ohÀÛ v zim-
ním období. Tlak na voln˘ pfiístup do ‰toly je stále vysok˘ a vyÏaduje kaÏdoroãní
opravy uzávûry. 

2) ZABEZPEâENÍ VSTUPU DO PSEUDOKRASOV¯CH JESKYNÍ A ·TOL S V¯SKYTEM

NETOP¯RÒ A VRÁPENCÒ (021399)

Cílem bylo uzavfiít prÛletov˘mi mfiíÏemi 3 zimovi‰tû, pseudokrasové jeskynû
Cyrilku a KnûhyÀskou propast, dále pak bfiidlicov˘ dÛl âermná. V‰echna zimo-
vi‰tû patfií k regionálnû v˘znamn˘m zimovi‰tím. âermná má dokonce republi-
kov˘ v˘znam, patfií k nejvût‰ím zimovi‰tím netop˘ra ãerného. V jeskyních
Cyrilka a KnûhyÀské jeskyni zimují vy‰‰í poãty netop˘ra velkého a pfiedev‰ím
kriticky ohroÏeného vrápence malého, kter˘ je na ru‰ení bûhem zimního období
velmi citliv˘. Hlavním dÛvodem instalace popfi. oprav uzávûr je opûtovné proni-
kání vefiejnosti do podzemních prostor, kdy dochází nejen k ru‰ení zimujících
netop˘rÛ, ale také k pfiímému ohroÏení lidského Ïivota. Dal‰í souãástí projektu
byla revize potenciálních úkrytÛ letních kolonií, kdy byli netop˘fii nalezeni na
‰esti lokalitách. Jak fie‰itelé v ZZ prohla‰ují, na Ïádné z nich v‰ak nepozorovali
vût‰í poãet jak 10 jedincÛ. V ZZ neuvádûjí druhovou pfiíslu‰nost nálezu. Lze jen
obtíÏnû konstatovat, zda se jednalo vÏdy o samiãí kolonie, jejichÏ dokumentace
by byla z pochopiteln˘ch dÛvodÛ v˘znamnûj‰í. Velkou slabinou ZZ je absence
harmonogramu, kter˘ by umoÏnil odhad data náv‰tûv budov a dovolil tak dal‰í
posouzení v˘znamu úkrytu. Projekt je fiazen do této kapitoly, neboÈ na zabezpe-
ãení zimovi‰È byla vyãerpána naprostá vût‰ina finanãní dotace.
Realizátor: 76/OV âSOP, Vsetín
Lokalizace projektu: Vsetínsko, Moravskoslezské Beskydy
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Doba provádûní projektu: letní mûsíce 1999.
PrÛbûh projektu: Ve v‰ech tfiech pfiípadech se jednalo o opravu jiÏ dfiíve insta-
lovan˘ch uzávûr, které byly vandaly zniãeny a jiÏ neplnily pÛvodní roli. Nejná-
roãnûj‰í fází projektu byla doprava potfiebného technického vybavení ke vcho-
dÛm do zimovi‰È. MfiíÏe v pfiípadû KnûhyÀské propasti a jeskynû Cyrilky byly
opraveny, zabetonovány a opatfieny zámkem. Lokalita âermná byla v minulosti
opatfiena Ïelezn˘mi dvefimi, které v‰ak pfii prvním ohledání nebyly tolik poni-
ãeny, jak se dfiíve pfiedpokládalo (sníÏení pfiedpokládan˘ch nákladÛ o 10 000,-
Kã). Byly tedy osazeny pouze nov˘m zámkem a natfieny.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: ZZ je nedostateãná a obsahuje zbyteãné
údaje, které vypovídají jen málo o vlastní realizaci projektu. JelikoÏ se jednalo
pouze o opravy jiÏ dfiíve instalovan˘ch uzávûr, nebyl dokumentován jejich vliv
na zimující spoleãenstvo. V̆ sledky zimního sãítání byly publikovány Wagnerem
(2001) a umoÏÀují shrnout, Ïe oprava uzávûr nemûla v˘znamn˘ vliv na poãty
zimujících netop˘rÛ. Zásadní v˘tka se v‰ak t˘ká „prÛletnosti“ dvefií fie‰ících uzá-
vûru lokality âermná. Tato lokalita je téÏ v˘znamn˘m zimovi‰tûm netop˘ra vel-
kého. Jedin˘m vletov˘m otvorem ve dvefiích je kruhov˘ otvor, jak fie‰itelé popi-
sují, stûÏí na protaÏení ruky. Tento otvor je zcela nedostateãn˘, pro netop˘ra vel-
kého je obtíÏnû prÛletn˘. Proto navrhuji jeho roz‰ífiení pfiedev‰ím do
horizontálního tvaru. Vhodn˘m provedení této úpravy, jak dokládají dobré zku-
‰enosti napfi. z nûkter˘ch severoãesk˘ch lokalit, by nemûla utrpût „pevnost“
dvefií. V˘sledky byly prezentovány pouze v novinovém tisku, prezentaci
v odborné publikaci si lze pfiedstavit jen s obtíÏemi. Otevfiení vchodÛ na letní
období, kdy lokality nejsou netop˘ry vyuÏívány, sniÏuje moÏn˘ tlak vandalÛ.
Roste v‰ak riziko úrazu zvûdavého náv‰tûvníka.
Finanãní náklady: 25 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP, vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ sledkem projektu byla oprava tfií uzávûr hod-
notn˘ch zimovi‰È netop˘rÛ na Vsetínsku. Lokality jsou jako zimovi‰tû vyuÏívány
zvlá‰tû ohroÏen˘mi druhy napfi. vrápencem mal˘m, netop˘rem velk˘m a netop˘-
rem ãern˘m. TaktéÏ nelze pfiehlédnout snahu lokalizovat nové letní úkryty kolo-
nií v budovách a to i z dÛvodu, Ïe monitoring letních úkrytÛ byl obecnû podhod-
nocován ve srovnání s pravideln˘m monitoringem zimovi‰È. 

3) UZÁVùRA ·TOLY ST¤ÍBRNICE (021300)

Cílem bylo uzavfiít prÛletovou mfiíÏí zimovi‰tû, ‰tolu Stfiíbrnice. Nejedná se
o v˘znamné zimovi‰tû, ale zimuje zde nûkolik druhÛ s legislativní ochranou (vrá-
penec mal˘, netop˘r velk˘ a netop˘r ãern˘). Hlavním dÛvodem instalace mfiíÏe
bylo opûtovné pronikání vefiejnosti do podzemních prostor, kdy docházelo nejen
k ru‰ení zimujících netop˘rÛ, ale také k ohroÏení lidského Ïivota. Uzávûra je
vhodnû fie‰ena prÛletovou mfiíÏí pfiíli‰ neomezující pÛvodní svûtlost vchodu ani
moÏnost prÛletu jednotliv˘ch zji‰tûn˘ch druhÛ. Díky tlaku vefiejnosti na umoÏ-
nûní volného vstupu do lokality byl vstup osazen skruÏemi, které v˘znamnû ome-
zují pfiístup k mfiíÏi a tím pádem i její poniãení. 
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Realizátor: ZO 55/14 âSOP Veverka
Lokalizace projektu: Lesní Hluboké, âeskomoravská vysoãina
Doba provádûní projektu: letní mûsíce 2000.
PrÛbûh projektu: ·tola má dva vchody. V rámci tohoto projektu byla v‰ak fie‰ena
uzávûra pouze vchodu hlavního. Velmi nároãné byly doprava materiálu a náfiadí na
místo prací. Vchod byl oãi‰tûn na pevn˘ skalní podklad. Do prostoru vchodu byly
vsazeny dvû skruÏe a obezdûny. MfiíÏ je osazena na vnitfiní stranû „tunelu“ vytvofie-
n˘m skruÏemi. U vchodu je téÏ umístûna cedulka s kontaktními údaji.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Lokalita je kaÏdoroãnû sãítána, nicménû
hodnocení dÛsledku instalace uzávûry nebylo provedeno. Pfii mal˘ch poãtech
zimujících netop˘rÛ (do 20 jedincÛ) budou v‰ak moÏné závûry ovlivnûny více
jin˘mi faktory neÏ instalací mfiíÏe (napfi. poãasím v dobû zimní kontroly).
V̆ sledky byly prezentovány v novinovém tisku, zájem o slavnostní „uzamãení“
projevila i TV. Prezentace v odborné publikaci by nemûla v˘znam. Souãasn˘ stav
uzávûry je dobr˘ a je kaÏdoroãnû kontrolován. 
Finanãní náklady: 10 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP, MÎP
V˘znam a priorita opatfiení: V celorepublikovém pojetí není Stfiíbrnice pfiíli‰
v˘znamn˘m zimovi‰tûm. Nicménû v regionu âeskomoravské vysoãiny je znám
pouze mal˘ poãet zimovi‰È a prÛletná uzávûra je vhodn˘m fie‰ením ochrany jed-
noho z nich.

4) ZAJI·TùNÍ LOKALIT S V¯SKYTEM NETOP¯RÒ (011300)

Navazuje na dfiívûj‰í projekt fie‰en˘ z dotací MÎP (Ochrana a zabezpeãení jeskyní
– chránûné chiropterologické fauny ve Vizovické vrchovinû 59/1995), kdy se jed-
nalo o vlastní zhotovení uzávûr na lokalitû Kopce u Lideãka. Tento projekt by mûl
fie‰it opravu uzávûr na zimovi‰tích jeskynû v Semetínû (Zbojnická jeskynû) a âerná
(âerná „Doly“). Dle projektu téÏ fie‰itelé plánovali zhotovit nové uzávûry na loka-
litû Kopce u Lideãka. Z návrhu není zfiejmé, o kterou z uzávûr se mûlo jednat.
Zabezpeãení pseudokrasov˘ch jeskyní s cílem zamezit neÏádoucím osobám ve
vstupu a souãasnû umoÏnit netop˘rÛm vlet do zimovi‰tû je v dané oblasti velmi
Ïádoucí. Vût‰ina z podzemních prostor je vyuÏívána kriticky ohroÏen˘m vrápen-
cem mal˘m a silnû ohroÏen˘m netop˘rem velk˘m, i kdyÏ se nejedná o poãetné
nálezy (napfi. jeskynû Zbojnická u Semetína, max. 10 ks celkem). Zhotovení uzávûr
a jejich pravidelná údrÏba je na lokalitách nutná i z hlediska obecné bezpeãnosti.
¤e‰itelé téÏ vyvûsili 5 netop˘fiích budek na lokalitû Kopce u Lideãka. 
Realizátor: ZO 76/09 âSOP Vala‰ské Mezifiíãí
Lokalizace projektu: vrchol Kopce, Vizovická vrchovina, Moravskoslezské
Beskydy
Doba provádûní projektu: Chybí bliÏ‰í harmonogram, letní a podzimní mûsíce
2000.
PrÛbûh projektu: Zniãení uzávûry na jeskyni Cyrilka si vyÏádalo urychlenou
opravu a tedy vûcnou zmûnu v projektu. Dále byly opraveny uzávûry na lokali-
tách Zbojnická j. u Semetína, âerná „Doly“ a Kopce u Lideãka.

362



V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Souãástí projektu bylo i otevfiení nûkte-
r˘ch zimovi‰È na letní období. Otevfiení zimovi‰È na období, kdy jsou netop˘ry
vyuÏívána pouze sporadicky nebo vÛbec, v˘znamnû omezí vliv vandalÛ na uzá-
vûry. Tento pfiedpoklad se v‰ak nepotvrdil na lokalitû Cyrilka na Pustevnách, kde
fie‰itelé pfiedpokládali pouhou opravu uzávûry. Ta v‰ak byla zniãena i pfies její
otevfiení a musela b˘t nahrazena novou mfiíÏí. ÚdrÏba a pfiípadné opravy byly pro-
vedeny na tfiech lokalitách (Zbojnická j., âerná „Doly“ a Kopce). ¤e‰itelé opráv-
nûnû kritizují „hromadn˘“ pfiístup k sãítání na zimovi‰tích. Tyto akce skuteãnû
vyÏadují peãliv˘ pfiístup zku‰eného a pokud moÏno stejného kolektivu pracov-
níkÛ znal˘ch situace v podzemí a schopn˘ch spolehlivé druhové determinace.
I pfies nedodrÏení nûkter˘ch cílÛ v návrhu (deklarováno zhotovení 2 nov˘ch uzá-
vûr, realizována byla jedna, nicménû opraveny 3 místo navrhovan˘ch 2) lze pro-
jekt prohlásit za úspû‰n˘. Dostateãná prezentace probûhla v novinové podobû byÈ
s ãásteãnû zavádûjícími informacemi. Tyto chyby v‰ak nelze pfiiãíst referujícím
ale spí‰e novináfiÛm. Souãasn˘ stav uzávûry je dobr˘ a je kaÏdoroãnû udrÏován.
Ponûkud zbyteãná je dvojí prezentace v˘sledkÛ zimního sãítání ZO âSS ORCUS
Bohumín, ktefií mûli na monitoring vlastní projekt dotovan˘ MÎP (napfi.
503/2000). Jedná se v‰ak o obecn˘ trend mnoha ZZ, kdy se fie‰itel snaÏí prezen-
tovat ve‰kerou tohoroãní ãinnost bez ohledu na její souvislost s fie‰en˘m projek-
tem!
Finanãní náklady: 30 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: V celorepublikovém pojetí o‰etfiovaná zimovi‰tû
nepatfií k v˘znamn˘m. Nicménû se jedná o lokality regionálnû zajímavé a sledo-
vané jiÏ fiadu let. Zhotovení a údrÏba prÛletn˘ch uzávûr je proto vhodn˘m fie‰e-
ním jejich ochrany.

5) ZABEZPEâENÍ ZIMOVI·Tù NETOP¯RÒ - ·TOLA NA BARYTù (230202)

Cílem bylo uzavfiít prÛletovou mfiíÏí zimovi‰tû, ‰tolu Na Barytû. Tato ‰tola není
v˘znamn˘m zimovi‰tûm, ale zimuje tu nûkolik druhÛ s legislativní ochranou
(vrápenec mal˘ ojedinûle a netop˘r velk˘ vÏdy pouze nûkolik jedincÛ). Hlavním
dÛvodem instalace mfiíÏe bylo opûtovné pronikání vefiejnosti do podzemních pro-
stor, kdy docházelo k ru‰ení zimujících netop˘rÛ. V minulosti jiÏ byla ‰tola uza-
vfiena (od r. 1989), nicménû prÛletová mfiíÏ byla vandaly zniãena. Uzávûra je
vhodnû fie‰ena prÛletovou mfiíÏí pfiíli‰ neomezující pÛvodní svûtlost vchodu. Pfie-
stoÏe se nejedná o hromadné zimovi‰tû, jeho pravideln˘ monitoring a zabezpe-
ãení napomáhají sbûru dat bûhem zimního období z regionu, kter˘ je obecnû na
podzemní zimovi‰tû relativnû chud˘.
Realizátor: 54/44 ZO âSOP Veronica
Lokalizace projektu: Îìárské vrchy, ·tûpánov
Doba provádûní projektu a jeho prÛbûh: Bûhem ãervence 2001 byl na lokalitu
dopraven materiál, díky obtíÏnému pfiístupu na znaãnou vzdálenost ruãnû. V prÛ-
bûhu srpna téhoÏ roku byly instalovány informaãní tabule a prÛletná mfiíÏ.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Nedostatkem projektu resp. jeho ZZ je
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absence fotodokumentace nebo nákresu uzávûry, umoÏÀující pfiedbûÏné posouzení
jejího moÏného negativního vlivu. Zásadní je pfiedev‰ím orientace ok mfiíÏe s ohle-
dem na letov˘ aparát nejhojnûj‰ího hibernanta (netop˘r velk˘). Ze ZZ nelze tedy
zjistit, zda mfiíÏ mûla odpovídající prÛletové parametry. Naopak zásluÏná je insta-
lace obsáhlé informaãní tabule pojednávající o Ïivotû a ochranû netop˘rÛ. Sice pfii-
táhne vût‰í pozornost vefiejnosti, ale souãasnû lze pfiedpokládat, Ïe pfieváÏí pozitivní
vliv informovanosti nad pfiirozenou zvûdavostí a vandalismem. Finanãní náklady
jsou pfiimûfiené vykonané práci. Jist˘m nedostatkem je nulová snaha o zhodnocení
vlivu uzávûry v následujících sezónách, byÈ je toto deklarováno v ZZ. Prezentace
projektu v novinovém tisku a ãasopise Veronica je dostaãující.
Finanãní náklady: 15 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP, vlastní zdroje, Nadace pro rozvoj obãanské
spoleãnosti (NROS)
V˘znam a priorita opatfiení: V celorepublikovém pojetí novû uzavfiené zimo-
vi‰tû nepatfií k v˘znamn˘m. Nicménû se jedná o lokalitu regionálnû zajímavou
a sledovanou jiÏ fiadu let. Zhotovení a údrÏba prÛletné uzávûry je proto vhodn˘m
fie‰ením její ochrany.

6) âI·TùNÍ ZIMOVI·Ë A SLEDOVÁNÍ NETOP¯RÒ (230203)

JelikoÏ autor posudku nemûl k dispozici návrh projektu, nemohl posoudit, zda kore-
luje se ZZ a v˘sledky v ní popsan˘mi. Cílem bylo monitorovat 9 zimovi‰È na území
âeskolipska, nûkterá z nich vyãistit a odpadky odvézt. Nûkterá ze zimovi‰È jsou vyu-
Ïívána druhy s legislativní ochranou (vrápenec mal˘, netop˘r velk˘ a netop˘r ãern˘).
¤ada z tûchto zimovi‰È patfií k regionálnû v˘znamn˘m lokalitám, které jsou pravi-
delnû monitorovány nejménû od roku 1989. ¤e‰itelé pfii úklidu odpadkÛ vûnovali
pozornost pfiedev‰ím dvûma lokalitám (Skalice, Pust˘ kostel), které jsou turisticky
nejzajímavûj‰í. Uzávûry jsou kaÏdoroãnû niãeny vandaly a vnitfiní prostory zneãi‰Èo-
vány odpadky. Obû lokality jsou atraktivní pro druhy, které jsou na podzemních loka-
litách zastiÏeny bûhem zimního období pouze sporadicky napfi. netop˘r hvízdav˘ (P.
pipistrellus) nebo netop˘r veãerní (E. serotinus). âi‰tûní probíhalo vÏdy v letním
období, kdy sice netop˘fii vyuÏívají tyto prostory, jak dosvûdãuje fiada odchytÛ pfied
vchody, nicménû nejsou ru‰eni náv‰tûvou tolik jako v zimním období. 
Realizátor: 32/06 ZO âSOP Aron, âeská Lípa
Lokalizace projektu: âeskolipsko 
Doba provádûní projektu a jeho prÛbûh: Není pfiesnû znám harmonogram
prací, z kontextu ZZ vypl˘vá, Ïe úklidové práce probíhaly na lokalitách bûhem
léta 2003, fie‰itelé se také úãastnili sãítání letounÛ na nûkter˘ch z lokalit.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Vyãi‰tûní v˘‰e uveden˘ch podzemních
objektÛ patfií k zásluÏn˘m ãinnostem. BohuÏel zásadním je v‰ak dÛmyslné zabezpe-
ãení tûchto prostor pfied vandaly. Pfiedev‰ím u podzemního pískovcového lomu Ska-
lice a pískového dolu Pust˘ Kostel, kde jsou vstupy velmi rozmûrné, podobné zabez-
peãení není jednoduché a lze je snadno po‰kodit. Tyto lokality nejsou pouze
v˘znamn˘m zimovi‰tûm netop˘rÛ, ale také v˘znamnou kulturnû-technickou památ-
kou, jíÏ by mûla b˘t vûnována patfiiãná pozornost a ochrana. Uzávûry vyÏadují kaÏ-
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doroãní opravy v rÛzném rozsahu, od v˘mûn po‰kozen˘ch zámkÛ aÏ po opravu prÛ-
letn˘ch mfiíÏí. V̆ sledky zimních sãítání z nûkter˘ch lokalit byly jiÏ dfiíve publiko-
vány Vitáãkem (2001). Projekt byl dostateãnû prezentován v novinovém tisku. 
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: Sledované a ãi‰tûné lokality patfií k nejzajímavûj-
‰ím v âeské republice, a to i díky pravidelnému zimování chladnomiln˘ch druhÛ.
Pravidelné kontroly jsou proto Ïádoucí a umoÏÀují rychl˘ zásah a provizorní
zabezpeãení, neboÈ nûkteré z lokalit se témûfi okamÏitû po pfiekonání uzávûry stá-
vají skládkou.

3. âSOP – “OCHRANA BIODIVERZITY V LESÍCH“ (podpora LâR, s.p.)

1) ZÁCHRANA ZIMOVI·Tù CECHOVNÍ ·TOLA (565102)

Cílem bylo uzavfiít prÛletovou mfiíÏí zimovi‰tû Cechovní ‰tolu na Je‰tûdském hfie-
beni. ·tola není v˘znamn˘m zimovi‰tûm, ale zimuje zde nûkolik druhÛ s legisla-
tivní ochranou (vrápenec mal˘ vzácnû a netop˘r velk˘ vÏdy pouze nûkolik
jedincÛ). ·tola byla tfii roky pfied realizací projektu uzavfiena tak, Ïe neumoÏÀo-
vala vlet netop˘rÛ, ktefií tyto prostory vyuÏívají nejen jako zimovi‰tû, ale téÏ jako
v˘znamné sociální místo. Tato lokalita byla v minulosti pravidelnû monitorována,
ale stávající zabezpeãení jiÏ neumoÏÀovalo kaÏdoroãní sãítání zimujících
letounÛ. DÛvodem realizace projektu byla právû pochybnost o prÛletnosti zabez-
peãení pro netop˘ry (deklarováno pÛvodním realizátorem), které se nakonec pfii
vlastním provedení ukázalo nefunkãním. 
Realizátor: 36/02 ZO âSOP pfii Správû CHKO Jizerské hory 
Lokalizace projektu: Liberecko, Je‰tûdsk˘ hfibet 
Doba provádûní projektu a jeho prÛbûh: PrÛbûh akcí je podrobnû zpracován
a dokumentován obrazov˘m i mapov˘m materiálem. V fiíjnu 2002 byla odstra-
nûna zfiícená stûna zabraÀující vletu netop˘rÛ na zimovi‰tû. Dále bylo vybudo-
váno paÏení pro betonáÏní práce a byl vytvofien vstupní tunel. Následující den byl
po dobré pfiístupové cestû pfiivezen hotov˘ betonov˘ mix. Nicménû nutnost
odbagrování vût‰ího mnoÏství zborcené skály oproti pfiedpokladu si vynutila
i vût‰í spotfiebu betonu, proto byl 14.10. 2002 dovezen mix je‰tû jeden. Vstup byl
osazen provizorní mfiíÏí.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: ZZ je obsáhlá, dobfie formulovaná
a obsahuje Ïádoucí informace o projektu. PfiestoÏe do‰lo k omezení svûtlosti
pÛvodního vchodu, netop˘fii zimovi‰tû v posledních letech vyuÏívají stále
v podobn˘ch poãtech. Je tedy zfiejmé, Ïe úprava uzávûry se zdafiila a navíc umoÏ-
nila pravideln˘ vstup za úãelem sãítání. JelikoÏ náklady projektu pfiesáhly pfied-
pokládané v˘daje, rozhodl se fie‰itel na dorovnání vynaloÏit zdroje vlastní
a o dotaci poÏádat i v následujícím roce. Tento krok (blokace financí) mu v‰ak
neumoÏnil realizovat nûkteré jiné zámûry, nicménû je zásluÏné, Ïe prioritou bylo
kvalitní dokonãení jednoho projektu. V˘sledky a prÛbûh byly publikovány
v novinovém tisku. Vlastní v˘sledky ze zimního sãítání netop˘rÛ na lokalitû
v odborném tisku vy‰ly jiÏ dfiíve (Horáãek 2001).

365



Finanãní náklady: 21 000,- Kã
Zdroj financování: Lesy âR, vlastní zdroje, dar
V˘znam a priorita opatfiení: V celorepublikovém pojetí novû uzavfiené zimo-
vi‰tû nepatfií k v˘znamn˘m. Nicménû se jedná o lokalitu regionálnû zajímavou
a sledovanou jiÏ fiadu let. Zhotovení prÛletné uzávûry a umoÏnûní vstupu sãitate-
lÛm je proto vhodn˘m fie‰ením její ochrany a moÏnosti pravidelného monito-
ringu.

2) ZÁCHRANA ZIMOVI·Tù CECHOVNÍ ·TOLA - DOKONâENÍ (560303)

Cílem bylo uzavfiít prÛletovou mfiíÏí zimovi‰tû Cechovní ‰tolu na Je‰tûdském hfie-
beni. Projekt ã. 562102 úspû‰nû vyfie‰il otázku opûtovného zpfiístupnûní ‰toly.
Nicménû nákladností prací nebylo moÏno vyhotovit uzávûru – prÛletovou mfiíÏ,
a tak projekt celkovû dokonãit. Jak bylo uvedeno v hodnocení pfiedchozího pro-
jektu, nebyl do ‰toly zabezpeãen dostateãn˘ vlet pro netop˘ry a kontrola lokality
nebyla moÏná vÛbec. PÛvodní vletov˘ otvor byl pro vût‰í zimující druhy neto-
p˘rÛ (netop˘r velk˘) neprÛletn˘. 
Realizátor: 36/02 ZO âSOP pfii Správû CHKO Jizerské hory 
Lokalizace projektu: Liberecko, Je‰tûdsk˘ hfibet 
Doba provádûní projektu a jeho prÛbûh: sezóna 2003; PrÛbûh akcí je, stejnû
jako u pfiede‰lého projektu, dobfie popsán a zdokumentován obrazov˘m materiá-
lem. Do vstupu byla osazena nová mfiíÏ, vymûnûny zámky, betonov˘ blok byl
obezdûn pfiírodním kamenem a nad vlastním vstupem byla vyzdûna ochranná
zídka bránící jeho zas˘pání. Bylo téÏ zhotoveno pfiístupové schodi‰tû.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: ZZ není zcela kompletní. Chybí nákres
prÛletové mfiíÏe, nicménû její charakter je patrn˘ z fotodokumentace a dokládá
její dostateãnost. TaktéÏ rozmûr ok a jejich orientace je dostateãná pro vlet zimu-
jících druhÛ. PfiestoÏe do‰lo k omezení svûtlosti pÛvodního vchodu, netop˘fii
zimovi‰tû v posledních letech vyuÏívají stále v podobn˘ch poãtech. V˘sledky
a prÛbûh byly dostateãnû publikovány v novinovém tisku. Odborná prezentace by
byla obtíÏná a sama o sobû bezv˘znamná.
Finanãní náklady: 10 000,- Kã
Zdroj financování: Lesy âR
V̆ znam a priorita opatfiení: V celorepublikovém pojetí novû uzavfiené zimovi‰tû
nepatfií k v˘znamn˘m. Nicménû se jedná o lokalitu regionálnû zajímavou a sledova-
nou jiÏ fiadu let. Zhotovení prÛletné uzávûry a umoÏnûní vstupu sãitatelÛm, je proto
vhodn˘m fie‰ením její ochrany a moÏnosti pravidelného monitoringu.

3) ÚDRÎBA A ZKVALITNùNÍ ZABEZPEâENÍ ZÁPADNÍ A HANYCHOVSKÉ JESKYNù

(560101)

V obou pfiípadech se jedná o v˘znamná zimovi‰tû na Liberecku. Zimuje zde
nûkolik druhÛ s legislativní ochranou (vrápenec mal˘, Západní jeskynû patfií
k v˘znamn˘m zimovi‰tím v regionu; netop˘r velk˘, netop˘r BrandtÛv vÏdy více
jedincÛ). Cílem projektu bylo zdokonalit uzávûry na obou lokalitách a sjednotit
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zabezpeãovací systém s technologií aplikovanou na ostatních zimovi‰tích Libe-
recka. Západní jeskynû u Jítravy je téÏ známa zachovalou krasovou v˘zdobou
a patfií tedy i mezi cenné geologické památky. Na obû lokality a jejich zabezpe-
ãení je vyvíjen permanentní tlak ze strany vefiejnosti. Uzávûry jsou stále po‰ko-
zovány, jiÏ nûkolikrát bylo pouÏito hrubého násilí ve snaze vniknout do podzemí.
Zvlá‰tû nebezpeãná je vstupní partie Hanychovské jeskynû, kde jiÏ jedenkrát
podobn˘ pokus skonãil pádem do vstupní propasti!
Realizátor: 36/02 ZO âSOP pfii Správû CHKO Jizerské hory
Lokalizace projektu: Liberecko, Je‰tûdsk˘ hfibet 
Doba provádûní projektu a jeho prÛbûh: sezóna 2001. V první fázi projektu byla
na obou lokalitách odrezena vrata. V dal‰í fázi byl vypracován projekt s nákresem
uzavíracího systému, kter˘ dosahuje znaãné technické sloÏitosti a nebylo moÏno ho
bez tohoto zhotovit. V poslední fázi bylo zabezpeãení instalováno.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: ZZ je vhodnû doplnûna jak technick˘mi
nákresy zabezpeãovacích komponent tak fotodokumentací. Vlastní text je pro
hodnocení zcela dostaãující a je dobr˘m pfiíkladem kompletní dokumentace pro-
jektu. V rámci projektu se i pfies jistá technická úskalí podafiilo sjednotit uzavírací
systém obou lokalit s ostatními uzávûrami v regionu. Souãasnû téÏ bylo technické
zabezpeãení obou lokalit v˘raznû zdokonaleno a poskytuje tak lep‰í záruku
ochrany zimovi‰È. Jedinou v˘tkou budiÏ nejasná nezbytnost projektu jako tako-
vého, v pfiípadû, Ïe souãasné uzavírací systémy byly funkãní. Nicménû je zfiejmé,
Ïe finanãní podpora byla vyuÏita smysluplnû s jasn˘m efektem. V̆ sledky pro-
jektu nebyly publikovány a v pfiípadû zvefiejnûní technick˘ch parametrÛ by pub-
likace byla naopak neÏádoucí. 
Finanãní náklady: 11 580,- Kã
Zdroj financování: Lesy âR
V˘znam a priorita opatfiení: Projekt celkovû pfiispûl k opravû a vylep‰ení tech-
nického zabezpeãení dvou v˘znamn˘ch zimovi‰È netop˘rÛ v Libereckém regi-
onu. Obû lokality jsou hodnotné nejen zimujícím spoleãenstvem letounÛ, ale také
vlastním geologicko-kulturním v˘znamem. Zdokonalení uzávûr by mûlo sníÏit
pravdûpodobnost prÛniku neÏádoucích osob a tím zajistit obecnou bezpeãnost.
V̆ sledky sãítání z obou lokalit byly publikovány (Horáãek 2001).

4) ZABEZPEâENÍ ·ACHTY NA DÒLNÍM VRCHU - PRVNÍ FÁZE (045600)

Cílem projektu bylo prvotní zabezpeãení proti pádu do vstupní ‰achty zimovi‰tû
na DÛlním vrchu. Lokalita nepatfií k v˘znamn˘m zimovi‰tím, nicménû jsou zde
pravidelnû pozorováni zimující jedinci vrápence malého a netop˘ra velkého. Pro-
jekt není charakteristick˘ ani tak nároãností vlastní realizace jako spí‰e získáním
obecné podpory pro fie‰ení prÛletného zabezpeãení. ·achta je nebezpeãn˘m
objektem vyÏadujícím dÛkladné zabezpeãení, a jelikoÏ se nejedná o v˘znamné
zimovi‰tû netop˘rÛ, je prosazení podobného (finanãnû velmi nákladného) fie‰ení
obtíÏné. Zabezpeãení podobn˘ch lokalit jsou bûÏnû fie‰ena záhozem nebo odstfie-
lením vstupu. Region by v‰ak tímto pfii‰el o pravidelnû monitorované zimovi‰tû
i cennou technickou památku. 
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Realizátor: 36/02 ZO âSOP pfii Správû CHKO Jizerské hory
Lokalizace projektu: Liberecko, Je‰tûdsk˘ hfibet 
Doba provádûní projektu a jeho prÛbûh: sezóna 2000, V první fázi byla zho-
tovena oplocenka s dfievûnou kostrou z materiálu dodaného Lesy âR. Projekt
obsahuje kvalitní popis realizace oplocení ‰achetního vstupu i se zhotovením pfií-
stupové branky. JelikoÏ fie‰itelÛm zbyl materiál, vyhotovili je‰tû zábranu nad
vstupem do dûdiãné ‰toly v blízkosti ‰achty.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: ZZ je vhodnû doplnûna pfiedev‰ím
v˘stiÏnou fotodokumentací, která dobfie popisuje vlastní prÛbûh prací. Oplocenka
je zhotovena v dostateãném odstupu od okraje ‰achty, takÏe nebude pro zimující
netop˘ry pfiekáÏkou. TaktéÏ velikost ok horského pletiva je dostateãn˘, umoÏÀu-
jící prÛlet pfii „swarmingu“ v blízkosti vstupu. Velmi vhodné bylo i pouÏití kÛlÛ
zhotoven˘ch z materiálu v blízkosti lokality. Cenné je elegantní zdÛvodnûní
a realistick˘ postoj fie‰itele k zabezpeãení lokality. V̆ sledky zimního sãítání na
lokalitû byly publikovány (Horáãek 2001). Vlastní text je pro hodnocení zcela
dostaãující a je dobr˘m pfiíkladem kompletní dokumentace projektu. Velmi pfií-
kladné je i vyuÏití zbylého materiálu.
Finanãní náklady: 8 000,- Kã
Zdroj financování: Lesy âR
V˘znam a priorita opatfiení: Projekt smysluplnû pfiipravil prostor pro následu-
jící projekt pfiímo fie‰ící prÛletnou uzávûru zimovi‰tû na DÛlním vrchu. Zábrana
zamezuje náhodnému pádu do ‰achty a je dostateãnou pfiekáÏkou upozorÀující
vefiejnost na nebezpeãí. 

5) OCHRANA, ZAJI·TùNÍ ZIMOVI·Tù, INSTALACE BUDEK A ZIMNÍ SâÍTÁNÍ NETO-
P¯RÒ V PROSTORU A OKOLÍ NEJHLUB·Í BESKYDSKÉ PROPASTI (KNùHYNù -57 M)
A SEMINÁ¤ (055600)

Cílem projektu byla celá fiada obsahovû rozdíln˘ch ãinností, které komplikují zafia-
zení projektu do nûkterého z obsahov˘ch celkÛ. Tento fakt také zbyteãnû tfií‰tí
pozornost fie‰itelÛ do nûkolika málo konzistentních smûrÛ – vyvû‰ení 20 ks neto-
p˘fiích budek, oprava uzávûry do KnûhyÀské propasti, uspofiádání odborného semi-
náfie. Podobn˘ styl vypracování projektÛ by nemûl b˘t v budoucnu podporován.
Díky nekompletním ZZ lze posléze jen obtíÏnû kontrolovat projektové v˘stupy
a fie‰itele nenutí k bliÏ‰í specifikaci. Z celého projektu je patrnû nejv˘znamnûj‰í
kontrola a pravidelná údrÏba uzávûry propasti, proto byl projekt nakonec zafiazen
právû do této kategorie. Velmi nevhodnû jsou naãasovány kontroly jeskynû. 
Realizátor: 76/OV âSOP Vsetín
Lokalizace projektu: Moravskoslezské Beskydy, Knûhynû
Doba provádûní projektu a jeho prÛbûh: Nûkolik kontrol propasti bylo prove-
deno v letních mûsících (v ZZ bezdÛvodnû chybí bliÏ‰í specifikace) a jedna
v listopadu. Pfii poslední kontrole byla uzávûra opatfiena speciálním uzavíracím
systémem (chybí v‰ak bliÏ‰í popis). V fiíjnu bylo v okolí vrcholu Knûhynû vyvû-
‰eno 10 netop˘fiích budek, dal‰ích 10 pak pfii listopadové kontrole poblíÏ vstupu
do propasti. Zcela chybí zmínka o datu pofiádání semináfie. 
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V˘sledky projektu a jeho nedostatky: ZZ je nekompletní, chybí fotodokumen-
tace vyvû‰ovan˘ch typÛ budek, popfiípadû nákres speciální uzávûry. Naãasování
kontrol zimovi‰tû nekoreluje s obvykl˘mi termíny celorepublikového sãítání
a jejich frekvence je naopak na závadu. Dále chybí jakékoliv shrnutí prÛbûhu
semináfie a v˘stupÛ z nûj. Pfiitom právû uspofiádání semináfie je jedineãnou pfiíle-
Ïitostí prezentace vlastní aktivní ochrany netop˘rÛ v regionu. Informace v pfiilo-
Ïen˘ch novinov˘ch ãláncích dokládající prezentaci projektu jsou vûcnû
nesprávné a zavádûjící. 
Finanãní náklady: 10 000,- Kã
Zdroj financování: Lesy âR
V˘znam a priorita opatfiení: Projekt je velmi nekvalitnû navrÏen a taktéÏ ZZ je
zcela nedostaãující. Chybí základní informace pro jeho posouzení. ¤e‰itel se
v ZZ vûnuje balastním poznámkám a opomíjí stûÏejní charakteristiky. Zcela
nevhodné jsou ãasté kontroly propasti.

6) PÉâE O NETOP¯RY V NEJHLUB·Í BESKYDSKÉ – KNùHY≈SKÉ PROPASTI (560201)

Cílem projektu jako v pfiípadû projektu pfiede‰lého (055600) byla celá fiada obsa-
hovû rozdíln˘ch ãinností, které komplikují zafiazení projektu do nûkterého z obsa-
hov˘ch celkÛ. Dílãím cílem bylo vyvû‰ení 10 netop˘fiích budek, dále pak oprava
uzávûry propasti a organizace Evropské noci pro netop˘ry, ENN (European Bat
Night). V návrhu projektu je taktéÏ pfiislíbena kontrola jiÏ dfiíve vyvû‰en˘ch
budek. Z celého projektu je nejv˘znamnûj‰í kontrola a pravidelná údrÏba uzávûry
propasti, proto byl projekt zafiazen právû do této kategorie. Nicménû snahu pre-
zentace ochrany netop˘rÛ v rámci ENN nelze téÏ opominout a je jistû zásluÏn˘m
cílem informovat vefiejnost o této problematice. 
Realizátor: 76/OV âSOP Vsetín
Lokalizace projektu: Moravskoslezské Beskydy, Knûhynû
Doba provádûní projektu a jeho prÛbûh: sezóna 2001. V kvûtnu provedli kon-
trolu uzávûry jeskynû a u pfiíleÏitosti ENN byli nuceni mfiíÏ opravit. Provedli téÏ
kontrolu budek vyvû‰en˘ch v rámci projektÛ pfiedchozích a vyvûsili nové. Bohu-
Ïel chybí bliÏ‰í popis harmonogramu.
V̆ sledky projektu a jeho nedostatky: ZZ je nekompletní, zcela chybí fotodoku-
mentace vyvû‰ovan˘ch typÛ budek, popfiípadû bliÏ‰í dokumentace k opravû uzávûry.
Naãasování kontrol zimovi‰tû stejnû jako v pfiede‰l˘ch projektech nekoreluje s obvy-
kl˘mi termíny celorepublikového sãítání a jejich frekvence je naopak na závadu.
Velmi chud˘ je komentáfi ke kontrolám budek, pfiestoÏe jich jiÏ na lokalitû bylo vyvû-
‰eno nûkolik desítek a fie‰itelé se chystají pfiipravit dal‰í. Informace o obsazení pou-
h˘ch dvou z celé sady je ponûkud nedostaãující. Daleko v˘znamnûj‰í by byly kon-
krétnûj‰í informace o tom jak˘m druhem, jakého pohlaví a poãtem jsou vyuÏívány.
Jen tyto informace by totiÏ mohly podloÏit smysluplnost vyvû‰ování dal‰ích budek.
Prezentace projektu probûhla v novinovém tisku. 
Finanãní náklady: 13 000,- Kã
Zdroj financování: Lesy âR
V˘znam a priorita opatfiení: DÛleÏitou ãinností v rámci projektu je pravidelná
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kontrola a obnova po‰kozené uzávûry KnûhyÀské jeskynû. Velmi osvûtová je
i organizace ENN.

4. PROJEKTY PROGRAMU PÉâE O KRAJINU MÎP âR

ZABEZPEâENÍ ·TOLY V ÎDÍRNICKÉM ÚDOLÍ (926A/05/640/03)

Cílem bylo uzavfiít prÛletovou mfiíÏí zimovi‰tû, ‰tolu ve Îdírnickém údolí. ·tola
nepatfií mezi v˘znamná zimovi‰tû, ale zimuje zde nûkolik druhÛ s legislativní
ochranou (vrápenec mal˘ a netop˘r velk˘). Hlavním dÛvodem instalace mfiíÏe
bylo opûtovné pronikání vefiejnosti do podzemních prostor, kdy dochází k ru‰ení
zimujících netop˘rÛ. Zámûrem fie‰itelÛ bylo vyzdít ãást vchodové partie ve snaze
zabránit samovolnému ãi zámûrnému zas˘pání ‰toly. Do stfiedové ãásti pak mûla
b˘t vsazena prÛletová mfiíÏ. 
Realizátor: Ústeck˘ pfiírodovûdn˘ klub
Lokalizace projektu: Ústí nad Labem, k.ú. Îandov u Chlumce, Chlumec, Îdír-
nické údolí 
Doba provádûní projektu a jeho prÛbûh: chybí podrobnûj‰í specifikace, sezóna
2003. Z popisu prací vypl˘vá, Ïe vût‰í ãást vstupu byla dozdûna pfiírodním kame-
nem a stfied byl osazen prÛletnou mfiíÏí o velikosti 60x60 cm.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Nedostatkem projektu resp. jeho ZZ je
absence fotodokumentace nebo nákresu uzávûry, umoÏÀující pfiedbûÏné posou-
zení jejího moÏného negativního vlivu. Zásadní je pfiedev‰ím orientace ok mfiíÏe
s ohledem na letov˘ aparát zimujících druhÛ. Také zpÛsob provedení není opti-
málním fie‰ením, v˘razné zmen‰ení pÛvodní svûtlosti vchodu se mohlo znaãnû
odrazit na celkovém mikroklimatu ‰toly. Ocenit lze ponechání volného prÛchodu
ve spodní ãásti uzávûry pro obojÏivelníky, ktefií mohou ve ‰tole zimovat také.
V ZZ chybí podloÏení nálezy takov˘chto hibernantÛ a jakákoliv snaha o zhodno-
cení efektu uzávûry. Autorovi posudku není známa Ïádná publikace v˘sledkÛ
projektu, v odborném tisku by nemûla v˘znam. 
Finanãní náklady: 34 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP âR (PPK)
V˘znam a priorita opatfiení: V celorepublikovém pojetí novû uzavfiené zimo-
vi‰tû nepatfií k v˘znamn˘m. Nicménû se jedná o lokalitu regionálnû zajímavou.
Zhotovení a údrÏba prÛletné uzávûry je proto vhodn˘m fie‰ením její ochrany
a souãasnû zamezí moÏnosti úrazu zvídav˘ch náv‰tûvníkÛ.

PODPORA ÚKRYTOV¯CH MOÎNOSTÍ

Vût‰ina následující projektÛ byla vûnována zv˘‰ení úkrytov˘ch moÏností neto-
p˘rÛ. Tento cíl byl obvykle fie‰en umísÈováním rÛzn˘ch typÛ netop˘fiích budek.
Nûkteré projekty v‰ak byly vûnovány i dohledávání netop˘fiích úkrytÛ nebo
ochranû doupn˘ch stromÛ. Jiné se dokonce pokou‰ely o zhodnocení preference
typÛ pouÏívan˘ch budek. Objevil se téÏ jeden projekt fie‰ící problematiku umû-
l˘ch dutin v such˘ch stromech. V zahraniãí existují velmi dobré zku‰enosti s vyu-
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Ïíváním speciálních budek netop˘ry, proto se v hodnoceném období objevila celá
fiada projektÛ ve snaze tuto metodiku uplatnit i u nás. Budky totiÏ mohou poskyt-
nout nejen nové úkryty a slouÏit jako urãitá náhrada za pfiirozené úkryty ve stro-
mech, ale na rozdíl od pfiírodních úkrytÛ jsou velmi dobfie pfiístupné a tedy dobfie
kontrolovatelné. Proto mohou poskytnout mnoÏství informací o tzv. dutinov˘ch
druzích. Aspekty úkrytov˘ch strategií tûchto druhÛ netop˘rÛ jsou do dne‰ka málo
prozkoumány. Také faunistick˘ch údajÛ je k tûmto druhÛm velmi málo. Do
období rozvoje metod jako je „netting“ do nárazov˘ch sítí a pfiedev‰ím „detekto-
ring“, byly dostupné pouze náhodné nálezy. Nicménû i tyto metody s sebou pfii-
ná‰ejí znaãná omezení. U nettingu se jedná pfiedev‰ím o územní omezení. Pomocí
bat detektorÛ lze sice urãit právû sledovan˘ druh, av‰ak i zde existuje fiada meto-
dick˘ch problémÛ. Nûkteré druhy je obtíÏné sledovat pomocí detektoru vzhledem
k velice slabému echolokaãnímu signálu (netop˘r ãern˘, netop˘r vodní, Plecotus
spp.) nebo z dÛvodu smûrování signálu (napfi. u tzv. zemních sbûraãÛ – „glea-
ners“, mezi které patfií tfieba netop˘r velk˘). U tûchto druhÛ ãasto dochází k pod-
cenûní hustoty v daném biotopu. Situace se taktéÏ komplikuje pfiesností získa-
n˘ch informací o sledovan˘ch netop˘rech. Napfi. detekce ultrazvuku tradiãnû
nemÛÏe osvûtlit pfiím˘ úkrytov˘ vztah konkrétního sledovaného jedince k loka-
litû. Zdá se tedy, Ïe hromadné vyvû‰ování budek by mohlo v˘znamnû pfiispût
k hlub‰ímu poznání bionomie nûkter˘ch lesních druhÛ, a tak opodstatnit i jejich
praktickou ochranu.

1. V¯BùROVÁ ¤ÍZENÍ MÎP

1) ZV¯·ENÍ MOÎNOSTÍ ÚKRYTÒ PRO NETOP¯RY V JIMI OB¯VAN¯CH LOKALITÁCH

(323/1997)

Cílem projektu bylo rozvûsit na vybran˘ch lokalitách, pfiedev‰ím v prostorách
budov a kostelÛ 40 netop˘fiích budek. ¤e‰itelé pfiedpokládali, Ïe instalace budek
v budovách doposud vyuÏívan˘ch pouze solitérními kusy, zv˘‰í úkrytovou
nabídku a pfiiláká vût‰í poãet samic. Dal‰ím cílem projektu mûlo b˘t vydání meto-
diky pro praktickou ochranu netop˘rÛ. Na realizaci terénních prací se mûli podílet
pfiedev‰ím mladí ochránci pfiírody, projekt tedy sledoval i v˘chovnû vzdûlávací
aspekt. V úvodu návrhu projektu v‰ak zcela chybí faunistické údaje o netop˘rech
vyuÏívajících pÛdní prostory, kde byly budky vyvû‰ovány. Mezi druhy netop˘rÛ,
jejichÏ samiãí kolonie obvykle podobné úkryty vyuÏívají, patfií napfi. netop˘r u‰at˘
Plecotus auritus, netop˘r dlouhouch˘ P. austriacus, netop˘r velk˘ popfi. netop˘r
veãerní. Dále to mÛÏe b˘t celá fiada ‰tûrbinov˘ch druhÛ, které se v‰ak do vût‰ích
pÛdních prostor dostávají pouze sporadicky. Oba druhy rodu Plecotus tvofií málo
poãetné letní kolonie samic (15–20 ks) a s úspûchem vyuÏívají ‰tûrbin ve spojích
trámoví nebo mezi krovy a krytinou. Podobná situace je u netop˘ra veãerního.
Naopak netop˘r velk˘ tvofií obvykle poãetnûj‰í (desítky ks) samiãí kolonie, kdy
jedinci jsou volnû zavû‰eni na krovech ãi prknech v hfiebeni stfiechy. Nûktefií juve-
nilní jedinci, popfi. i adultní za chladného poãasí vyuÏívají ‰tûrbin v trámoví. Tyto
informace naznaãují, Ïe fie‰itel patrnû nebyl pfii pfiípravû projektu dostateãnû

371



seznámen s biologií druhÛ, které pÛdní prostory vyuÏívají. Instalace budek v pÛd-
ních prostorách by byla oprávnûna pfiedev‰ím v pfiípadû úbytku pÛvodních ‰tûr-
bin (napfi. v dÛsledku pfiestavby) netop˘ry dfiíve vyuÏívan˘mi. Tato okolnost v‰ak
v návrhu projektu zmínûna není. 
Realizátor: 44/01 ZO âSOP Rákosníãek
nicménû v identifikaci OS je 44/16 ZO âSOP „Klub ochráncÛ SPR Habrov“!
Lokalizace projektu: Chrudimsko
Doba provádûní projektu: 1 – 10/1997
PrÛbûh projektu: Instalace budek probûhla v období od ledna do dubna 1997.
¤e‰itelé v‰ak je‰tû do konce fiíjna provádûli pravidelné kontroly vyuÏívání budek.
V˘sledky projektu: ¤e‰itelé se snaÏili bûhem léta i podzimu monitorovat pfií-
tomnost netop˘rÛ v budkách. Budky byly pravdûpodobnû kontrolovány i v násle-
dujících letech. Zjistili v nich pouze solitérní jedince netop˘rÛ u‰at˘ch, netop˘rÛ
velk˘ch a netop˘rÛ fiasnat˘ch. Podobn˘ v˘sledek bylo moÏno predikovat jiÏ pfie-
dem. Vût‰í smysl by mûlo vyvûsit budky na budovy z venku. Tak by mohly b˘t
osídleny také v˘‰e zmínûn˘mi ‰tûrbinov˘mi druhy (netop˘r hvízdav˘ sensu lato,
netop˘r rezav˘ N. noctula, popfi. dal‰ími men‰ími zástupci rodu Myotis). Autorovi
není znám Ïádn˘ publikaãní v˘stup, v odborném tisku si ho lze pfiedstavit pouze
obtíÏnû. Souãasn˘ stav budek není téÏ znám, nicménû budky v pÛdních prosto-
rech nejsou zdaleka tolik exponovány jako budky vyvû‰ené venku. Jejich Ïivot-
nost bude tedy podstatnû del‰í.
Finanãní náklady: 7 000,- Kã 
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: Rychlá realizace ojedinûlého pokusu o zv˘‰ení
úkrytové nabídky byla jistû zásluÏná. Nicménû pro podobn˘ projekt v budoucnu
doporuãuji konzultace s více odborníky, pravdûpodobnost úspû‰nosti projektu by
se tak mohla, pfiedev‰ím díky v˘bûru vhodnûj‰ích lokalit, v˘znamnû zv˘‰it.

2) BUDKY PRO NETOP¯RY (270/1998)

Cílem projektu bylo vyvûsit 75 ks netop˘fiích budek za úãelem ovûfiení osídlovací
schopnosti rÛzn˘ch typÛ tûchto budek. Vyvû‰ení budek by téÏ mûlo dle fie‰itelÛ
poslouÏit k inventarizaci místní chiropterofauny. Za tímto úãelem by mûla b˘t osíd-
lenost budek kaÏdoroãnû monitorována. Tento projekt jiÏ na základû vlastního
návrhu má spí‰e charakter pokusu. V návrhu zcela chybí informace, které druhy
netop˘rÛ by mûly b˘t cílové. Tento fakt by bylo moÏno posoudit na základû bliÏ‰í
porostní specifikace 6 linií, kde byly budky instalovány. Tato informace v‰ak
v návrhu i závûreãné zprávû zcela chybí, pfiestoÏe je jednou z nejpodstatnûj‰ích
informací! V ZZ téÏ zcela chybí bliÏ‰í komentáfi k jednotliv˘m typÛm vyvû‰en˘ch
budek. Zmínka o ovûfiování „osídlení toho kterého typu“ je pak irelevantní. PakliÏe
takto zásadní informace ZZ neobsahuje, nemûla b˘t vÛbec pfiijata a lze váÏnû
pochybovat o dostateãné odborné fundovanosti fie‰itele. V̆ stupy projekty shrnuté
v ZZ nejsou zdaleka dostaãující pro jakékoliv hodnocení „úspû‰nosti“ projektu.  
Realizátor: 55/14 ZO âSOP Veverka
Lokalizace projektu: Svratecko

372



Doba provádûní projektu: 4 – 5/1998
PrÛbûh projektu: Bûhem dubna byly netop˘fií budky zhotoveny ãleny oddílu
Woodcraft Chfiiby a v mûsíci následujícím instalovány na ‰esti liniích dle roz-
pisu v ZZ.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: V ZZ chybí zmínka o tom, zda byly
budky v prÛbûhu letní, podzimní sezóny vyuÏívány, jakou mûrou, jak˘mi druhy.
Absence tûchto informací je obzvlá‰tû zaráÏející s ohledem na fakt, Ïe se jedná
o údaje, které mûly poslouÏit k inventarizaci chiropterofauny vytipovan˘ch
oblastí. Ostatnû jen tûÏko si lze pfiedstavit smysluplnou inventarizaci pouze na
základû osídlenosti budek. TaktéÏ není hodnocena úroveÀ vyuÏívání rÛzn˘ch typÛ
budek, jak bylo deklarováno v návrhu. Zda byl projekt publikován, není autorovi
posudku známo. 
Finanãní náklady: 20 000,- Kã, dotace byla více neÏ poloviãní dotace Ïádané.
Není známo, jak bylo dosaÏeno poloviãních nákladÛ na zhotovení budek.
Zdroj financování: MÎP, Nadace Partnerství
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam opatfiení lze na základû dostupn˘ch infor-
mací jen obtíÏnû posoudit. Snad urãité podklady by poskytla moÏnost nahlédnout
do fotodokumentace a mapy, ty v‰ak pro hodnocení projektu nebyly k dispozici.
Samotná ZZ neposkytuje jedinou kvalitativní nebo kvantitativní informaci
o v˘sledku projektu. 

3) TVORBA NOVÉHO STANOVI·Tù PRO CHRÁNùNÉ ÎIVOâICHY (193/2000)

Cílem projektu bylo zamezit neÏádoucímu konfliktu mezi obyvateli panelového
domu a netop˘ry vyuÏívajícími ‰tûrbin mezi panely jako letního úkrytu. Tradiãní
problém zneãi‰Èování oken, parapetÛ a vletování jedincÛ otevfien˘mi okny do
bytÛ mûl b˘t odstranûn instalací stfií‰ky pod ‰tûrbinou, kterou netop˘fii vyuÏívali
ke vletu do úkrytu. Stfií‰ka byla instalována po celé délce boãní stûny a byla zho-
tovena po dohodû se správcem z mûdûného plechu, kter˘ vyÏaduje minimální
údrÏbu. Dostateãná ‰ífie (30 cm) stfií‰ky predikuje v˘znamné omezení vletÛ neto-
p˘ry otevfien˘mi okny. K tomuto chování obvykle dochází pfii návratu netop˘ra
do úkrytu, kdy je úspû‰n˘ teprve na nûkolikát˘ pokus. Vût‰ina druhÛ pfii návratu
obvykle sedne v tûsné blízkosti vletu. Tato strategie si tedy vynutila, Ïe netop˘fii
naletují na stûnu domu nad stfií‰ku. Pochopitelnû k úplnému zamezení ulpívání
trusu na oknech zabránit nelze, ale vynucení zmûny strategie vletu do úkrytu ho
znaãnû sníÏilo. Na skle totiÏ ulpívá trus ãerstv˘ – uvolÀovan˘ pfii náletech na vle-
tov˘ otvor; nikoliv trus star‰í, kter˘ jiÏ v úkrytu vyschnul a je netop˘ry pravidelnû
vyhazován ven. Dostateãná v˘‰ka stfií‰ky nad zemí a její izolovanost nezv˘‰í pre-
daãní riziko. 
Realizátor: SMRS âSOP Vala‰ské Mezifiíãí
Lokalizace projektu: Husova ulice, Vala‰ské Mezifiíãí
Doba provádûní projektu: 3 – 4/2000
PrÛbûh projektu: V první fiadû fie‰itel získal souhlas správce budovy. Vlastní
stfií‰ka byla namontována horolezci a pracovníky âSOP z vysokozdviÏné plo‰iny. 
V˘sledky projektu a jeho pozitiva: V pfiípadû tohoto projektu se jedná o velmi
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vhodn˘ managementov˘ zásah, kter˘ je elegantním kompromisem mezi nároky
obyvatel panelového domu a netop˘ry. Velmi podstatnou je i informace, Ïe netop˘fii
nevykazovali Ïádnou zásadní zmûnu ve vyuÏívání úkrytu bezprostfiednû po zásahu.
TaktéÏ lze ocenit pouÏití materiálu, kter˘ je sice draÏ‰í nicménû kvalitní a bezúdrÏ-
bov˘, coÏ má v˘znam pro vlastní dohodu se správcem domu. ¤e‰itel uvádí, Ïe se
jednalo o letní kolonii netop˘rÛ. Zásah tedy zfiejmû zajistil budoucnost úkrytu
a jeho vyuÏitelnost pro netop˘ry. Podobné pfiípady se v posledních letech mnoÏí
pfiedev‰ím v souvislosti se zateplováním v˘‰kov˘ch obytn˘ch budov. V˘znam
úkrytÛ v panelov˘ch domech nelze podceÀovat, neboÈ ‰tûrbinové druhy netop˘rÛ
jako netop˘r rezav˘, netop˘r hvízdav˘ s.l., netop˘r veãerní a dal‰í v nich úspû‰nû
odchovávají mláìata. K jejich fie‰ení je tedy nutno pfiistupovat citlivû, a to ne pouze
na základû legislativní nezbytnosti, ale téÏ z nepsan˘ch etick˘ch dÛvodÛ. 
Finanãní náklady: 25 200,- 
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: Cílem projektu bylo odstranit neÏádoucí konflikt
mezi obyvateli panelového domu a netop˘ry vyuÏívajícími ‰tûrbin mezi panely
jako letního úkrytu.

2. âSOP – PROGRAM “OCHRANA BIODIVERZITY“

1) KONTROLA BUDEK PRO NETOP¯RY A MAPOVÁNÍ DOUPN¯CH STROMÒ NA SVRA-
TECKU (045399)

V rámci projektu 270/1998 bylo na Svratecku vyvû‰eno 75 netop˘fiích budek.
Cílem tohoto projektu bylo ovûfiit jejich vyuÏívanost a souãasnû zmapovat
doupné stromy v okolí. Pfiítomnost dutinov˘ch stromÛ má nezastupitelné místo
v úkrytové nabídce porostu. Doupné stromy ãasto poskytují celé spektrum rÛz-
n˘ch typÛ dutin od drobn˘ch dutinek, teprve s pouh˘m zaãátkem dfievního roz-
kladu, po velké prostory zasahující ãasto i do kofienového systému. Tato diverzita
pochopitelnû bude souviset s rozdíln˘mi mikroklimatick˘mi podmínkami a tedy
moÏností jejich vyuÏití rÛzn˘mi skupinami ÏivoãichÛ, od ãlenovcÛ po savce. Zna-
lost jejich lokalizace je velmi v˘znamná pro management lesních porostÛ. Pravi-
delná kontrola budek je také více neÏ Ïádoucí. Není-li provádûna nemá dal‰í
vyvû‰ování budek (jakéhokoliv typu) v˘znam a nikterak nemÛÏe pomoci k roz‰í-
fiení znalostí o úkrytov˘ch strategiích.  
Realizátor: 55/14 ZO âSOP Veverka
Lokalizace projektu: Svratecko
Doba provádûní projektu: 6 a 9/1999
PrÛbûh projektu: Kontrola budek vyvû‰en˘ch v roce 1998 byla provedena
bûhem ãervna 1999. Mapování doupn˘ch stromÛ pak bylo realizováno bûhem
záfií téhoÏ roku.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Z metodiky jednoznaãnû nevypl˘vá, ve
kterém období byly netop˘fií budky kontrolovány (rozdílné informace jsou na
dvou místech v ZZ). Pokud skuteãnû byly v‰echny budky kontrolovány v jedi-
ném mûsíci (ãerven) bylo toto naãasování nevhodné. Skuteãnost, Ïe v Ïádné
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budce nebyl nalezen jedin˘ jedinec netop˘ra, nemusí ukazovat na jednoznaãn˘ neús-
pûch akce. Nûkteré nûmecké práce z posledních let (Kerth and König 1999, Kerth et
al. 2001) ukazují na tzv. fission-fusion model, kter˘ se pokou‰í definovat jedinou
samiãí kolonii rozdûlenou do nûkolika ‰tûrbinov˘ch úkrytÛ (napfi. stromov˘ch dutin).
Mezi tûmito subpopulacemi dochází k ãasté v˘mûnû jedincÛ a úkryty jsou stfiídány
v periodû ãasto krat‰í tfií dnÛ. Z tûchto v˘sledkÛ na modelovém lesním druhu (neto-
p˘r velkouch˘) je zfiejmé, Ïe pro jednoznaãné stanovení obsazování budek musí b˘t
kontroly ãastûj‰í. Na rozdíl od fie‰itelÛ se autor posudku nedomnívá, Ïe by projekt na
tvorbu umûl˘ch dutin byl úspû‰nûj‰í. Pfiirozené dutiny Ïiv˘ch stromÛ jsou teplotnû
stabilnûj‰í av‰ak chladnûj‰í neÏ budky. Sezónní zmûny mikroklimatick˘ch parametrÛ
jsou u obou tûchto typech úkrytÛ dobfie zmapovány a netop˘fii je stfiídají na základû
termopreferencí s ohledem na reprodukãní cyklus (Hamilton and Barclay 1994, Whi-
taker 1998). Mikroklimatická data z umûl˘ch dutin zbudovan˘ch v such˘ch stromech
nejsou zdaleka tak dostupná, proto jsou v˘sledky pouze obtíÏnû predikovatelné.
Autorovi hodnocení není známo, zda byly v˘sledky publikovány.
Finanãní náklady: 6 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: Byla provedena dÛleÏitá kontrola netop˘fiích
budek vyvû‰en˘ch v pfiede‰lém roce a bylo zmapováno zastoupení a upfiesnûna
lokalizace doupn˘ch stromÛ v zájmov˘ch lesních porostech. 

2) POMOC NETOP¯RÒM POMOCÍ BUDEK (071399)

V rámci projektu bylo vyvû‰eno 100 budek pro netop˘ry v Národní pfiírodní rezervaci
(NPR) Karl‰tejn, lokalitû „Doutnáã“. Budek bylo vyvû‰eno o 20 ménû, neÏ bylo uve-
deno v návrhu projektu. Vyvû‰ování budek mûlo doplnit kolekci 250 netop˘fiích budek
vyvû‰en˘ch jiÏ v minul˘ch letech. Cíl projektu nebyl jen ochranáfisk˘, v podpofiení
úkrytové nabídky dendrofilním druhÛm netop˘rÛ (napfi. netop˘r velkouch˘), ale
i vûdeck˘: vytvofiení pokusné plochy s dobfie monitorovateln˘mi umûl˘mi úkryty.
V̆ znamn˘m poãinem byla téÏ oprava budek vyvû‰en˘ch v minul˘ch letech a kontrola
jejich obsazenosti. Tvar budek byl dÛkladnû promy‰len, aby splÀoval potfieby jedno-
duché kontroly a souãasnû co nejvíce vyhovoval netop˘rÛm. Ve druhé ãásti projektu
byly mapovány doupné stromy. Dále byla monitorována situace na nûkter˘ch v˘znam-
n˘ch letních kolonií. 
Realizátor: 03/04 ZO âSOP KarlÛv T˘n
Lokalizace projektu: âesk˘ kras
Doba provádûní projektu: rok 1999
PrÛbûh projektu: Vyvû‰ení 100 ks nov˘ch netop˘fiích budek, mapování doupn˘ch
stromÛ a sãítání letních kolonií. Budek bylo z ãasov˘ch dÛvodÛ vyvû‰eno o 20 ménû.  
V̆ sledky projektu a jeho nedostatky: Z metodiky jednoznaãnû nevypl˘vá, ve kte-
rém období byly netop˘fií budky kontrolovány. Skuteãnost, Ïe v Ïádné budce nebyl
nalezen jedin˘ jedinec netop˘ra, nemusí ukazovat na jednoznaãn˘ neúspûch akce.
Nûkteré nûmecké práce z posledních let (Kerth and König 1999) ukazují na tzv. fis-
sion-fusion model, kter˘ se pokou‰í definovat jedinou samiãí kolonii rozdûlenou do
nûkolika ‰tûrbinov˘ch úkrytÛ (napfi. stromov˘ch dutin). Mezi tûmito subpopulacemi
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dochází k ãasté v˘mûnû jedincÛ a úkryty jsou stfiídány v periodû ãasto krat‰í tfií dnÛ.
Z tûchto v˘sledkÛ na modelovém lesním druhu (netop˘r velkouch˘) je zfiejmé, Ïe pro
jednoznaãné stanovení obsazování budek musí b˘t kontroly ãastûj‰í. ¤e‰itelé v ZZ
uvádûjí v˘sledky ze zimního sãítání na lokalitách v âeském krasu a v˘sledky z moni-
toringu letních kolonií. Informace jsou sice hodnotné, nicménû tyto práce nebyly
vÛbec zakomponovány do návrhu projektu. Patrnû by bylo vhodnûj‰ím zamûfiit
pozornost na vícenásobnou kontrolu budek neÏ ji tfií‰tit do dal‰ích dílãích aktivit. 
Finanãní náklady: 16 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: Cílem projektu byla kontrola netop˘fiích budek
vyvû‰en˘ch v pfiede‰l˘ch letech a vyvû‰ení nov˘ch. Dal‰ím z cílÛ bylo zmapovat
zastoupení a upfiesnit lokalizaci doupn˘ch stromÛ v zájmov˘ch lesních porostech.
Ukázalo se, Ïe pokusná síÈ netop˘fiích budek není zdaleka tolik vyuÏívána, jak
bylo oãekáváno. Tento projekt, snad více neÏ jin˘ z podobn˘ch projektÛ vûnova-
n˘ch zv˘‰ení úkrytové nabídky stromov˘m druhÛm netop˘rÛ, dokládá díky kon-
trole velkého mnoÏství instalovan˘ch budek, Ïe v podmínkách âR nejsou budky
natolik v˘znamn˘m prostfiedkem aktivní ochrany jako v jin˘ch evropsk˘ch
zemích (napfi. Holandsko, Nûmecko).

3) BUDKY PRO NETOP¯RY (230603)

V rámci projektu bylo v okolí Lískovce (revír Koryãany) vyvû‰eno 20 netop˘fiích
budek. Budky byly jednoduchého, jednovrstevného (bez vnitfiní segmentace)
typu. Tento typ byl vyvû‰en kupfiíkladu na fiadû lokalit jihov˘chodní Moravy
(Soutok Moravy a Dyje, Kfiivé jezero, obora Bulhary), kde je vût‰ina budek obsa-
zována pfiedev‰ím netop˘rem rezav˘m a netop˘r Pipistrellus pygmaeus. Jinou
otázkou je pfiirozená úkrytová nabídka porostu, ve kterém byly budky vyvû‰eny.
Ze ZZ nevypl˘vá, Ïe by byla nûjak˘m zpÛsobem hodnocena, naopak z popisu je
zfiejmé, Ïe se jedná o kvalitní buãinu vy‰‰ího stáfií. Buãina jistû neposkytuje tako-
vou úkrytovou základnu jako napfi. luÏní les, av‰ak lze pfiedpokládat, Ïe v blíz-
kém okolí zájmové lokality jsou lesní porosty na potenciální úkryty je‰tû v˘raznû
chud‰í. Na druhou stranu právû vysoká obsazenost budek v luÏních lesích
dokládá jejich v˘znam i v takto úkrytovû bohat˘ch porostech. ZZ taktéÏ neudává
dÛleÏité charakteristiky stanovi‰È, kde byly budky vyvû‰ovány (v˘‰ka, orientace
v˘letu – do porostu nebo do volného prostoru atd.). Tyto faktory mohou
v˘znamnû ovlivnit jejich osídlení jednotliv˘mi dutinov˘mi druhy netop˘rÛ.  
Realizátor: SdruÏení Woodcraft Chfiiby
Lokalizace projektu: k.ú. Lískovec, Buchlovice, Koryãany
Doba provádûní projektu: autorovi posudku neznámo období, kdy byly budky
vyvû‰eny, z novinového titulku a fotografie lze usoudit na listopad 2003
PrÛbûh projektu: Zhotovení a samotné vyvû‰ení netop˘fiích budek, realizátor
pfiislíbil, Ïe bude budky kaÏdoroãnû ãistit a kontrolovat jejich vyuÏívání.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Vyvû‰ení 20 netop˘fiích budek v zacho-
valém bukovém porostu jistû napomohlo roz‰ífiení úkrytové nabídky. ZZ bohuÏel
neobsahuje dodateãné informace o obsazenosti budek v budoucích letech. O tyto
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informace by mûlo mít âSOP zájem. Zejména z titulu efektivnosti dal‰ích pro-
jektÛ vûnovan˘ch vyvû‰ování netop˘fiích budek. Jako velmi pozitivní lze hodno-
tit pfiipevnûní informativních ‰títkÛ s kontaktní adresou na kaÏdou z budek. Tak-
téÏ nelze opomenout pozitivní v˘chovn˘ vliv. Autorovi hodnocení není známo,
zda byly v˘sledky publikovány v odborném tisku. Je to v‰ak málo pravdûpo-
dobné. Poutav˘ ãlánek doplnûn˘ o fotografie vy‰el v novinové podobû. Autorovi
posudku rovnûÏ není znám souãasn˘ stav budek. Nicménû s ohledem na nedá-
vnou dobu realizace a slíbenou kaÏdoroãní kontrolu lze oãekávat jejich minimální
po‰kození vlivem povûtrnostních podmínek.
Finanãní náklady: 4 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: Cílem projektu bylo vyrobení a následná kontrola
netop˘fiích budek v bukovém lese. Realizátor pfiedpokládá zv˘‰ení úkrytov˘ch
moÏností pro netop˘ry. Do akce byly zapojeny i dûti a kladem projektu je tedy
i budování jejich pozitivního vztahu k netop˘rÛm a jejich ochranû.  

4) BUDKY PRO NETOP¯RY A KONTROLA PODZEMNÍCH PROSTOR (231101)

V rámci projektu bylo v okolí jeskynû u Semetína (Zbojnická j., Vsetín) vyvû‰eno
15 netop˘fiích budek. ¤e‰itelé zdÛrazÀují citlivé upevnûní netop˘fiích budek ke
stromÛm. V ZZ i v návrhu projektu chybí nákres konstrukce budky. ZZ taktéÏ
neudává dÛleÏité charakteristiky stanovi‰È, kde byly budky vyvû‰ovány (v˘‰ka,
orientace v˘letu – do porostu nebo do volného prostoru atd.). Tyto faktory mohou
v˘znamnû ovlivnit jejich osídlení jednotliv˘mi druhy netop˘rÛ. Dosavadní zna-
losti o umístûní a vzájemné poloze zimních a letních úkrytÛ dutinov˘ch druhÛ
netop˘rÛ (napfi. netop˘r hvízdav˘, netop˘r rezav˘ atd.) ukazují na jejich vût‰í
vzdálenost. Tedy umístûní budek v blízkosti zimovi‰tû nemusí mít velk˘ v˘znam.
Je v‰ak pravdûpodobné, Ïe tyto budky mohou b˘t v období páfiení vyuÏívány teri-
torálními samci (napfi. Plecotus spp). MfiíÏová uzávûra jeskynû byla v rámci pro-
jektu opravena a provedena byla i kontrola zimujících netop˘rÛ.  
Realizátor: 76/09 ZO âSOP Vala‰ské Mezifiíãí
Lokalizace projektu: Vsetínsko, Semetín
Doba provádûní projektu: Autorovi posudku není známo období, kdy byly
budky vyvû‰eny. Chybí ãasov˘ harmonogram, pouze u zimního sãítání je znám
termín – pfielom 11/12 2001.
PrÛbûh projektu: Zhotovení a samotné vyvû‰ení netop˘fiích budek, oprava prÛ-
letné uzávûry jeskynû a její zimní kontrola. 
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Naãasování termínu zimní kontroly jes-
kynû je nevhodné, s ohledem na obvykl˘ termín sãítání v únoru. Lze pfiedpoklá-
dat, Ïe nûkteré druhy jiÏ skuteãnû budou zimovat, av‰ak jejich termopreferenãní
strategie jsou bûhem zimy odli‰né a netop˘fii obsazují rÛzná stanovi‰tû (volná
versus ‰tûrbinovitá), a v˘sledky proto nebudou korelovat s tûmi z pozdûj‰ích zim-
ních mûsícÛ. ZZ bohuÏel neobsahuje dodateãné informace o obsazenosti budek
v budoucích letech. Tyto informace by mûly b˘t poÏadovány z titulu efektivnosti
dal‰ích projektÛ vûnovan˘ch vyvû‰ování netop˘fiích budek. Je otázkou, zda vÛãi
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stromÛm citlivûj‰í upevnûní budek bude dostateãnû odolné a nebude pfiíãinou dfií-
vûj‰ího pádu budky neÏ v pfiípadû upevnûní standardního (pomocí hfiebíkÛ).
U projektu nelze opomenout pozitivní v˘chovn˘ vliv, kdy se opravn˘ch akcí uzá-
vûry a vyvû‰ování budek úãastnily dûti. Autorovi hodnocení není známo, zda
byly v˘sledky publikovány v odborném tisku. Je to v‰ak málo pravdûpodobné.
Poutav˘ ãlánek doplnûn˘ o fotografie nûkolikrát vy‰el v novinové podobû. 
Finanãní náklady: 5 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: Cílem projektu bylo vyrobení a vyvû‰ení 15 neto-
p˘fiích budek. Druh˘m cílem byla oprava prÛletné uzávûry jeskynû. Realizátor
pfiedpokládá zv˘‰ení úkrytov˘ch moÏností pro netop˘ry. Do akce byly zapojeny
i dûti a kladem projektu je tedy i budování jejich pozitivního vztahu k netop˘rÛm
a jejich ochranû.  

5) NETOP¯¤Í BUDKY V OKOLÍ âELADNÉ (011393)

V rámci projektu bylo na území CHKO Beskydy (k.ú. âeladná) a v jeho tûsné
blízkosti rozmístûno 13 netop˘fiích budek. Instalace budek byla provádûna v sou-
vislosti s rozsáhl˘m mapovacím projektem letních úkrytÛ netop˘rÛ realizovan˘m
âSOP. ¤e‰itelé uvádûjí, Ïe jedním z dÛvodÛ pro v˘bûr okolí âeladné byla pfií-
tomnost v˘znamnûj‰ích zimních úkrytÛ. Jedná se pfiedev‰ím o úkryty vyuÏívané
netop˘rem velk˘m. Tento druh v‰ak budkám podobné úkryty vyuÏívá pouze spo-
radicky bûhem období tzv. pfieletÛ (Pokorn˘ et al. 2002).Vlastní umístûní budek,
popsané sice pouze obecnû se zdá b˘t vhodn˘m (okraje lesa, blízkost fieky). Také
v˘‰ka zavû‰ení na stromech a absence vegetace pfied vletov˘m otvorem je opti-
mální. V ZZ nebo návrhu projektu nechybí nákres konstrukce budky, ze kterého
je zfiejmé, Ïe byly pouÏity jednoduché budky, se kter˘mi jsou velmi dobré zku‰e-
nosti ve vysoké frekvenci jejich obsazování netop˘ry. 
Realizátor: 54 Regionální sdruÏení âSOP
Lokalizace projektu: Fr˘dek – Místek, âeladná
Doba provádûní projektu: 9/1999
PrÛbûh projektu: Zhotovení netop˘fiích budek – 8/1999 (chránûná dílna MESIT,
Uherské Hradi‰tû), konec fiíjna 1999 probûhla kontrola v‰ech 13 budek.
V̆ sledky projektu a jeho nedostatky: Vyhodnocení projektu respektive obsazenost
vyvû‰en˘ch budek bylo provedeno koncem fiíjna, coÏ je relativnû brzy po vlastním
vyvû‰ení. ¤e‰itelská organizace pfiislíbila pravidelné kontroly budek i v následujících
letech a pfiedání informaci dal‰ím institucím, které v dané oblasti provozují v˘zkum
netop˘fiích populací (napfi. Katedra zoologie a ekologie Pfiírodovûdecké fakulty
Moravské univerzity). Také bylo plánováno uvefiejnit ãlánek pojednávající o projektu
v obecním zpravodaji. K tomu v‰ak nedo‰lo, patrnû z dÛvodu nezájmu editora. Budky
byly zhotoveny z odpadov˘ch surovin a opatfieny vysvûtlujícími ‰títky. 
Finanãní náklady: 3 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP, vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: Cílem projektu bylo vyrobení a vyvû‰ení 13 neto-
p˘fiích budek z dále jiÏ nerecyklovatelného materiálu. Ocenit lze i snahu získat
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maximální informaãní základ o vhodn˘ch stanovi‰tích pro vyvû‰ení budek (kon-
zultace na KZE PfiF MU). Realizátor pfiedpokládá zv˘‰ení úkrytov˘ch moÏností
pro netop˘ry a snadnou monitorovatelnost budek za úãelem nárÛstu informací
o letních úkrytech lokální chiropterofauny, z nichÏ nûkteré druhy pravdûpodobnû
vyuÏívají místní hromadná zimovi‰tû.

6) PRÒZKUM VHODNOSTI BUDEK PRO NETOP¯RY (231001)

Cílem bylo srovnat frekvenci obsazení netop˘ry u klasick˘ch jednovrstevn˘ch
netop˘fiích budek a upraven˘ch budek pro s˘kory se zalomen˘m vstupem. Hlav-
ním podnûtem pro tento v˘zkum byla ãetná hlá‰ení ze strany ornitologÛ o vyuÏí-
vání „s˘korníkÛ“ netop˘ry. V sezónû 2000 bylo na lokalitách Kopce a âertovy
skály vyvû‰eno 10 jednovrstevn˘ch netop˘fiích budek. ¤e‰itelé vyvûsili v sezónû
2001 na t˘chÏ lokalitách je‰tû 10 stejn˘ch netop˘fiích budek a 20 budek se zalo-
men˘m vstupem. ¤e‰itelsk˘ t˘m mûl jiÏ z pfiede‰lého roku pfiehled o vyuÏíva-
nosti ãásti netop˘fiích budek (obsazena byla pouze jediná). Jist˘m nedostatkem je,
Ïe neuvádûjí strukturu porostu v místech instalace budek (okraj, zapojen˘ les
atd.), a zda tedy byla tato stanovi‰tû biotopovû srovnatelná u obou typÛ budek.
Realizátor: 76/OV âSOP Vsetín
Lokalizace projektu: Vala‰ské Mezifiíãí, Kopce, âertovy skály
Doba provádûní projektu: sezóna 2001
PrÛbûh projektu: Zhotovení obou typÛ budek a jejich vyvû‰ení – ãerven, poãát-
kem listopadu probûhla kontrola v‰ech 40 budek.  
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: ¤e‰itelé upozornili na nutnost jistou
dobu budky exponovat neÏ o nû netop˘fii/ptáci projeví zájem a zaãnou je úkry-
tovû/hnízdnû vyuÏívat. Podobné prodlení od vlastního vyvû‰ení budek do zaãátku
jejich pravidelného osídlování zaznamenali i nûktefií zahraniãní v˘zkumníci
(Gerell and Lundberg 1985). Nebylo tedy moÏno objektivnû posoudit v naãaso-
vání ZZ rozdíly mezi obûma typy budek. Je také nutno uváÏit jak˘mi jedinci jsou
budky vyuÏívány. Zji‰tûní osídlení vychází pfiedev‰ím z nálezu trusu, coÏ nepo-
skytuje populaãnû v˘znamná data. V̆ znamné by bylo pfiedev‰ím vyuÏívání sami-
cemi, které by v budkách mohly rodit mláìata. Daleko více pravdûpodobné v‰ak
je, Ïe budky vyuÏívají nereprodukující se jedinci, pro nûÏ pak tento typ úkrytÛ
nemá zdaleka takov˘ v˘znam. Proto by bylo vhodné právû v takto metodicky
dobfie pfiipraveném projektu pokraãovat a zamûfiit se pfiedev‰ím na populaãní
strukturu netop˘rÛ, ktefií budky vyuÏívají. Zde se v‰ak jiÏ fie‰itel neobejde bez
manipulace s konkrétními jedinci a bude nutno kontaktovat pfiíslu‰né odborníky
a získat pfiíslu‰ná osvûdãení. Nûkteré projekty vûnované zvy‰ování úkrytové
nabídky dendrofilním druhÛm netop˘rÛ dokládají velmi nízké nebo Ïádné vyuÏí-
vání budek (napfi. 045399, 111399). Vlastní srovnání tedy naráÏí jednoznaãnû na
nedostatek materiálu. Vedlej‰ími zámûry projektu byla téÏ oprava zámkÛ na uzá-
vûrách podzemních zimovi‰È netop˘rÛ a taktéÏ demonstrace budek pfii Evropské
noci pro netop˘ry.
Finanãní náklady: 9 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP, vlastní zdroje
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V˘znam a priorita opatfiení: Vyvû‰ení nov˘ch budek by mûlo pfiispût k zvût‰ení
úkrytové nabídky. Snahou fie‰itelÛ bylo srovnání stupnû vyuÏívanosti dvou rÛz-
n˘ch typÛ budek. 

3. âSOP – “OCHRANA BIODIVERZITY V LESÍCH“ (podpora LâR, s.p.)

1) INSTALACE NETOP¯¤ÍCH BUDEK V LESNÍM POROSTU (560103)

Cílem projektu bylo zv˘‰it úkrytové moÏnosti v Rakoveckém údolí vyvû‰ením
20 netop˘fiích budek. V‰echny budky byly instalovány podél toku Rakovce. Je
zfiejmé, Ïe po organizaãní stránce byl projekt dobfie pfiipraven. Z vlastního
návrhu v‰ak není patrno, jak˘m zpÛsobem byl na zájmovém území zji‰tûn
pokles poãetnosti jmenovan˘ch druhÛ netop˘rÛ. Vlastní umístûní budek,
popsané sice pouze obecnû se zdá b˘t vhodn˘m (okraje lesa, blízkost vodního
toku jako letového koridoru).
Realizátor: 54/44 ZO âSOP Veronica
Lokalizace projektu: Rakovecké údolí, Brno
Doba provádûní projektu: 4-7/2003
PrÛbûh projektu: Zhotovení netop˘fiích bylo zaji‰tûno zadarmo SZ T˘ni‰tû nad
Orlicí bûhem dubna 2003. V kvûtnu byla v terénu vytipována stanovi‰tû pro zavû-
‰ení budek a vlastní instalace probûhla 24.7.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: V ZZ chybí nákres budky. Metoda zho-
tovení dle M. Vla‰ína není dostateãn˘m popisem! Nicménû autor posudku
nemÛÏe vylouãit, Ïe základní stavba není patrná z fotodokumentace, tu v‰ak
v dobû zpracování posudku nemûl k dispozici. V̆ ‰ka instalace budek je pfiíli‰
malá! TaktéÏ není zfiejmé, proã byly budky vyvû‰ovány v rÛzn˘ch v˘‰kách (3-
5m). V pfiípadû, Ïe mûly b˘t cílovou skupinou právû v návrhu uvedené druhy
netop˘rÛ, mûly b˘t budky zavû‰eny v˘‰e (nad 5 m). Dal‰í otázkou jsou zvolené
cílové druhy, netop˘r veãerní jistû nepatfií mezi druhy bûÏnû vyuÏívající pfiirozené
dutiny nebo umûlé netop˘fií budky. Ocenit lze oznaãení budek informaãními
tabulkami. Zcela chybí vyhodnocení vyuÏívanosti budek v následujících letech.
Prezentace projektu probûhla v novinovém tisku.
Finanãní náklady: 4 000,- Kã
Zdroj financování: Lesy âR
V˘znam a priorita opatfiení: Cílem projektu bylo vyrobení a vyvû‰ení 20 neto-
p˘fiích budek. Realizátor pfiedpokládá zv˘‰ení úkrytov˘ch moÏností pro netop˘ry
a snadné monitorování budek za úãelem nárÛstu informací o letních úkrytech
lokální chiropterofauny.

2) VYTVÁ¤ENÍ UMùL¯CH DUTIN DO SUCH¯CH STROMÒ NA POZEMCÍCH LâR, S.P.
(065600)

Cílem projektu bylo v podmínkách âR odzkou‰et metodiku tvorby umûl˘ch dutin
a zjistit jejich potenciální atraktivitu ve srovnání s klasick˘mi netop˘fiími bud-
kami. Projekt byl dobfie technicky pfiipraven a je tak podoben fiadû vûdeck˘ch
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experimentÛ. Chybí zdÛvodnûní v˘bûru vhodn˘ch lokalit. ¤e‰itelé sice uvádûjí
konzultace s pracovníky PfiF MU a Agentury ochrany pfiírody a krajiny âR
(AOPK âR), stfiedisko Brno, nicménû v ZZ chybí jakékoliv podrobnosti. ¤e‰itelé
se ke ‰kodû projektu nepokusili pouÏít mnoÏství dostupn˘ch dat o mikroklima-
tick˘ch podmínkách pfiirozen˘ch dutin a jejich vyuÏívání rÛzn˘mi druhy neto-
p˘rÛ. Tedy i pfies zajímav˘ design projektu nelze fiíci, Ïe by projekt vycházel ze
v‰ech dostupn˘ch informací.
Realizátor: 55/14 ZO âSOP Veverka
Lokalizace projektu: Brno, Rakovec, Kozí Horka, Lipová
Doba provádûní projektu: není pfiesnû známo, sezóna 2000
PrÛbûh projektu: Bûhem letních mûsícÛ bylo zhotoveno 5 umûl˘ch dutin
a vyvû‰eno 20 ks netop˘fiích budek pro netop˘ry. KaÏd˘ strom byl opatfien cedul-
kou s vysvûtlujícím popisem.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: ZZ je doplnûna o nákres a dokumentaci
tvorby umûl˘ch dutin, bohuÏel chybí nákres ãi fotografie typÛ vyvû‰en˘ch budek.
Instalace informativních cedulí na pokusné stromy by mohla na pfiítomnost nûja-
kého zásahu vefiejnost upozorÀovat zbyteãnû. Lze pfiedpokládat, Ïe vletov˘ otvor
do dutiny je mal˘ a nenápadn˘ na rozdíl napfi. od netop˘fiích budek. Cedule tedy
s daleko vût‰í pravdûpodobností pfiilákají zvûdavé vandaly. Naprosto chybí infor-
mace ãi pokus o jakékoliv zhodnocení pokusu! Chybí téÏ zmínka, zda bûhem roku
bylo zaznamenáno osídlení dutin ãi budek. V kaÏdém pfiípadû se jedná o zajímav˘
projekt, kter˘ v‰ak není, moÏná k velké ‰kodû pro praktickou ochranu, dotaÏen do
konce. 
Finanãní náklady: 12 000,- Kã
Zdroj financování: Lesy âR
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znamem projektu byl pilotní pokus o vyzkou-
‰ení metodiky tvorby umûl˘ch dutin do such˘ch stromÛ. V blízkosti 5 takto upra-
ven˘ch stromÛ byly rozmístûny netop˘fií budky, aby mohl b˘t porovnán stupeÀ
uÏívanosti obou typÛ úkrytÛ. Projekt mûl pfiispût ke zvût‰ení potenciální úkrytové
nabídky „dutinov˘m“ druhÛm netop˘rÛ. 

3) OCHRANA LETNÍCH STANOVI·Ë NETOP¯RÒ V OKOLÍ P¤EHRADY BRNO (035600)

Cílem projektu bylo v ‰ir‰ím okolí brnûnské pfiehrady oznaãit dutinové stromy ev.
dal‰í objekty slouÏící netop˘rÛm za úkryt. K dohledání úkrytÛ bylo pouÏito
detekce ultrazvuku. Stromy byly vhodnû oznaãeny, aby nedo‰lo k jejich poká-
cení. Dal‰ím v˘stupem mûla b˘t instalace netop˘fiích budek na vhodn˘ch stano-
vi‰tích zájmové oblasti. Popis projektu ve vlastním návrhu je nedostaãující, chybí
napfi. mapové podklady. Lokalizace – okolí brnûnské pfiehrady – je ponûkud
ob‰írné. Ve kterém období byly úkryty vyhledávány téÏ není zfiejmé. Optimální
doba je tûsnû po porodech mláìat, kdy se reprodukující samice shlukují do vût-
‰ích skupin a do úkrytÛ se vracejí nûkolikrát za noc. TaktéÏ není známo, jak˘m
zpÛsobem byly úkryty lokalizovány a zda byla pozorována ranní návratová akti-
vita pfied úkryty. 
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Realizátor: 54/44 ZO âSOP Veronica
Lokalizace projektu: Rakovecké údolí, Brno
Doba provádûní projektu: chybí bliÏ‰í harmonogram, sezóna 2000
PrÛbûh projektu: Opût chybí jakákoliv konkretizace prÛbûhu.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: V ZZ chybí nákres budky. Ze ZZ je
zfiejm˘ urãit˘ pfiekryv s projektem ã. 065600, není v‰ak blíÏe zdÛvodnûn. Do
v˘sledkÛ projektu nelze zahrnout v˘robu umûl˘ch dutin, kdyÏ nebyly náplní pro-
jektu. ZZ neobsahuje jedinou konkrétní informaci pouÏitelnou jako vodítko pro
moÏné budoucí projekty ve stejné problematice. Zcela chybí informace o typu,
poãtu a osídlení nalezen˘ch úkrytÛ, o poãtu vyvû‰en˘ch budek atd. Na ZZ v pod-
statû není moÏnost cokoliv hodnotit, protoÏe neobsahuje jedinou relevantní infor-
maci. Podobná ZZ nemûla b˘t nikdy pfiijata!
Finanãní náklady: 12 350,- Kã
Zdroj financování: Lesy âR, vlastní zdroje 
V˘znam a priorita opatfiení: Cílem projektu bylo vyrobení a vyvû‰ení nûkolika
netop˘fiích budek a lokalizace osídlen˘ch úkrytÛ v dutinov˘ch stromech popfi.
drobn˘ch lesních stavbách. Realizátor pfiedpokládá zv˘‰ení úkrytov˘ch moÏností
pro netop˘ry a ochranu stávajících.

4. PROJEKTY PROGRAMU PÉâE O KRAJINU MÎP âR

1) BUDKY PRO NETOP¯RY

Cílem projektu bylo zhotovit a instalovat 500 ks budek pro netop˘ry. Autor
posudku mûl v dobû hodnocení k dispozici pouze návrh projektu, proto nemohl
odpovûdnû posoudit odli‰nost návrhu od vlastních v˘sledkÛ ze ZZ. Jedná se
o první projekt se snahou zv˘‰it úkrytovou nabídku dutinov˘m druhÛm netop˘rÛ
na území âR. Vyvû‰ované budky byly tfií typÛ, jejichÏ nákresy byly pfiiloÏeny.
V návrhu projektu je uvedeno, Ïe nûkteré budky budou zaslány na fiadu dal‰ích
institucí. Vût‰í mnoÏství tûchto budek (více neÏ 200 ks) bylo umístûno na území
CHKO Bílé Karpaty, kde bylo oãekáváno, Ïe díky charakteru místních porostÛ
budky mohou potenciální úkrytovou nabídku v˘raznû zv˘‰it. Jedin˘m projektem
podobného rozsahu bylo vyvû‰ení cca 350 budek v NPR Karl‰tejn. Na území
CHKO Bílé Karpaty byly budky vyvû‰eny náhodnû, nikoliv v kvadrátu jako tomu
bylo v NPR Karl‰tejn. 
Realizátor: 54/44 ZO âSOP Veronica
Lokalizace projektu: celá âeská republika, pfiedev‰ím NP, CHKO
Doba provádûní projektu: sezóny 1994–1995
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: V ZZ chybí bliÏ‰í metodika vyvû‰ování
budek, jak byly vybírány vhodné biotopy, v˘‰ka zavû‰ení budek a zpÛsob jejich
uchycení na stromy ãi jiné objekty. JelikoÏ se jednalo o první projekt svého druhu
v podmínkách âR, nebylo moÏno pfiedem odhadnout pfiibliÏné procento vyuÏíva-
nosti budek. V celé fiadû zemí evropsk˘ch i mimoevropsk˘ch jsou netop˘fií budky
hojnû vyvû‰ovány a netop˘fii je skuteãnû vyuÏívají. Dokladem budiÏ celá fiada
odborn˘ch studií (Skandinávie, Nûmecko, Holandsko, Anglie), kde právû tech-
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nická pfiístupnost budek pomohla odhalit fiadu nov˘ch ekoetologick˘ch poznatkÛ.
Teprve pravidelné kontroly vyvû‰en˘ch budek ukázaly na technické nedomy‰le-
nosti ve vyvû‰ování, napfi. v Bíl˘ch Karpatech více neÏ polovina budek po dvou
letech expozice spadla na zem! Ostatní budky nebyly netop˘ry obsazovány témûfi
vÛbec (absence trusu, charakteristického zápachu). Jednorázové sezónní kontroly
neumoÏnily v‰ak monitoring vyuÏívanosti budek jako doãasn˘ch úkrytÛ, men‰ím
poãtem jedincÛ. Nûkteré z budek byly vyuÏívány ptáky, plchy a blanokfiídl˘m
hmyzem. Publikace probûhla opût pouze na úrovni vefiejn˘ch medií. Souãasn˘
stav pÛvodních budek je ‰patn˘, vût‰ina z nich nebyla obnovena a díky neúspû‰-
nosti, s ohledem na v podstatû nulovou obsazenost netop˘ry, ani nebude. Otázkou
zÛstává, zda fie‰itelé skuteãnû odpovûdnû vybrali optimální stanovi‰tû k vyvû‰ení.
Zdá se v‰ak, Ïe netop˘fii v podmínkách Bíl˘ch Karpat i na jin˘ch lokalitách
o úkryty podobného charakteru nejeví zájem tak jako v jin˘ch evropsk˘ch státech. 
Finanãní náklady: 230 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP âR (PPK)
V˘znam a priorita opatfiení: Cílem projektu bylo vyrobení a vyvû‰ení velkého
poãtu netop˘fiích budek. Realizátor pfiedpokládal zv˘‰ení úkrytov˘ch moÏností
pro netop˘ry. Budky v‰ak v podmínkách stanovi‰È vybran˘ch v Bíl˘ch Karpatech
nejsou pro netop˘ry atraktivním úkrytem.

2) PODPORA DUTINOV¯CH PTÁKÒ A NETOP¯RÒ V PP âERTÒV HRÁDEK

(025A/07/640/00)

Cílem projektu bylo vyvûsit 10 ks mal˘ch a 2 ks velk˘ch budek pro netop˘ry.
Dále byla v rámci stejného projektu vyvû‰ena celá fiada ptaãích budek. Popis pro-
jektu ve vlastním návrhu je nedostaãující, chybí napfi. pfiesnûj‰í mapové podklady
nebo alespoÀ charakteristika porostu, ve kterém byly budky instalovány. TaktéÏ
chybí informace, v jaké v˘‰ce byly budky instalovány, ev. které druhy netop˘rÛ
byly cílov˘mi. Stejnû jako u v‰ech dosavadních projektÛ t˘kajících se vyvû‰ování
budek chybí uvedení dÛvodÛ v˘bûru zájmového území. Není uvedeno, zda byla
v blízkosti zájmové plochy nûjak˘m zpÛsobem sledována letová aktivita nebo
pfiítomnost druhÛ, které by budky potenciálnû mohly vyuÏívat. ¤e‰itelé v návrhu
neuvádûjí tvar budek, pouze jejich velikost. Ta v‰ak sama o sobû nevypovídá nic
o velikosti vletového otvoru, délce pfiíchytného pfiesahu zadní stûny apod. 
Realizátor: Klub ochráncÛ dravcÛ a sov pfii sdruÏení Dûti Zemû, Mladé Bfií‰tû
Lokalizace projektu: Jihlavsko, Batelov, PP âertÛv hrádek
Doba provádûní projektu: 7-10/2000
PrÛbûh projektu: chybí jakákoliv konkretizace prÛbûhu.    
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: V ZZ chybí nákres budky. Není zfiejmé,
z jakého dÛvodu byly budky kontrolovány v zimním období. Jako potenciální
zimovi‰tû jsou zcela nevhodné a ãasov˘ odstup od letního a podzimního období,
kdy je pravdûpodobnost osídlení daleko vy‰‰í, pouze sniÏuje zachycení moÏn˘ch
pobytov˘ch stop a urãení jejich pfiíslu‰nosti. Kontroly budek by mûly b˘t, jako
u v‰ech podobn˘ch projektÛ, v optimálním pojetí provádûny nûkolikrát od jara do
podzimu, av‰ak alespoÀ jedenkrát v letním období. Pokud moÏno mimo laktaãní

383



období, kdy je v˘skyt netop˘rÛ v budkách sporadick˘ (Bartoniãka a ¤ehák, in
press). V̆ sledky v odborném tisku publikovány nebyly a souãasn˘ stav budek
není znám, nicménû lze pfiedpokládat, Ïe jsou pravidelnû kontrolovány. 
Finanãní náklady: 10 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP âR (PPK)
V˘znam a priorita opatfiení: Cílem projektu bylo vyrobení a vyvû‰ení nûko-
lika netop˘fiích budek. Realizátor pfiedpokládá zv˘‰ení úkrytov˘ch moÏností
pro netop˘ry.

3) ZABEZPEâENÍ STANOVI·Tù NETOP¯RA BRVITÉHO V PÒDNÍCH PROSTORÁCH KUL-
TURNÍHO DOMU V âERNÉ VODù (414A/10/640/02)

Cílem projektu bylo zajistit bezkonfliktní existenci kolonie netop˘ra brvitého na
pÛdû kulturního domu v âerné Vodû. VyuÏívané spodní prostory domu byly ohro-
Ïeny dlouhodobou pfiítomností poãetné kolonie netop˘rÛ v pÛdních prostorech.
Proto bylo nutno tyto prostory vyãistit a upravit podlahu pÛdy k nejménû nároã-
nému pravidelnému odklízení trusu. Souãasnû bylo nezbytné o‰etfiit (impregno-
vat) trámoví vyuÏívané netop˘ry k zavû‰ení pfied dal‰ím po‰kozováním defekací
a urinací. Znehodnocena byla i ãást tepelné izolace podlahy pÛdy a bylo nezbytné
ji vymûnit, aby nedocházelo k ‰ífiení hniloby na nosné konstrukce. Pokud by
k tûmto zabezpeãením a asanacím nedo‰lo, hrozilo znepfiístupnûní objektu neto-
p˘rÛm. 
Realizátor: fa J. Knotek, Karyo s.r.o.
Lokalizace projektu: Rychlebské hory, Jesenicko, âerná Voda
Doba provádûní projektu: není pfiesnû známa, závûr sezóny 2002, po rozpadu
letní kolonie.
PrÛbûh projektu: Z pÛdy byla odstranûna vrstva trusem znehodnocené tepelné
izolace. Trámoví bylo opatfieno nátûrem vhodného ochranného pfiípravku (Ligno-
fix-EKO). Tepelná izolace byla nahrazena novou. Nad stropními trámy v prostoru
pÛdy byla zhotovena konstrukce, která zabraÀuje padání trusu do izolaãní vrstvy.
Na tuto konstrukci byla rozloÏena hydroizolaãní PE fólie a na ni stavební fólie
slouÏící k lep‰ímu odklízení trusu.  
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: V ZZ projektu je podrobnû popsán
postup technick˘ch prací a dÛrazem na praktickou ochranu kolonie netop˘ra brvi-
tého. Velmi vhodné bylo téÏ pouÏití netoxick˘ch a neodpudiv˘ch impregnací
dfieva. Pozitivní posudek ze strany AOPK âR na projekt dokládá snahu fie‰itelÛ
získat co nejkvalitnûj‰í informace o technick˘ch parametrech pouÏit˘ch materi-
álÛ a taktéÏ o chemickém sloÏení pouÏité impregnace je‰tû pfied zapoãetím reali-
zace.  
Finanãní náklady: 48 978,- Kã
Zdroj financování: MÎP âR (PPK)
V˘znam a priorita opatfiení: Díky vãasn˘m asanaãním opatfiením bylo zabrá-
nûno uzavfiení vletu netop˘rÛm do pÛdních prostor kulturního domu v âerné
Vodû. PÛda je pravidelnû vyuÏívána druhou nejpoãetnûj‰í letní kolonií samic
s mláìaty netop˘ra brvitého v âR. 
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OSTATNÍ – MONITORING

Do této kategorie byly zafiazeny projekty fie‰ící monitoring zimovi‰È nebo letních
úkrytÛ, tedy projekty nesouvisející bezprostfiednû s praktickou ochranou jako
tomu bylo u pfiede‰l˘ch dvou kapitol. 

1. V¯BùROVÁ ¤ÍZENÍ MÎP

1) AKCE NETOP¯R 97 (256/1997)

Jedná se komplexní inventarizaãní v˘zkum lokální chiropterofauny Je‰tûdského
hfibetu. ¤e‰itel vyuÏil rÛzn˘ch (finanãnû) dostupn˘ch metodick˘ch pfiístupÛ, které
jsou zárukou redukce jejich selektivnosti pfii v˘zkumu celého spoleãenstva. Dosta-
teãná pozornost byla vûnována zimním úkrytÛm, jejichÏ monitoring probíhal nûkoli-
krát bûhem hibernaãní sezóny. Vût‰ina ze sãítan˘ch lokalit je obtíÏnû pfiístupná
a vyÏaduje znaãnou fyzickou zdatnost. Letní aktivita byla monitorována pomocí ult-
razvukové detekce a odchytÛ do sítí jednak pfied vstupy do zimních úkrytÛ, které mají
ãasto i sociální v˘znam v období jarních a podzimních pfieletÛ a jednak pfiímo na
lovi‰tích. Cílem bylo zmapování letních, zimních úkrytÛ a lovi‰È netop˘rÛ na zájmo-
vém území. Pfii odchytech byli netop˘fii oznaãeni krouÏky, které pomohly objasnit
nûkteré pfielety netop˘rÛ mezi úkryty, popfi. vztahy nûkter˘ch subpopulací.
Realizátor: 36/02 ZO âSOP Liberec pfii SCHKO Jizerské hory
Lokalizace projektu: Je‰tûdsk˘ hfieben, Liberecko
Doba provádûní projektu: projekt je vícelet˘ (1995–2005), dotace byla pouÏita
na v˘zkum bûhem roku 1997 
PrÛbûh projektu: Bûhem zimního období 1997 bylo monitorováno 11 zimovi‰È.
Kontroly byly provádûny vÏdy v mûsíãním intervalu. V zimním období bylo na
zájmovém území (Je‰tûdsk˘ hfibet a okolí) zji‰tûno 9 druhÛ netop˘rÛ. Bylo téÏ
kontrolováno 5 letních úkrytÛ. Na dal‰ích 5 lokalitách byl provádûn pravideln˘
odchyt do sítí v intervalu 20 – 40 dní spojen˘ s krouÏkováním odchycen˘ch
jedincÛ. V̆ zkum pomocí detekce ultrazvuku byl realizován v kaÏdém ze ãtvercÛ
o velikosti 1/16 pÛvodní zoologické sítû.
V˘sledky projektu: ¤e‰itelé pracovní skupiny Netop˘r potvrdili na zájmovém
území 17 druhÛ netop˘rÛ. Definovali jejich vztah k lokalitû. Tyto informace jsou
nezbytn˘m podkladem pro praktickou ochranu jednak v˘znamn˘ch lokálních
zimovi‰È a jednak letních kolonií. TaktéÏ velmi podstatné je povûdomí o letové
aktivitû jednotliv˘ch druhÛ pfied vchody v letním období. Tyto informace zvy‰ují
hodnotu podzemních úkrytÛ a vymezují moÏné managementové zásahy. Sou-
hrnné v˘sledky byly publikovány formou odborn˘ch ãlánkÛ (napfi. Horáãek
2000). Informace získané s pomocí krouÏkování napfi. dokládají spojitost moni-
torovan˘ch letních kolonií s v˘znamn˘mi zimovi‰ti v âeském ráji. 
Finanãní náklady: 57 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, Nadace pro záchranu Je‰tûdského hfiebene
V˘znam a priorita opatfiení: Komplexní monitoring pfiinesl fiadu cenn˘ch údajÛ
o netop˘fiím spoleãenstvu vázaném na zimní podzemní úkryty Je‰tûdského
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hfibetu, budovy v tûsném okolí a pfiedev‰ím fiadu informací o lovi‰tích na území
pfiipravovaného pfiírodního parku. 

2) MAPOVÁNÍ LOKALIT S V¯SKYTEM NETOP¯RÒ ZA ÚâELEM JEJICH OCHRANY

(325/1997)

Smyslem projektu bylo roz‰ífiení znalostí o lokalitách s letními a zimními úkryty
netop˘rÛ. Kontrolovány byly pfiedev‰ím pÛdy budov, sklepy, ‰toly a stromové
dutiny. Zji‰tûné informace mûly b˘t pouÏity pro praktickou ochranu nalezen˘ch
úkrytÛ. Monitoring byl Ïádoucí i s ohledem na fakt, Ïe nûkteré z úkrytÛ mûly b˘t
opatfieny zábranami proti vletu holubÛ. Ty v‰ak obvykle pfii neznalosti a chybné
instalaci zamezí i vletu netop˘rÛ. Do monitoringu byla zapojena i ‰iroká vefiej-
nost vãetnû Mlad˘ch ochráncÛ pfiírody (MOP) formou letákÛ a dotazníkÛ.  
Realizátor: 44/01 ZO âSOP Rákosníãek (ve vyúãtování); nicménû v identifikaci
OS je 44/16 ZO âSOP „Klub ochráncÛ SPR Habrov“
Lokalizace projektu: Chrudimsko
Doba provádûní projektu: 1.1. – 30.11. 1997
PrÛbûh projektu: Bûhem roku 1997 bylo zmapováno nûkolik potenciálních
zimních a letních úkrytÛ s ohledem na jejich vyuÏívání netop˘ry.
V˘sledky projektu: V rámci revize letních kolonií bylo provûfieno 36 lokalit.
Jednalo se pfiedev‰ím o v˘‰kové budovy typu kostelÛ, hradÛ nebo zámkÛ.
Mezi v˘znamnûj‰í patfií nálezy 9 reprodukãních kolonií samic (netop˘r hvíz-
dav˘ s.l., netop˘r veãerní, netop˘r velk˘, netop˘r doouhouch˘, netop˘r u‰at˘,
vrápenec mal˘). Velmi vzácn˘ a hodnotn˘ je nález kolonie samic netop˘ra
fiasnatého v obci ¤estoky. ¤e‰itelÛm projektu se podafiilo ovûfiit s ohledem na
finanãní dotaci pomûrnû velké mnoÏství potenciálních úkrytÛ synantropních
druhÛ netop˘rÛ. Realizace podobn˘ch projektÛ má velk˘ smysl pfiedev‰ím
pro následnou moÏnost pravidelného monitoringu nalezen˘ch úkrytÛ. Infor-
mace o letních úkrytech jsou podstatnû chud‰í, neÏ je tomu v pfiípadû zimo-
vi‰È. Znaãn˘ úspûch mohl mít ‰ífien˘ leták, kter˘ byl nejen vhodn˘m pro-
stfiedkem k dosaÏení Ïádan˘ch informací, ale mûl rovnûÏ úãel osvûtov˘. Zim-
ních úkrytÛ bylo kontrolováno 15. K v˘znamnûj‰ím v‰ak patfiily pouze dva
z nich.
Finanãní náklady: 11 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: Na základû zji‰tûn˘ch informací byla sestavena
pfiíloha v podobû tabulky s lokalitami, která by mûla obsahovat nejen faunistické
údaje, ale i v˘ãet nezbytn˘ch opatfiení pro jejich ochranu. Tyto informace by mûly
poslouÏit pfiedev‰ím orgánÛm státní správy pro pfiípadná právní fiízení. 

3) DOKUMENTACE A OCHRANA ZIMOVI·Ë NETOP¯RÒ V OPU·TùN¯CH DÒLNÍCH

DÍLECH ODERSK¯CH VRCHÒ A JESENÍKÒ (503/2000)

Cílem projektu bylo pokraãování v pravidelném zimním sãítání na poãetnû i dru-
hovû bohat˘ch lokalitách (19), které bezesporu patfií k nejhodnotnûj‰ím v âR.
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Jejich pravideln˘ monitoring by mûl patfiit k prioritám, neboÈ sledované lokality
patfií k nejv˘znamnûj‰ím co do poãtÛ hibernujících jedincÛ silnû ohroÏeného
n. ãerného. ZO âSS Orcus Bohumín pravidelnû sleduje v˘znamná zimovi‰tû na
velkém území Odersk˘ch vrchÛ, Beskyd i JeseníkÛ. Podzemní prostory jsou ãasto
obtíÏnû pfiístupné (vstup vertikálními ‰achticemi nebo vysoká hladina vody
v systémech). Bûhem tohoto projektu bylo tedy snahou nejen pokraãovat ve sãí-
tání, ale pfiedev‰ím vytvofiit dostateãnû bezpeãné systémy kotvení do vertikálních
vstupÛ.   
Realizátor: 7–01 ORCUS Bohumín, ZO âSS
Lokalizace projektu: Oderské vrchy, Jeseníky
Doba provádûní projektu: 1–9/2000 
PrÛbûh projektu: Bûhem zimního období 2000 provedli fie‰itelé zimní sãítání na
19 v˘znamn˘ch zimovi‰tích v Odersk˘ch vr‰ích a v Jeseníkách; nûkteré vstupy
vybavili speleoalpinistickou v˘strojí.
V˘sledky projektu: Autofii v rámci ZZ dodali tabulku s v˘sledky nasãítan˘ch
netop˘rÛ na zmínûn˘ch 19 lokalitách, spoleãnû s obecnou charakteristikou. Vût-
‰ina z tûchto lokalit je sãítána od roku 1979 do souãasnosti (Wagner 2005). Lze
tedy pfiedpokládat, Ïe technické vybavení zlep‰ilo pfiístup na lokality minimálnû
v posledních 3 letech. V̆ sledky zimních kontrol nûkter˘ch lokalit byly publiko-
vány nejménû jedenkrát na odborném fóru (v zastoupení, Wagner 2004) a formou
ãlánkÛ ve sbornících (Wagner 2001, Wagner 2005). 
Finanãní náklady: 32 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje ZO âSS
V˘znam a priorita opatfiení: Díky finanãní podpofie bylo moÏno bezpeãnû
vystrojit vstupy do nûkolika v˘znamn˘ch zimovi‰È netop˘rÛ v âR. Lokality jsou
známy nejvût‰ími zimními koloniemi n. ãerného v âR (lokalita ZáluÏná). Hod-
nocení dlouhodob˘ch populaãních trendÛ u tohoto druhu ukazuje na mírn˘ pokles
poãetnosti, ãasto zpÛsoben˘ zánikem podobn˘ch znám˘ch zimních aglomerací
(Horáãek et al. 2002). Jejich pravideln˘ monitoring je tedy velmi Ïádoucí. 

4) SLEDOVÁNÍ, DOKUMENTACE A OCHRANA ZIMOVI·Ë NETOP¯RÒ V OPU·TùN¯CH

DÒLNÍCH DÍLECH ODERSK¯CH VRCHÒ A JESENÍKÒ (460/ 2001)

Stávající projekt je navazujícím na monitoring zimních úkrytÛ v roce 2000,
kter˘ byl podpofien taktéÏ MÎP. Cílem projektu bylo sãítat netop˘ry zimující na
celkem 22 lokalitách v Jeseníkách a Odersk˘ch vr‰ích. Nûkteré ze zájmov˘ch
lokalit jsou obtíÏnû pfiístupné, pouze lanovou technikou. ¤e‰itelsk˘ t˘m má
dostateãné technické zázemí odbornou kvalifikaci pro realizaci projektu. Vût-
‰iny lokalit patfií mezi v˘znamná hromadná zimovi‰tû v obou horsk˘ch oblas-
tech a náleÏí k nejv˘znamnûj‰ím co do poãtÛ hibernujících jedincÛ silnû ohro-
Ïeného n. ãerného.
Realizátor: 7–01 ORCUS Bohumín, ZO âSS
Lokalizace projektu: Oderské vrchy, Jeseníky
Doba provádûní projektu: zimní období 2001/2002
PrÛbûh projektu: Bûhem zimního období bylo nav‰tíveno 18 lokalit, v nich byly
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zji‰tûny stavy zimujících netop˘rÛ a v závûreãné zprávû pfiedány v souhrnné
tabulce. 
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: V návrhu projektu je uvedeno, Ïe novû
získané v˘sledky budou konfrontovány s dfiívûj‰ími daty, av‰ak toto hodnocení
v ZZ zcela chybí. TaktéÏ chybí jak˘koliv návrh ãi informace o prioritách
v ochranû alespoÀ nûkter˘ch lokalit. Chybí informace o nov˘ch, doposud chi-
ropterologicky nesledovan˘ch lokalitách, jeÏ byly fie‰itelem nav‰tíveny, které
to jsou, a jak˘ byl v˘sledek náv‰tûv, není z textu zfiejmé. Úspûchem pfiede‰l˘ch
terénních pozorování je vyhlá‰ení jedné z lokalit za Chránûn˘ pfiírodní v˘tvor
(âern˘ dÛl). Není jasné jak, a zdali vÛbec, se budou fie‰itelé projektu pokou‰et
shrnout zmûny v poãtech dominantních hibernujících druhÛ. Prozatím se
o nûjaké hodnocení v tomto smyslu nepokusili. V˘sledky zimních kontrol
nûkter˘ch lokality byly publikovány na odborném fóru (v zastoupení, Wagner
2004) a v ãláncích sborníkÛ (Wagner 2001, 2005).
Finanãní náklady: 34 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: Monitorované lokality patfií k nejv˘znamnûj‰ím
v ãeské republice a jsou známy jako nejvût‰ími zimními kolonie n. ãerného
v âR (lokalita ZáluÏná). Hodnocení dlouhodob˘ch populaãních trendÛ
u tohoto druhu ukazuje na mírn˘ pokles poãetnosti, ãasto zpÛsoben˘ zánikem
nebo ru‰ením vût‰ích shlukÛ zimujících netop˘rÛ. Pravideln˘ monitoring
tûchto lokalit je tedy velmi Ïádoucí. 

5) SLEDOVÁNÍ A OCHRANA ZIMOVI·Ë NETOP¯RÒ V JESENÍKÁCH (324/2002)

Cílem je realizovat zimní náv‰tûvy nûkolika podzemních lokalit, které patfií
mezi velmi hodnotná zimovi‰tû netop˘rÛ. V náplni projekt navazuje na dva
pfiede‰lé projekty (503/2000 a 460/2001). Jak bylo uvedeno jiÏ v hodnocení
pfiedchozích monitorovacích projektÛ realizovan˘ch stejn˘m fie‰itelem, jedná
se o zimovi‰tû celorepublikového v˘znamu, a proto je jeho pravideln˘ zimní
monitoring nezbytn˘ a poskytuje cenné informace pro charakteristiku popu-
laãních zmûn. Vût‰ina lokalit patfií k podzemním bfiidlicov˘m dolÛm, které
jsou obvykle tûÏko pfiístupné i kontrolovatelné. Je vÏdy v˘hodné, kdyÏ moni-
toring zimujících netop˘rÛ na podobn˘ch lokalitách provádí stejn˘ t˘m pra-
covníkÛ. âlenové ZO ORCUS mûli po technické i odborné stránce velmi
dobré moÏnosti projekt s úspûchem realizovat.
Realizátor: 7–01 ORCUS Bohumín, ZO âSS
Lokalizace projektu: Jeseníky a Oderské vrchy
Doba provádûní projektu: 1–3/2002, 11–12/2002 
PrÛbûh projektu: ¤e‰itelé sãítali zimující netop˘ry na 17 lokalitách v Jesení-
kách a v Odersk˘ch vr‰ích.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: ¤e‰itelé uvádûjí, Ïe v roce 2001 pro-
bûhla rekognoskace 17 lokalit, které mûly b˘t monitorovány i v tomto pro-
jektu. Vût‰ina lokalit je v‰ak jiÏ fie‰itelÛm známa fiadu let (nûkteré od r. 1976).
AlespoÀ se v ZZ pfiedchozích projektÛ odvolávají na takto dlouhou ãasovou
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fiadu v˘sledkÛ sãítání. Tedy zmínka o lokalizaci v roce 2001 vede k omylu, Ïe
na v‰ech 17 lokalitách nebyla dosud chiropterofauna monitorována. Ve sku-
teãnosti bylo nov˘ch lokalit monitorováno podstatnû ménû. Je-li sãítání na
zimovi‰tích provádûno bûhem 5 mûsícÛ a ne bûhem ledna popfi. února jak je na
ostatních lokalitách obvyklé, nelze tyto v˘sledky povaÏovat za plnohodnotné
ve srovnání s daty z ostatních lokalit. V˘sledek kontrol úzce souvisí s naãaso-
váním a s celkov˘m charakterem prÛbûhu zimy. V˘kyvy v poãasí a následnû
v mikroklimatu podzemí souvisí s pfiesuny netop˘rÛ v rámci lokality (mezi
více lokalitami). Netop˘fii se takto snaÏí minimalizovat energetické ztráty.
Velmi vhodné by proto bylo dodrÏet pravidla obecné metodiky pro monitoring,
a to i pfies technickou nároãnost vstupu na zmínûné lokality. V˘sledky byly
publikovány v odborném tisku, jak je uvedeno v hodnoceních projektÛ
503/2000 a 460/2001. Autor posudku bohuÏel nemûl v dispozici Ïádné datové
tabulkové pfiílohy ani fotodokumentaci k projektu, proto není schopen se
vyjádfiit k jejich náplni, a tedy ani posoudit oprávnûnost obecn˘ch závûrÛ
v textu ZZ. Jako v pfiedchozích ZZ z monitoringu tohoto fie‰itele chybí pfiedem
deklarované ‰ir‰í hodnocení meziroãních zmûn v poãetnosti zimujících neto-
p˘rÛ. Shrnutí pouze u druhu netop˘ra ãerného je zcela nedostaãující. Odstavce
v ZZ vûnované pfiínosu projektu jsou velmi nekonkrétní. Exaktnûj‰í komentáfie
k zmûnám poãetnosti chybí i v recentní publikaci (Wagner 2004)
Finanãní náklady: 35 000,- Kã
Zdroj financování: MÎP, vlastní náklady?
V˘znam a priorita opatfiení: Prioritou terénních zimních akcí bylo pokraãování
v pravidelném monitoringu zimujících netop˘rÛ. Vûrohodnost dat a jejich pouÏi-
telnost je pro srovnání s v˘sledky z ostatních lokalit v âR nízká s ohledem na
chybné (nejednotné se základní metodikou) naãasování kontrol.  

2. âSOP – PROGRAM “OCHRANA BIODIVERZITY“

1) PROJEKT ZIMNÍ A LETNÍ SâÍTÁNÍ NETOP¯RÒ (111399)

Tento projekt byl vûnován získání informací o letních a zimních úkrytech neto-
p˘rÛ, pfiedev‰ím v oblasti Îìársk˘ch vrchÛ. Nicménû z letních aktivit neprobûhl
monitoring letních kolonií a naopak byla realizována kontrola 12 linií netop˘fiích
budek v Bíl˘ch Karpatech. Od letního setkání monitorovatelÛ bylo upu‰tûno po
dohodû s ÚVR âSOP. V̆ znam podobného setkání je v‰ak diskutabilní. Kontroly
pÛdních prostor není efektivní provádût ve vût‰ím poãtu lidí. Lze pfiedpokládat,
Ïe by úãastníci setkání stejnû monitorovali doposud známé úkryty a nevyhledá-
vali úkryty nové, kdy úspûch je ãasto vûcí náhody a ochoty správcÛ objektÛ.
Tento aspekt v‰ak v návrhu ani ZZ není podrobnûji fie‰en. TaktéÏ plánované zimní
setkání nemá velk˘ v˘znam (mimo obvykl˘ sãítací termín). Smysl by mûlo pouze
v pfiípadû jednorázové akce, vûnované zji‰tûní zda v konkrétních podzemních
prostorách netop˘fii zimují ãi nikoliv. Autor posudku v‰ak pro pfiesné posouzení
nemûl k dispozici závûry tohoto setkání.  
Realizátor: 55/14 ZO âSOP Veverka
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Lokalizace projektu: Bílé Karpaty, Nízk˘ Jeseník
Doba provádûní projektu: léto? 1999, prosinec 1999
PrÛbûh projektu: Probûhla kontrola netop˘fiích budek v oblasti Bíl˘ch Karpat.
V Nízkém Jeseníku bylo naplánováno pracovní setkání vûnované rekognoskaci
nov˘ch doposud nemonitorovan˘ch zimovi‰È netop˘rÛ. 
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Zcela zásadní byÈ negativní v˘sledek
pfiinesla kontrola netop˘fiích budek v Bíl˘ch Karpatech. PfiestoÏe v budkách
bylo nalezeno mnoÏství jedincÛ plcha velkého a pl‰íka lískového, netop˘ry
nejsou vyuÏívány vÛbec. ¤e‰itelé v ZZ uvádûjí sice moÏnou vy‰‰í obsazenost
pfii individuálním vyvû‰ování, nicménû z textu není zfiejmé, jak˘m zpÛsobem
tuto informaci testovali. Z textu není zfiejmé, ani co individuálním vyvû‰ová-
ním mínili a jak˘ je zásadní rozdíl od liniové formace. Velkou ‰kodou je, Ïe
tato data nebyla publikována v odborném ãlánku, pfiedev‰ím ve srovnání
s jin˘mi oblastmi âR a se situací v jin˘ch evropsk˘ch zemích. Závûry z plá-
novaného zimního setkání nejsou známy. Av‰ak v oblasti Nízkého Jeseníku je
pravidelnû sãítána celá fiada zimovi‰È (stfiediska Agentury ochrany pfiírody a
krajiny âR Olomouc a Brno, Katedra zoologie a antropologie Univerzity
Palackého, Katedra zoologie a ekologie Moravské univerzity, âeská speleo-
logická spoleãnost).
Finanãní náklady: 30 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP
V˘znam a priorita opatfiení: Kontrola desítek netop˘fiích budek vyvû‰en˘ch
v letech 1995–6 v Bíl˘ch Karpatech ukázala nulové obsazení netop˘ry a zpochybnila
tak jejich v˘znam v praktické ochranû populací dendrofilních druhÛ netop˘rÛ.

2) NETOP¯¤I LIBERECKA 2001 (230201)

Jedná se komplexní vícelet˘ inventarizaãní v˘zkum (návaznost na projekt akce
Netop˘r 97 ã. 256/1997) lokální chiropterofauny oblastí Hrádecka, Chrastavska,
âeskodubska a Fr˘dlanstka. ¤e‰itel vyuÏil bohat˘ch zku‰eností z dfiívûj‰ích let
a pomocí rÛzn˘ch metodick˘ch pfiístupÛ získal velké mnoÏství informací o dru-
zích vázan˘ch na podzemní prostory popfiípadû na úkryty v budovách. Av‰ak cel˘
monitoring vhodnû doplnil i o plo‰nou detekci ultrazvuku v jednotliv˘ch sub-
ãtvercích (1/4 základních) sítû základního zoologického mapování a odchyty na
lovi‰tích. NáleÏit˘ prostor byl vûnován i osvûtû. Autor v rámci projektu vyhoto-
vil z propagaãních materiálÛ leporelo, jehoÏ jednotlivé ãásti jsou vûnovány nej-
v˘znamnûj‰ím sezónním fázím reprodukãního cyklu netop˘rÛ se zdÛraznûním
nejvût‰ích rizik. Nûkterá z doposud znám˘ch zimovi‰È v uveden˘ch oblastech
byla zaji‰tûna prÛletn˘mi uzávûrami. Projekt byl v‰ak také zamûfien na vyhledání
nov˘ch lokalit a stanovení jejich v˘znamu a následného souvisejícího manage-
mentu. Pozornost byla téÏ vûnována znám˘m letním koloniím a jejich pravidel-
nému monitoringu. 
Realizátor: 36/02 ZO âSOP Liberec pfii SCHKO Jizerské hory
Lokalizace projektu: Liberecko, Chrastavsko, Hrádecko, âeskodubsko, Fr˘d-
lantsko
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Doba realizace projektu: projekt je vícelet˘ (1995–2005), dotace byla pouÏita
na v˘zkum bûhem roku 2001
PrÛbûh projektu: V první fázi byly zhotoveny prÛletové uzávûry na lokalitách
LoupeÏnická jeskynû u KfiíÏan a Úzká jeskynû u Rokytnice. Ze zb˘vajících
financí byly realizovány opravy uzávûry zimovi‰tû na ·achetním vrchu a ‰toly
pod tratí u Panenské HÛrky. Hlavní fie‰itel se téÏ úãastnil fiady správních fiízení ve
vûci uzávûr a zabezpeãení dal‰ích zimovi‰È v regionu. Druh˘m cílem byla pfií-
prava a vydání informaãního leporela, které se v následujících letech ukázalo b˘t
jedním z nejlep‰ích materiálÛ tohoto typu vydan˘ch v âR. Realizována byla také
dal‰í Evropská noc pro netop˘ry, která se mÛÏe py‰nit jednou z nejvy‰‰ích úãastí
a skvûlou pfiipraveností.  
V˘sledky projektu: ¤e‰itelé pracovní skupiny Netop˘r získali bûhem projektu
velké mnoÏství faunistick˘ch údajÛ. Tyto informace jsou nezbytn˘m podkladem
pro praktickou ochranu jednak v˘znamn˘ch lokálních zimovi‰È a jednak letních
kolonií. TaktéÏ velmi podstatné je povûdomí o letové aktivitû jednotliv˘ch druhÛ
pfied vchody získané metodou odchytu do nárazov˘ch sítí (Sklepy pod Troskami,
Dûvín, Herlíkovice, Skalice atd.). Tyto informace zvy‰ují v˘znam podzemních
úkrytÛ a vymezují moÏné managementové zásahy. Díky pfiiloÏen˘m nákresÛm
prÛletn˘ch mfiíÏí lze shrnout, Ïe tvarem neomezí svûtlost pÛvodního vletového
prostoru. Pravideln˘ monitoring v následujících letech ukázal na stabilizaci zimu-
jícího spoleãenstva netop˘rÛ, byÈ urãit˘ nárÛst poãtÛ bude souviset spí‰e s celko-
v˘m trendem neÏ s efektem uzávûry. Uzávûry jsou kaÏdoroãnû kontrolovány
a v pfiípadû potfieby opraveny, ãasto i na vlastní náklady. Dílãí v˘sledky byly pub-
likovány formou odborného ãlánku (Horáãek, et al. 2002). ZZ je obsáhlá a patfií
v oboru k nejlep‰ím.
Finanãní náklady: 86 000,- Kã
Zdroj financování: ÚVR âSOP, ENN, Ekofond mûsta Liberec, âeson, Nadace
pro záchranu Jizersk˘ch hor, OÚ RÎP Liberec, vlastní zdroje
V˘znam a priorita opatfiení: Projekty podobného charakteru realizované zod-
povûdn˘m pfiístupem a erudicí jak˘ je fie‰itelskému t˘mu sekce Netop˘r vlastní
vÏdy pfiiná‰í tolik cenûná faunistická data o chiropterofaunû sledovan˘ch oblastí.
Za v‰e hovofií i fakt, Ïe nûkteré z lokalit podchycen˘ch tímto systematick˘m
mapováním byly zafiazeny do soustavy lokalit Natura 2000 i do seznamu nejv˘-
znamnûj‰ích lokalit kaÏdoroãnû monitorovan˘ch âESONem. Propagaãní materi-
ály, které byly v rámci projektu vydány, patfií k nejkvalitnûj‰ím.

3) NETOP¯¤I LIBERECKA 2003 (2644)

Nejedná se o samostatn˘ projekt, ale o dal‰í sezónní etapu víceletého projektu
navazující na akci Netop˘r 97 (256/1997, MÎP) a Netop˘fii Liberecka 2001
(230201, ÚVR âSOP). ¤e‰itelsk˘ t˘m navázal na jím provádûn˘ pravideln˘
monitoring zimovi‰È i letních kolonií a pravidelné kontroly probûhly i v sezónû
2002/2003 (28 zimovi‰È a 11 letních úkrytÛ). TaktéÏ pokraãovaly odchytové akce
pfied vchody do pûti podzemních zimovi‰È. Probûhly i tfii detektorovací akce na
âeskolipsku, které doloÏily v˘znamná lovi‰tû u 9 druhÛ. Pro nedostatek finanãních
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prostfiedkÛ nebylo moÏno zahájit monitoring na území Fr˘dlantska, jak bylo pfii-
slíbeno v pfiede‰lém roce. 
Realizátor: 36/02 ZO âSOP Liberec pfii SCHKO Jizerské hory
Lokalizace projektu: Liberecko, Je‰tûdsk˘ hfieben, âesk˘ ráj, Podkrkono‰í,
âeskolipsko a LuÏické hory
Doba provádûní projektu: projekt je vícelet˘ (1995-2005), dotace byla pouÏita
na v˘zkum bûhem roku 2002 a 2003
PrÛbûh projektu: V zimním období 1-2/2003 bylo provedeno zimní sãítání. Na
pfielomu kvûtna a ãervna a poãátkem ãervence pak probûhla revize letních kolo-
nií. Bûhem srpna a záfií bylo realizováno 8 odchytov˘ch akcí pfied vchody do
v˘znamn˘ch zimovi‰È. Opravy nûkter˘ch po‰kozen˘ch uzávûr zimovi‰È byly
financovány Krajsk˘m úfiadem v Liberci.
V˘sledky projektu a jeho nedostatky: Na sledovan˘ch zimovi‰tích bylo celkem
nalezeno 727 jedincÛ 13 druhÛ. Nejpoãetnûji byl zastoupen vrápenec mal˘, pfie-
dev‰ím na lokalitách v âeském ráji. Na sledovan˘ch letních koloniích bylo zji‰-
tûno celkem 2 288 ks netop˘r velk˘, 169 ks vrápenec mal˘ a 3 ks netop˘r brvit˘.
Pfied vchody do podzemních úkrytÛ bylo odchyceno na 209 jedincÛ s pfievaÏují-
cím netop˘rem u‰at˘m. Detekce ultrazvuku na âeskolipsku ukázala na loveckou
aktivitu 9 druhÛ netop˘rÛ. 
Finanãní náklady: Autor posudku nemûl rozpoãet k dispozici.
Zdroj financování: ÚVR âSOP ?
V˘znam a priorita opatfiení: Vût‰ina ze sledovan˘ch lokalit jiÏ poskytla díky
pravidelnému monitoringu v˘znamné datové fiady. Tyto faunistické údaje jsou
nezbytn˘m podkladem pro praktickou ochranu jak v˘znamn˘ch lokálních zimo-
vi‰È tak letních kolonií a lovi‰È.

3. MEZINÁRODNÍ PROJEKT „FLEDERMAUSQUARTIERE BEIDERSEITS DER ODER“

Jedná se o spoleãn˘ nûmecko-polsko-ãesk˘ projekt, jehoÏ snahou je fie‰it uzá-
vûry fiady v˘znamn˘ch podzemních zimovi‰È ve zmínûn˘ch státech. Projekt je
vícelet˘, coÏ je nespornou v˘hodou pro monitoring efektu uzávûr na osídlení
zimovi‰tû a pfiípadn˘ch mikroklimatick˘ch zmûn. První projektová zpráva fie‰í
problematiku a charakter vybran˘ch lokalit, jeÏ by mûly b˘t uzavfieny a na kte-
r˘ch bude probíhat v následujících letech rozsáhl˘ v˘zkum. Celkem bylo
vybráno 9 objektÛ (pÛvodnû pouze 8, v druhém roce projektu bylo doplnûno
o jeden objekt z âR). S jedinou v˘jimkou (9 – Riedelova jeskynû u Prysku) se
jedná o v˘znamné technické památky a regionálnû v˘znamná zimovi‰tû neto-
p˘rÛ (1 – pevnost Trollenhagen, 2 – sklep pivovaru ve Frankfurtu n. O., 3 –
podzemní vápencov˘ dÛl u Rehfeldu, 4 – pûchotní srub PZW 471 u Miedzyr-
zecze, 5 – bunkr Szczecin – Zdroje, 6 – ledov˘ sklep u Cieszkówa, 7 – kom-
plex ‰tol vrchu Sokolec, 8 – podzemní pískovcov˘ lom u âeské Skalice). Závû-
reãná i prÛbûÏné zprávy projektu jsou zpracovány hlavními fie‰iteli z nûmecké
strany a znaãí se velkou peãlivostí i rozsáhlostí. Vlastní uzávûry byly nároãné
na zhotovení a obvykle jim musela pfiedcházet celková asanace objektÛ. Sou-
ãástí projektu byly pravidelné odchyty, krouÏkování odchycen˘ch jedincÛ
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a zpûtná registrace zpûtn˘ch odchytÛ pfied uzavíran˘mi lokalitami. Pomocí
kontinuálního záznamu prÛletÛ aktivními bránami bylo moÏno sledovat zmûny
letové aktivity ve vchodech objektÛ a naãítáním teplotních a vlhkostních hod-
not dataloggery vyhodnotit zmûny klimatu. V zimním období bylo ke sledova-
n˘m lokalitám pfiifiazeno cca 60 dal‰ích zimovi‰È. V‰echna tato data i dostupná
data z let pfied zahájením projektu (pouze z nûkter˘ch lokalit) poskytly dosta-
teãné informace pro optimální ochranu a stanovení parametrÛ uzávûr. Bûhem
monitoringu byla na lokalitách zji‰tûna pfiítomnost minimálnû 13 druhÛ neto-
p˘rÛ. Faunistické informace dovolily pfiedejít neÏádoucím komplikacím pfii
konstrukci zabezpeãení. 
Realizátor: Euronatur, Stiftung Europäisches Naturerbe (Nûmecko), „Pro
Natura“ (Polsko), Okresní Vlastivûdné Muzeum v âeské Lípû
Lokalizace projektu: rozsáhlé pfiíhraniãní oblasti (z vût‰í ãásti) Euroregionu
Nisa
Doba provádûní projektu: sezóny 1999-2001
PrÛbûh projektu: Díky pozdnímu zadání projektu oproti pÛvodnímu oãeká-
vaní bylo moÏno zahájit odchyty teprve koncem sezóny (konec záfií) 1999.
U lokalit 2 – 6 byly odchyty realizovány pravidelnû, u ostatních lokalit pouze
sporadicky nebo vÛbec (1). Ne v‰echny metodické pfiístupy byly realizovány na
v‰ech devíti lokalitách.
V˘sledky projektu a komentáfie: Díky poãetnému personálnímu nasazení
bylo moÏno bûhem prÛbûhu projektu získat dostateãnû relevantní data vyãíslu-
jící chiropterologickou hodnotu zabezpeãovan˘ch lokalit. Získání vstupních dat
urãujících pro charakter uzávûr bylo dostateãné. Optimálním zpÛsobem vyhod-
nocena také úãinnost jednotliv˘ch proveden˘ch opatfiení. Na lokalitách bylo
celkem odchyceno 909 jedincÛ, 13 druhÛ. Více jak polovina z nich byla okrouÏ-
kována (589 ks/12 druhÛ). Nejvíce zpûtn˘ch odchytÛ bylo zaznamenáno na
lokalitû Rehfeld, a to právû díky víceletému sledování jiÏ pfied zahájením pro-
jektu a „prokrouÏkovanosti“ spoleãenstva. Automatick˘ záznam prÛletové akti-
vity ve vchodech byl sledována na dvou lokalitách (Rehfeld, Frankfurt n.O.).
Tato data jsou velmi hodnotná pro sledování zmûn v náv‰tûvnosti lokalit bûhem
roku. Ponûkud pfiekvapiv˘m je vysoká finanãní ãástka poÏadovaná na zpraco-
vání tûchto dat. Monitoring zimujících jedincÛ probíhal na v‰ech 8 lokalitách
a na 60 dal‰ích objektech (zji‰tûno více neÏ 2 000 zimujících jedincÛ). Asi na
polovinû lokalit byl po instalaci uzávûr zji‰tûn poãetní nárÛst u nûkter˘ch
druhÛ. Zcela zásadní pro projekt bylo úspû‰né vyfie‰ení vlastnick˘ch vztahÛ
pozemkÛ s lokalitami. Nejvût‰í komplikace v tomto ohledu byly v Nûmecku,
v âR a v Polsku díky jednoznaãnosti státního majetku komplikace témûfi nena-
staly. Prezentace projektu a publikace v˘sledkÛ probûhla jak na populární
úrovni – informaãní leták v Nj (pfieloÏen do Pj i âj), www, nûkolik ãlánkÛ pro
EURONATUR, bûhem zimního období nûkolik exkurzí a pfiedná‰ek pro vefiej-
nost do studovan˘ch objektÛ, novinov˘ tisk jednotliv˘ch zúãastnûn˘ch státÛ,
prezentace projektu na EUROBATS v Bristolu, tak na bázi vûdecké. V souãas-
nosti jsou uzávûry pravidelnû kontrolovány a opravovány z finanãních zdrojÛ
jednotliv˘ch státÛ. Díky úspûchÛm v prvním roce realizace byly zabezpeãeny
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vstupy do dal‰ích dvou zimovi‰È (ledov˘ sklep Markendorf, komplex 6
bunkrÛ). Celkem byl tedy bûhem projektu proveden management na 10
v˘znamn˘ch zimovi‰tích netop˘rÛ. Druhá ZZ obsahuje podrobné v˘sledky zís-
kané v jednotliv˘ch smûrech v˘zkumu lokalit uveden˘ch v˘‰e. 
Finanãní náklady: celkové náklady nejsou známy, uzávûra Riedelovy jeskynû
3 000,- Kã. Ze zpráv je zfiejmé, Ïe vedlej‰ím v˘sledkem projektu byla taktéÏ
uzávûra 5 objektÛ v âR, chybí v‰ak jejich pfiesná lokalizace.
Zdroj financování: EURONATUR, nûmecké Ministerstvo obrany, Ecofunds,
E+E
V˘znam a priorita opatfiení: Celkovou ideou projektu bylo podpofiit zahra-
niãní spolupráci v aktivní ochranû netop˘fiích populací. V prÛbûhu projektu
byla zabezpeãena v˘znamná zimovi‰tû netop˘rÛ v Nûmecku, Polsku a âeské
republice. Díky peãlivému a nûkolikaletému sledování efektu nov˘ch uzávûr
a managementov˘ch opatfiení je moÏno v˘sledky projektu pouÏít jako modelu
pro následující projekty podobného charakteru. 

SHRNUTÍ A PERSPEKTIVA AKTIVNÍ OCHRANY

Z v˘‰e uvedeného obsahového rozdûlení je zfiejmé, Ïe posuzované projekty
byly vázány na tfii okruhy. V první fiadû je to praktická ochrana zimovi‰È spoãí-
vající v uzavfiení lokalit obvykle rÛzn˘mi modifikacemi prÛletn˘ch mfiíÏí, v cel-
kové asanaci objektÛ, popfi. jejich zabezpeãení s ohledem na jejich nebezpeã-
nost pro náhodné náv‰tûvníky. Druh˘m okruhem byla snaha roz‰ífiit úkrytovou
základnu vyvû‰ováním speciálních netop˘fiích budek. Tfietím okruhem byl
monitoring zimních i letních lokalit s v˘skytem netop˘rÛ. Naprostá vût‰ina pro-
jektÛ prvních dvou okruhÛ byla orientována pfiedev‰ím na praktickou ochranu
lokálních spoleãenstev netop˘rÛ. Více neÏ 95% projektÛ je charakteristické
nedostateãn˘m informaãním základem pro jejich správnou realizaci. Tento
aspekt je v‰ak zpÛsoben zadavatelem, kter˘ na pfiedprojektov˘ informaãní
základ neklade dostateãn˘ dÛraz. Z tohoto dÛvodu není fie‰itel nucen vysvûtlit
v˘bûr lokality pro dan˘ zásah, volenou metodu, rozsah prací apod. Tato pfiíli‰ná
„volnost“ je obvykle ke ‰kodû. Projekty nejsou dobfie pfiipraveny, metodika
není promy‰lena. Obvykle je vycházeno z obecn˘ch (bohuÏel ãasto jiÏ dávno
v˘zkumem popfien˘ch) faktÛ. V budoucnu bez tlaku na fie‰itele v pfiípravné fázi
nebude moÏno kvalitu, a tím pádem ani efekt projektÛ, zlep‰it. Dal‰í stinnou
stránkou je otázka formálních nedostatkÛ v projektov˘ch návrzích a zprávách.
Obvykle není dodrÏována ani základní forma a struktura, texty neobsahují
základní informace o lokalizaci nebo termínech zásahu. Absenci alespoÀ nûja-
kého metodického pfiístupu nemusím jiÏ ani zmiÀovat. Po stránce formálních
nedostatkÛ dopadly nejhÛfie projekty fie‰ené pod âSOP. Závûreãné zprávy ve
vût‰inû pfiípadÛ obsahují pouze obecná „ochranáfiská“ zdÛvodnûní. Je tedy
nezbytné zásadnû zmûnit pfiístup schvalovacích komisí i kontrolních orgánÛ pro
pfiebírání v˘sledkÛ jednotliv˘ch projektÛ, jinou cestou zlep‰ení kvality dosáh-
nout nelze. NejváÏnûj‰ím nedostatkem je v‰ak aÏ zaráÏející apatie k hodnocení
efektu jednotliv˘ch opatfiení. Pfiitom se jedná o základní informace, které lze
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pouÏít pfii posuzování smysluplnosti projektÛ v následujících letech. Tento
nezájem je patrn˘ napfiíklad v bezv˘jimeãném schvalování projektÛ t˘kajících
se vyvû‰ování budek, a to i pfies fakt, Ïe budky nejsou ve vût‰inû pfiípadÛ neto-
p˘ry vyuÏívány, jejich kontroly nejsou pravidelné a pokud k nim dochází, tak
v nevhodn˘ch termínech. 
Z celkového konceptu ochrany netop˘fiích populací jasnû vypl˘vá, Ïe projekty
v budoucnu nemohou b˘t zamûfieny pouze na praktickou ochranu. V optimál-
ních podmínkách by ji mûl pfiedcházet intenzivní monitoring. Ten bude moÏno
z ãásti fie‰it z finanãních prostfiedkÛ poskytovan˘ch AOPK v rámci celostátního
monitoringu netop˘rÛ jakoÏto druhÛ v˘znamn˘ch z hlediska Evropsk˘ch spo-
leãenství (ve smyslu Smûrnice ã. 92/43/EHS, o ochranû pfiírodních stanovi‰È,
volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin). Garantem tohoto monito-
ringu je âeská spoleãnost pro ochranu netop˘rÛ. Nicménû hlavní náplní této
dohody je pravideln˘ monitoring znám˘ch lokalit. Pro neziskov˘ sektor nadále
zÛstává volné pole pÛsobnosti pfii dohledávání nov˘ch úkrytÛ pfiedev‰ím v pfií-
padû dutinov˘ch druhÛ netop˘rÛ, obnovách ãi nov˘ch uzavírkách zimovi‰È.
V minulosti bylo moÏno vyuÏít jako bohat˘ch informaãních zdrojÛ faunisticky
orientované práce realizované na akademick˘ch pracovi‰tích. V˘zkumné pro-
jekty tohoto typu v‰ak v souãasnosti musí nutnû ustoupit experimentálním
metodick˘m pfiístupÛm, kde jsou popisné projekty v˘raznû omezeny. Je tedy
zfiejmé, Ïe v budoucnu bude muset b˘t kaÏd˘ projekt aktivní ochrany úzce pro-
pojen s oblastnû cílen˘m monitoringem. 
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HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTÒ AKTIVNÍ

OCHRANY SYSLA OBECNÉHO (SPERMOPHILUS CITELLUS) V âESKÉ

REPUBLICE

·tûpánka Hulová

Katedra zoologie, Biologická fakulta, Jihoãeská Univerzita, Brani‰ovská 31, 
370 05 âeské Budûjovice
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STATUT

Dle vyhlá‰ky ã. 395/1992 k zákonu ã.114/1992, o ochranû pfiírody a krajiny, je
sysel obecn˘ zafiazen do seznamu kriticky ohroÏen˘ch druhÛ. Je také uveden
v pfiíloze II a IV Smûrnice o stanovi‰tích ã. 92/43/EEC. Podle Red Data listu
(IUCN) je fiazen v kategorii VU – Vulnerable (IUCN 2004), v âerveném seznamu
âR v kategorii CR – kriticky ohroÏen˘ (Andûra a âerven˘ 2003).

OHROÎENÍ

Od zhruba poloviny minulého století docházelo na na‰em území k celé fiadû zmûn
v krajinû, které zpÛsobily ztrátu vhodn˘ch stanovi‰È pro sysla obecného. Dfiíve byl
oznaãovan˘ jako polní ‰kÛdce a vyskytoval se na skoro celém území âeské republiky
(Grulich 1960). Dnes vyuÏívá permanentní krátkostébelné trávníky, coÏ v souãasnosti
pfiedstavují golfová hfii‰tû, kempy, ale hlavnû sportovní travnatá leti‰tû. První kom-
pletní informace o roz‰ífiení a ekologii druhu pfiinesl Grulich (1960), etologií sysla se
ve své diplomové práci zab˘val Kosnar (1979). Monitorování tohoto druhu provádûli
zejména v devadesát˘ch letech Andûra a Hanzal (1995), poslední informace o sou-
ãasném roz‰ífiení pfiiná‰í práce Cepákové a Hulové (2002). Od ‰edesát˘ch let minu-
lého století dochází k mizení jednotliv˘ch populací na území celé âR (Grulich 1960).
Tento trend ub˘vání poãetnosti a mizení kolonií stále pokraãuje (Cepáková a Hulová
l.c.). V souãasné dobû se sysel vyskytuje na posledních 28 lokalitách (MatûjÛ 2005).
Sysel byl vytlaãen na nûkolik trval˘ch travnat˘ch ploch, kde pfieÏívá. BohuÏel nemá
velké migraãní schopnosti a v souãasné fragmentované krajinû není schopn˘ pfieko-
návat vzdálenosti, které jsou mezi zbytkov˘mi koloniemi. Studium genetické struk-
tury nasvûdãuje tomu, Ïe populace se vyznaãují vysokou mírou inbreedingu a silnou
genetickou diferenciací zbytkov˘ch populací (Hulová 2005). PfiedbûÏné v˘sledky
studia parazitofauny, konkrétnû kokcídie rodu Eimeria, ukázaly, Ïe v geneticky
odli‰n˘ch populacích se vyskytují i rÛzné druhy kokcídií. Oba v˘zkumy tak dokla-
dují izolovanost populací a omezen˘ genetick˘ tok mezi nimi.
SníÏení v˘skytu tohoto druhu poznamenalo i poãetnost dal‰ích druhÛ, jako napfi.
tchofie stepního (Mustela eversmanii), jehoÏ hlavní sloÏkou potravy byl právû sysel
(Andûra 2003). Na Slovensku se pokles poãetnosti sysla odrazil na stavech orla krá-
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lovského (Aquila heliaca) ãi raroha velkého (Falco cherrug). Slovensko rovnûÏ pra-
cuje na záchranném programu a reintrodukci sysla, napfi. v Mal˘ch Karpatech na
lokalitû KuchyÀa (Ambros in verb.) ãi na území NP MuráÀská planina (Hapl in verb.)

VLASTNÍ ZÁCHRANN¯ PROGRAM

Literární údaje o roz‰ífiení sysla obecného a mizející kolonie, které jsou v sou-
ãasnosti v podstatû zbytkov˘mi subpopulacemi, vyvolaly fiadu reintrodukãních
projektÛ. V âechách probûhly celkem ãtyfii vût‰í a dva men‰í projekty (na Slo-
vensku tfii) s my‰lenkou znovu osídlit historickou lokalitu a obohatit tak kulturní
krajinu o její pÛvodní Ïivoãi‰n˘ druh.
Zvífiata pro vysazení byla získávána pfieváÏnû odchytem jedincÛ v poãetnûj‰ích kolo-
niích, minoritnû pak z umûl˘ch chovÛ. Metodika odchytu byla rÛzná od vytápûní
syslÛ vodou po pouÏití stahovacích ok. Vypou‰tûní sysla na lokalitû probíhalo buì
prost˘m vypu‰tûním jedincÛ, nebo pomocí tzv. vypou‰tûcího zafiízení (ohrádky),
odkud se jedinci museli podhrabat. Setrvání v ohrádce po nûkolik dní zpÛsobilo, Ïe
jedinci neopou‰tûli lokalitu okamÏitû, ale zdrÏeli se na ní nebo ji pfiímo osídlili. Poãet
jedincÛ se pohyboval maximálnû do 40 kusÛ na lokalitu roãnû, ãasto ménû. 

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

1. PROJEKT NA ZÁCHRANU POPULACE SYSLA V CHKO âESK¯ KRAS

Projekt vycházel ze skuteãnosti, Ïe sysel obecn˘ byl dfiíve hojn˘ polní ‰kÛdce, ale
v osmdesát˘ch letech se vyskytoval jiÏ jen na nûkolika lokalitách. V roce 1989
byl na Správû CHKO âesk˘ Kras vypracován projekt pro záchrann˘ chov sysla
obecného a jeho návrat do pfiírody (Jansová 1992). 
Realizátor: Správa CHKO âesk˘ kras
Lokalizace projektu: NPP Zlat˘ kÛÀ
Doba provádûní projektu: 1989–1993
PrÛbûh projektu: V roce 1989 do‰lo k odchytu 24 syslÛ na golfovém hfii‰ti Ol‰ová
Vrata, Karlovy Vary. Následující rok se odchyt opakoval a bylo odchyceno 17
jedincÛ, ktefií byli vypu‰tûni na lokalitu v prostoru NPP Zlat˘ kÛÀ. Zvífiata byla ozna-
ãena barevn˘mi skvrnami. Mladí jedinci ov‰em opou‰tûli lokalitu, dva byli dokonce
nalezeni pfiejetí na silnici. V roce 1991 byla na plochu instalována ohrádka z králí-
káfiského pletiva zapu‰tûná do pÛdy, ale protoÏe toho roku se podafiilo odchytit jen 3
jedince – dva samce a jednu samici, byli tito syslové pouÏiti pro umûl˘ chov. V roce
1992 se bylo odchyceno deset jedincÛ z Karlov˘ch VarÛ a deset získáno z chovu. Zví-
fiata byla vypou‰tûna po etapách za pomoci vypou‰tûcího zafiízení (ohrádky). Nejdfiíve
byli vypu‰tûni jedinci z golfového hfii‰tû, za dva t˘dny 7 jedincÛ z chovu. Dal‰í tfii byli
ponecháni pro dal‰í pokus o rozmnoÏení v zajetí. Vypou‰tûcí zafiízení se osvûdãilo
a zvífiata se zdrÏovala na lokalitû. V roce 1993 nebyla dal‰í zvífiata vysazována a na
lokalitû bylo pozorováno pouze nûkolik jedincÛ.
V˘sledky projektu: Populace syslÛ nebyla od roku 1993 jiÏ posilována vypou‰tû-
ním dal‰ích jedincÛ, a tak zde docházelo k postupnému vymírání. V posledních
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‰esti letech se na lokalitû uÏ Ïádn˘ sysel nevyskytuje. NejbliÏ‰í lokalitou, kterou
sysel stále ob˘vá, jsou louky u PR ·piãat˘ vrch, jeÏ byly v roce 2003 vyhlá‰eny
jako pfiechodnû chránûná plocha „Syslí louky u Lodûnic“ na dobu 10 let.
Finanãní náklady: Pfiedpokládané náklady byly 10 500,- Kã zahrnující seãení
trávy, odchytové práce a vytvofiení nové kolonie.
Zdroj financování: není znám, nejspí‰ v rámci rozpoãtu Správy CHKO âesk˘
Kras ãi PPK
V˘znam a priorita opatfiení: Byl to první pokus o reintrodukci sysla v âR. Toto
znovunavrácení druhu mûlo probûhnout na historicky doloÏenou lokalitu, kde byl
zaji‰tûn i stál˘ management (spásání ovcemi). Na základû poznatkÛ získan˘ch
bûhem vlastního projektu je doporuãeno pouÏití ohrádek pfii vypou‰tûní zvífiat,
které se ukázaly b˘t vhodné pro doãasnou ochranu pfied predátory a udrÏení
jedincÛ na lokalitû. Realizátor upozorÀuje na sníÏenou obrannou reakci jedincÛ,
ktefií byli odchováni v zajetí a stávali se pak snadnou kofiistí predátorÛ. Skupina
dvaceti jedincÛ se zdá b˘t minimální pro reintrodukci (Jansová l.c.).
BohuÏel tento projekt ztroskotal právû na malém poãtu vypou‰tûn˘ch zvífiat
a ukonãení posilování populace, která zároveÀ nemûla moÏnost komunikovat
s jinou v okolí. Také není jasné, jak˘ byl pomûr pohlaví u vypou‰tûn˘ch zvífiat,
pokud byl vÛbec zji‰Èován. Nejsou známy ani poznatky z odchovu mláìat.

2. REPATRIACE SYSLA OBECNÉHO V CHKO K¤IVOKLÁTSKO

Cílem bylo navrátit sysla obecného na pÛvodní lokality, kde se je‰tû do 70. let
vyskytoval. Pro tento projekt byly vybrány ãtyfii lokality v centru oblasti CHKO
Kfiivoklátsko – Novina, S˘kofiice, âastonice a Velká Buková. V roce 1993 byl
vypracován jednoduch˘ plán pro repatriaci sysla na základû zku‰eností s progra-
mem v CHKO âesk˘ Kras z let 1989–1993 (Moucha in verb.).
Realizátor: Správa CHKO Kfiivoklátsko
Lokalizace projektu: vrch Novina v k.ú. Zbeãno
Doba provádûní projektu: 1994–1998
PrÛbûh projektu: Projekt zaãal v kvûtnu roku 1994 odchytem osmi samic a ãtyfi
samcÛ na lokalitû Trhovky, okres Pfiíbram (kemp na levém bfiehu Orlické pfiehrady).
V prostorách Správy CHKO byla postavena odchovna pro pokusn˘ chov o plo‰e
3,4 m2 s objemem zeminy 2 m3 na vybudování nor, kde byly umístûny 4 samice.
Ostatní jedinci byli vypu‰tûni na lokalitû Novina. Na dobu hibernace byli do
odchovny z lokality odchyceni 2 samci. Pfiezimování zvífiat bylo vcelku úspû‰né, ale
zvífiata byla hodnû parazitována blechami. V roce 1995 byla v Trhovkách odchycena
dal‰í zvífiata – 4 samice a 3 samci, z nichÏ na Novinu byli umístûni celkem 2 samci
a 2 samice. Ostatní jedinci byli vypu‰tûni do odchovny. Tento rok se podafiilo sysly
v odchovnû rozmnoÏit, pozorována byla 4 mláìata. Na Novinû Ïádní mladí jedinci
nebyli sledováni. V srpnu téhoÏ roku bylo na lokalitû Trhovky odchyceno dal‰ích 11
syslÛ – 3 dospûlí jedinci a 8 mlad˘ch. Devût z nich bylo vypu‰tûno na lokalitû Novina.
V letech 1996 a 1997 nebyla populace posílena. Bûhem tûchto let bylo pozorováno
zhruba do deseti nor na lokalitû a dva panáãkující syslové. V odchovnû do‰lo k úniku
nûkolika jedincÛ a docházelo i k úhynÛm. V roce 1998 byla lokalita opût podpofiena
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z Trhovek, bylo vypu‰tûno 14 mlad˘ch a dva dospûlí jedinci. Následující rok (1999)
na lokalitû nebyl pozorován Ïádn˘ sysel a odchovna byla asanována.
V˘sledky projektu: Odchov sysla byl úspû‰n˘ pouze v jednom roce, kdy se
v odchovnû narodila 4 mláìata, která byla posléze vypu‰tûna na lokalitu Novina.
Zvífiata v odchovnû byla hodnû parazitována. Populace syslÛ na znovu osídlené
lokalitû Novina se udrÏela do roku 1999, resp. 1998, kdy po hibernaci uÏ nebyli
v sezónû pozorováni Ïádní jedinci. 
Finanãní náklady: pfiesná ãástka není známa (cca 5 000,- Kã)
Zdroj financování: souãást rozpoãtu Správy CHKO Kfiivoklátsko
V̆ znam a priorita opatfiení: Tento program mûl zajistit navrácení pÛvodního druhu
v oblasti kulturní krajiny CHKO Kfiivoklátsko a podpofiit biodiverzitu v krajinû.
Reintrodukce druhu mûla probûhnout na historicky doloÏenou lokalitu, kde byl zaji‰-
tûn i stál˘ management (pastvina pro ovce). BohuÏel projekt ztroskotal opût na malém
poãtu introdukovan˘ch zvífiat v jednotliv˘ch letech projektu a zároveÀ i na izolova-
nosti této lokality. Není moÏné vylouãit ani zv˘‰enou predaci na lokalitû.

3. PROJEKT SYSEL

Realizátor: Národní muzeum Praha a âesk˘ ústav ochrany pfiírody (âÚOP)
Lokalizace projektu: celé území âR
Doba provádûní projektu: 1994–1995 (pÛvodní plán 1994 – 2004)
PrÛbûh projektu: 
Projekt mûl tfii tématické okruhy (Andûra a Hanzal 1995):
Mapování v˘skytu na území âR
Posílení a rekonstrukce populací sysla na vybran˘ch lokalitách
Chov a rozmnoÏování v zajetí – âÚOP stfi. HavlíãkÛv Brod (Stanice ochrany
fauny Pavlov)
V̆ sledky projektu: Bûhem projektu bylo zmapováno roz‰ífiení sysla obecného na
celém území âR a bylo odchyceno nûkolik jedincÛ (5 párÛ), ktefií byli pfievezeni
k chovu do Pavlova. BohuÏel nedo‰lo k jejich rozmnoÏení a postupnû v‰ichni syslové
uhynuli. Na lokalitách Albefi u Nové Bystfiice, Trhovky (okres Pfiíbram), MimoÀ,
Matûjovec (okres JindfiichÛv Hradec) byly pofiízeny fytocenologické snímky. Jeden
spoleãn˘ fytocenologick˘ snímek byl uveden pro leti‰tní plochy (Strakonice, Îatec,
Mladá Boleslav, Kolín, Hradãany u Mimonû, Vy‰kov).
Finanãní náklady: 20 000,- Kã/rok - na cestovné, fotodokumentace, fytocenologické
snímky, pedologické a biochemické rozbory; 3000,- Kã/rok – cestovné na 10 let;
7000,- Kã/rok – údrÏba chovn˘ch zafiízení, krmivo, veterinární péãe na 5 let (94–99)
Zdroj financování: âÚOP Praha
V̆ znam a priorita opatfiení: Snahou bylo komplexnû fie‰it problém nûkolika zby-
l˘ch lokalit v âechách. BohuÏel projekt skonãil pfiedãasnû a v˘sledkem bylo zmapo-
vání roz‰ífiení, které iniciovalo a koordinovalo Národní muzeum v Praze.

4. REPATRIACE SYSLÒ NA LOKALITU VÍTKÒV VRCH V CHKO SLAVKOVSK¯ LES

Tato akce probûhla ve snaze reintrodukovat sysly na lokalitu VítkÛv vrch, ze které byli
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dokladováni je‰tû v roce 1989 (Havránek 1989) a umoÏnit ‰ífiení tohoto druhu v kra-
jinû. Logick˘m krokem bylo samozfiejmû pouÏít pro vysazení sysly z blízké lokality
na golfovém hfii‰ti Karlovy Vary, která byla pfii zahájení reintrodukce velmi poãetná
(aÏ 300 jedincÛ). Zvífiata byla odchycena pomocí stahovacích ok (MatûjÛ 2004).
Realizátor: Správa CHKO Slavkovsk˘ les
Lokalizace projektu: VítkÛv vrch, k.ú. Ol‰ová Vrata
Doba provádûní projektu: 2000–2001
PrÛbûh projektu: V roce 2000 bylo na lokalitû Ol‰ová Vrata – golfové hfii‰tû
odchyceno celkem 26 jedincÛ (pomûr pohlaví byl 9:17 ve prospûch samic), ktefií
byli posléze vypu‰tûni na lokalitu VítkÛv vrch do pfiedem pfiipravené ohrádky
z pletiva. V této ohrádce byly instalovány krabice, které zvífiata vyuÏívala jako
primární úkryty. Jedinci zde byli zároveÀ pfiikrmováni (p‰enice, oves). Syslové se
po nûkolika dnech podhrabali a postupnû obsadili cel˘ prostor areálu kempu.
V roce 2001 byla tato kolonie posílena o dal‰ích 34 syslÛ (pomûr pohlaví byl
14:20 ve prospûch samic), jeÏ byli vypu‰tûni stejn˘m zpÛsobem jako v roce 2000.
V dal‰ích letech uÏ k pfienosu nov˘ch zvífiat nedo‰lo a z pfiedchozích transferÛ
bylo pozorováno v roce 2002 celkem 5 jedincÛ, o rok pozdûji pouze 3 zvífiata.
V˘sledky projektu: V souãasné dobû se na lokalitû nevyskytuje Ïádn˘ sysel a pfii
náv‰tûvû v roce 2005 byly nalezeny pouze opu‰tûné nory pod chatkami v kempu.
Naopak, novû bylo pozorováno asi 10 syslÛ na mezinárodním leti‰ti Karlovy Vary
pod Vítkov˘m vrchem, které se nachází zhruba 300 metrÛ od lokality. Jedná se
nejspí‰ o „uteãence“ z tûchto pfiedchozích transferÛ, ktefií osídlili pro nû moÏná
vhodnûj‰í plochu. DÛvodem mÛÏe b˘t ãastûj‰í kosení a udrÏování krátkého poro-
stu po celé období jejich aktivity. V kempu zcela urãitû docházelo k pfierÛstání
porostu bûhem roku.
Finanãní náklady: Náklady zahrnovaly odchyt a pfievoz jedincÛ na lokalitu, dále
pak nákup pletiva pro vybudování ohrádky, krmivo pro nûkolik prvních dní, za
coÏ bylo vyplaceno 2x 10 000,- Kã. Za management (kosení) na lokalitû bylo
vyplaceno také 2x 10 000,- Kã.
Zdroj financování: MÎP (PPK)
V˘znam a priorita opatfiení: BohuÏel po ukonãení posilování populace tato
kolonie syslÛ zanikla. Zvífiata lokalitu opustila ãi podlehla predaci. Následkem
této reintrodukce se ale podafiilo kolonizovat pfiilehlé mezinárodní leti‰tû v Kar-
lov˘ch Varech. Prioritou by mûlo b˘t stálé posilování této novû vzniklé „kolo-
nie“, neboÈ poãet 10 zvífiat není dostaãující pro samovoln˘ rÛst kolonie, kde navíc
není známé pohlaví jedincÛ. 

5. TRANSFER SYSLÒ NA LOKALITU PÍSEâN¯ VRCH U MILÉ

Realizátor: Z. Bárta, J. BaÏant, S. Bure‰
V roce 1992 byl z iniciativy Okresního úfiadu Most neoficiálnû proveden pfiesun
4 syslÛ odchycen˘ch na lokalitû Benedikt u Vtelna (okr. Most) na lokalitu PP
Píseãn˘ vrch u Milé, která nachází na hranici CHKO âeské Stfiedohofií (B. Fra-
nûk in verb.). V uvedeném období se na této lokalitû jiÏ syslové pfiirozenû nevy-
skytovali, ne‰lo tedy o posílení stávající populace, jak mylnû uvádí ve své práci
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Tich˘ (2003). Navíc zde nebyl zaji‰tûn ani potfiebn˘ management, neboÈ pÛvodnû
provádûná pastva byla jiÏ dfiíve z rozhodnutí OÚ Most zakázána. Sysli zde byli
pouze vypu‰tûni, Ïádná jiná opatfiení nebyla provedena.
V˘sledky: Syslové se zde do dal‰ího roku neudrÏeli.

6. REINTRODUKCE SYSLÒ - STRAKONICKO

Realizátor: RNDr. Jifií Pykal
Lokalizace projektu: louka u ¤epick˘ch rybníkÛ, 2 km severnû od Strakonic
Doba provádûní projektu: 1989–1990
PrÛbûh projektu: Syslové byli odchytáváni na tehdy poãetné lokalitû, leti‰ti ve
Strakonicích, vÏdy na pfielomu ãervence a srpna. Byli vytápûni vodou. První rok
se podafiilo na lokalitû odchytit celkem 10 jedincÛ, ktefií byli pfievezeni a volnû
vypu‰tûni na louce u ¤epick˘ch rybníkÛ, kde se je‰tû do 70. let vyskytovali.
Druh˘ rok bylo odchyceno cca 20 jedincÛ. Tentokrát byli vypou‰tûni do pfiedem
pfiipraven˘ch dûr, které byly navíc opatfieny krabicí. V následujících t˘dnech bylo
zaznamenáno, Ïe se zde syslové zabydlují a budují si nory. Dal‰í rok bylo nale-
zeno na lokalitû pouze pût funkãních nor a o rok pozdûji uÏ Ïádná. 
V˘sledky projektu: Syslové se ani zde dlouhodobû neudrÏeli.

PROJEKTY REALIZOVANÉ NA SLOVENSKU

1. SKÚ·ENOSTI Z REPATRIÁCIE SYSªA OBYâAJNÉHO (SPERMOPHILUS CITELLUS

L. 1758) V KO·ICKEJ KOTLINù

Realizátor: SAÎP-oblastní poboãka, odbor OPaK, Pre‰ov, Slovensko
Lokalizace projektu: na tfiech lokalitách – Perín-Ch˘m, MilhosÈ, Buzica
Doba provádûní projektu: 1992–1993
PrÛbûh projektu: Pfiedem byly vytipovány tfii lokality Perín-Ch˘m, MilhosÈ
a Buzica, na kter˘ch byl zaji‰tûn i stál˘ management a doloÏen historick˘ v˘skyt
tohoto druhu (Mo‰ansk˘ 1992). Na lokalitách byly pfiedvrtány díry a do kaÏdé z nich
bylo vypu‰tûno po jednom jedinci. Zvífiata byla odebrána na lokalitû Grajcar (v k.ú.
BelÏa), coÏ byla pastvina o rozloze 9 ha, kde byl v˘skyt odhadován aÏ na 1000
jedincÛ. Syslové byli odchyceni v dubnu, kdy samice byly jiÏ bfiezí. Byli vytopeni
vodou a pak umístûni v kleci do pfiedem vyhfiátého auta, aby nedo‰lo k jejich pod-
chlazení. Celkem bylo odchyceno 200 syslÛ, pohlaví nebylo zji‰Èováno (Budayová
1995). Tito jedinci byli vypu‰tûni na jmenovan˘ch lokalitách, literární zdroj v‰ak neu-
vádí kolik jedincÛ, na kterou lokalitu, ani termín vypou‰tûní 
V˘sledky projektu: Vypu‰tûní syslové lokality osídlili a do‰lo i k rÛstu jejich
populací v následujících letech. Pouze lokalita Perín-Ch˘m byla zniãena nadmûr-
nou pastvou skotu. Souãasn˘ stav jednotliv˘ch lokalit bohuÏel není znám.
Zdroj financování: S·OP Pre‰ov, v rámci Projektu na ochranu raroha velkého
(Falco cherrug)
V̆ znam a priorita opatfiení: Tento projekt byl úspû‰n˘ a pfiinesl fiadu poznatkÛ,
bohuÏel literární pramen nepodává konkrétní informace o poãtu, pohlaví ani termínu
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vypou‰tûní syslÛ na lokalitû. Realizátor oznaãuje metodu odchytu syslÛ vytápûním
vodou jako nehumánní a doporuãuje pouÏít Ïivolovné pasti, kde je moÏné snadno zji-
stit pohlaví a regulovat tak pomûr pohlaví u vypou‰tûn˘ch zvífiat. RovnûÏ upozorÀuje
na vhodn˘ v˘bûr lokality – nízká hladiny spodní vody, typ pÛdy apod., vãasné zaji‰-
tûní právního vypofiádání s majiteli ãi uÏivateli pozemkÛ. Dále doporuãuje odchycené
jedince podrobit veterinárnímu vy‰etfiení na ekto- a endoparazity.

2. NP MURÁ≈SKÁ PLANINA

Realizátor: NP MuráÀská planina
Lokalizace projektu: pastviny pod MuráÀsk˘m hradem, pod vápencov˘m bra-
dlem Cigánka
Doba provádûní projektu: od 2002, stále probíhá
PrÛbûh projektu: Od roku 2002 dochází k odchytÛm syslÛ na lokalitû Ko‰ice-
leti‰tû pomocí stahovacích ok. Toho roku bylo na jafie a poté zhruba v polovinû
srpna odchyceno 100 jedincÛ, ktefií byli vypu‰tûni do pfiedem pfiedvrtan˘ch nor
na lokalitû. Tento postup byl zopakován i v následujícím roce. Na louku vzdále-
nou zhruba tak 500 metrÛ od té pÛvodní bylo dovezeno i nûkolik syslÛ z jiné
lokality, z Moldavy. Îádné oplocenky ãi ohrádky nebyly pouÏity, pouze pfiedvr-
tané nory. Syslové byli po vypu‰tûní do pfiedvrtan˘ch nor po dobu asi tfií dnÛ hlí-
dáni, aby nedo‰lo k okamÏitému opu‰tûní lokality (Hapl in verb.).
V˘sledky projektu: V souãasné dobû populace prosperuje a roste. Na lokalitû je
zaji‰tûno spásání luk skotem. Populace je stále monitorována a pfiipravuje se
metodika k vypou‰tûní syslÛ.
Finanãní náklady: nejsou pfiesnû známy, nízké
Zdroj financování: z rozpoãtu NP MuráÀská planina
V˘znam a priorita opatfiení: Vzhledem ke znaãnému mnoÏství zvífiat, která byla
na lokalitû vypu‰tûna, se podafiilo zaloÏit novou prosperující populaci. I v roce
2005 se plánuje posílení populace z Ko‰ic – leti‰tû (cca 200 jedincÛ). Riziko této
kolonie spoãívá opût v její izolovanosti a v omezení migrace, neboÈ kolem se roz-
prostírají rozsáhlé lesy.

3. TRANSFER SYSLA V MAL¯CH KARPATECH, KUCHY≈A

Realizátor: CHKO Ponitrie
Lokalizace projektu: pastviny nad vesnicí KuchyÀa, Malé Karpaty
Doba provádûní projektu: 2004, stále pokraãuje
PrÛbûh projektu: V dubnu 2004 byla na ·tefánikovû mezinárodním leti‰ti
v Bratislavû odchycena necelá stovka syslÛ, ktefií byli pfievezeni na pastviny nad
vesnicí KuchyÀa v západní ãásti Mal˘ch Karpat. Zvífiata byla vypu‰tûna na loka-
litû do pfiedem pfiedvrtan˘ch dûr. Lokalita je spásána skotem. Odchyt dal‰ích
jedincÛ na leti‰ti probûhl na zaãátku srpna téhoÏ roku, pfiesn˘ poãet odchycen˘ch
zvífiat není znám. V roce 2005 probûhl dal‰í odchyt zvífiat na stejné lokalitû, rov-
nûÏ ve dvou termínech (Ambros in verb.). 
V˘sledky projektu: Na lokalitû do‰lo k úspû‰nému pfiezimování nûkolika
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jedincÛ a v souãasné dobû je na lokalitû v Kuchyni pozorováno cca 50 ex., coÏ
pfiedstavuje 25% z v˘sadku z minulého a leto‰ního roku. V leto‰ním roce (2005)
bylo pozorováno v nûkolika pfiípadech i rozmnoÏování.

SHRNUTÍ A ZÁVùR

Slabinou v‰ech v˘‰e zmínûn˘ch reintrodukãní programÛ ãi transferÛ realizova-
n˘ch v âechách je mal˘ poãet introdukovan˘ch jedincÛ. Ve vût‰inû projektÛ
nebyl zji‰Èován vûk ani pohlaví zvífiete. âasto se jednalo o reintrodukce na místa,
kde se sice syslové historicky vyskytovali, ale do‰lo zde k jejich vymizení, ãasto
i z neznám˘ch dÛvodÛ. V nûkolika zmínûn˘ch projektech bylo o vypu‰tûná zví-
fiata i dostateãnû postaráno. Bylo pouÏito tzv. vypou‰tûcí zafiízení (oplocenka,
ohrádka, pfiedvrtané nory, pfiípadnû pfiikrmování apod.), které mûlo jedince udr-
Ïet na lokalitû a zabránit predaci. Nicménû v‰echny pokusy o vysazení syslÛ na
novou lokalitu skonãily v âechách neúspûchem. Proto není smysluplné postupy
zmínûn˘mi v jednotliv˘ch projektech nadále pokraãovat. Nemá v˘znam zakládat
nové izolované populace, kde není moÏn˘ kontakt s jinou je‰tû pfieÏívající popu-
lací v okolí. Vhodné by bylo se zamûfiit na posílení stávajících populací a v jejich
blízkosti se pokusit zaloÏit nové kolonie. Je ale nutné, aby byla zaji‰tûna komu-
nikace mezi nimi napfi. pomocí permanentních travnat˘ch ploch (pásÛ), takÏe by
i pfiípadné v˘kyvy v poãetnosti v jedné kolonii mohly b˘t kompenzovány jedinci
z jiné blízké kolonie. Syslové ob˘vají plochy, které jsou lidmi pomûrnû inten-
zivnû vyuÏívány (leti‰tû, golfové hfii‰tû, kempy), které jsou pfiesnû ohraniãené,
a proto nebude kaÏdá souãasná lokalita vhodná pro pfiípadné introdukce. Je
potfieba pfiedem zváÏit moÏnost a smysluplnost tûchto míst. Souãasná velmi
antropizovaná krajina neumoÏÀuje zaloÏit novou kolonii v blízkosti kaÏdé stáva-
jící lokality z ãistû technick˘ch ãi majetkov˘ch dÛvodÛ.
ProtoÏe Ïádná populace na území âeské republiky není natolik poãetná, aby slou-
Ïila jako tzv. zdrojová pro introdukce, bylo by Ïádoucí zvládnout otázku úspû‰-
ného mnoÏení sysla obecného v zajetí. Jansová (1992) upozorÀuje na to, Ïe
jedinci odchovaní v zajetí mají niÏ‰í obranné reakce a mohli by b˘t snadnou
kofiistí. Proto Jansová (l.c.) doporuãuje tyto odchované sysli spí‰e vypou‰tût do
jiÏ existujících populací, kde jim jedinci se zde vyskytující umoÏní osvojit si
návyky divokého zvífiete. BohuÏel není známa Ïádná metodika chovu sysla obec-
ného v zajetí.
Slovenské pokusy o reintrodukci se zdají b˘t úspû‰né. Z velké ãásti je to dané
mnoÏstvím zvífiat, která byla pro v˘sadek pouÏita. Ov‰em slabinou tûchto pro-
jektÛ mÛÏe b˘t z dlouhodobého hlediska opût izolovanost novû vznikl˘ch popu-
lací. V okamÏiku ukonãení podpory populace mÛÏe dojít k opûtovnému vymírání.
Z dlouhodobého hlediska je nutné na v‰ech souãasn˘ch a pfiípadnû na novû vznik-
l˘ch lokalitách zajistit stál˘ a vhodn˘ management (kosení, spásání) a posilovat
stávající ménû poãetné populace. Jako lokalita vhodná pro pilotní introdukci, spo-
jenou zároveÀ s posílením existující populace, se zdá b˘t lokalita Raná – Hrádek
v âeském Stfiedohofií a její okolí.
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RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH

PROJEKTÒ AKTIVNÍ OCHRANY BOBRA EVROPSKÉHO (CASTOR FIBER)
V âESKÉ REPUBLICE

Ale‰ Vorel1, Vlastimil Kostkan2

1 Katedra ekologie a Ïivotního prostfiedí FLE âZU Praha, vorel@fle.czu.cz
2 Katedra ekologie a Ïivotního prostfiedí PfiF UP Olomouc, kost@prfnw.upol.cz

STATUT

Dle vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb. k zákonu ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a kra-
jiny, v aktuálním znûní je bobr evropsk˘ na území âeské republiky v kategorii
kriticky ohroÏen˘. ZároveÀ je zafiazen v pfiílohách II. a IV. Smûrnice Rady
92/43/EHS o stanovi‰tích. V novém âerveném seznamu âR je veden jako zrani-
teln˘ (Andûra a âerven˘ 2003), podle Red Data listu (IUCN) je v kategorii NT -
Near Threatened (IUCN 2004).

AKTIVNÍ PODPORA DRUHU V EVROPù

Je‰tû v polovinû 20. století hrozilo bobru evropskému vysoké riziko vyhubení.
Ov‰em v druhé polovinû minulého století se podafiilo druh úspû‰nû navrátit do
velké ãásti pÛvodního areálu a dnes o nûm mÛÏeme místy hovofiit jako o stabil-
ním a bûÏném prvku evropské fauny. Tento velk˘ úspûch je zaloÏen na dvou pfií-
stupech k ochranû druhu. Jednak probûhla vlna reintrodukcí zaãínající v první
a vrcholící ve druhé polovinû dvacátého století a dále v˘raznû napomohla silná
celoevropská druhová ochrana bobrÛ bûhem témûfi celého 20. století.
Na území âeské republiky do‰lo k prvnímu pokusu o obnovení v˘skytu bobra
evropského jiÏ na pfielomu 50. a 60. let 20. století. V roce 1965 byla na „Staré
fiece“ u Tfiebonû zfiízena rezervace – SPR Stará fieka – jejímÏ úãelem byla ochrana
potenciálního biotopu bobra evropského. Bobfii objednaní z b˘valého NDR v‰ak
pravdûpodobnû nebyli z dÛvûryhodného zdroje. Proto nedo‰lo k jejich vypu‰tûní,
ale ocitli se v zoologické zahradû Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde doÏili zby-
tek Ïivota (·afáfi 2002).
V osmdesát˘ch letech 20. století byl bobr evropsk˘ vysazen jiÏ na fiadû míst
v Bavorsku, Finsku, Francii, Polsku, Rakousku, Rusku a Ukrajinû (Kostkan
1992). V b˘valé NDR bûÏel rozsáhl˘ program v˘zkumu a podpory bobra na Labi.
I proto zaãaly vysazené a pfiísnû chránûné autochtonní populace pomalu narÛstat
a následnû expandovat. 
Na‰ím dal‰ím, ov‰em úspû‰nûj‰ím, projektem aktivní podpory druhu byl pokus
o reintrodukci bobra na stfiední Moravu na pfielomu 80. a 90. let minulého století.
V té dobû byl v˘skyt prvních jedincÛ druhu zji‰Èován jiÏ na území tehdej‰í âSFR
(slovenské Záhorie, soutok Moravy s Dyjí atd.). Kolektiv soustfiedûn˘ kolem Ota-
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kara ·tûrby z Univerzity Palackého v Olomouci se proto zaãal zab˘vat my‰len-
kou obnovení populace bobra v Litovelském Pomoraví. 
Hlavním dÛvodem vysazení byl návrat dfiíve vyhynulého druhu. Navíc zde byl
pfiedpoklad, Ïe bobr evropsk˘ bude v krajinû pÛsobit jako siln˘ revitalizaãní fak-
tor. Pfiedev‰ím v˘stavbou hrází mÛÏe silnû mûnit okolní prostfiedí a v pfiírodních
systémech tak pomáhat zvy‰ovat biodiverzitu fiíãních ekosystémÛ. 
Pfied samotnou reintrodukcí bylo provedeno velké mnoÏství anal˘z a posouzení, zda
je vhodné druh navrátit zpût. K dispozici byla zejména anal˘za pfiíãin ohroÏení, která
uvádûla i hlavní rizika stojící za historick˘m vymizením druhu z âesk˘ch a Morav-
sk˘ch zemí. Biologické nároky druhu byly v dobû realizace programu známé pouze
ze zahraniãní literatury. V âeskoslovensku tehdy nebyla Ïádná odborná ani vûdecká
literatura podobného typu. Velmi detailnû v‰ak byla posuzována potravní nabídka
území, jeÏ bylo pro reintrodukãní program vybráno.

PROGRAM REINTRODUKCE BOBRA EVROPSKÉHO DO CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ

Realizátor: Doc. RNDr. Otakar ·tûrba, CSc. (katedra zoologie PfiF UP, Olomouc)
Spolupráce: Doc. Vratislav Bednáfi, CSc. (katedra botaniky PfiF UP, Olomouc)
a RNDr. Jarmila Mûkotová (OSSPPOP, Olomouc) a dobrovolníci ze ZO âSOP
71/03 „Castor“ v Olomouci.
Lokalizace projektu: stfiední Morava v oblasti navrhované CHKO Litovelské
Pomoraví
Doba realizace projektu: 1989 – 1996
PrÛbûh projektu: Na základû podrobného biologického prÛzkumu byla 31. fiíjna
1991 do novû zfiízené CHKO Litovelské Pomoraví vysazena první skupina 6 bobrÛ
(pomûr pohlaví 3:3, detailní údaje viz tab. 1.). Z této skupiny byla o dva t˘dny pozdûji
nalezena jedna uhynulá samice. Pfiíãina úmrtí nebyla pitvou spolehlivû urãena.
V dubnu 1992 bylo dále vypu‰tûno 14 bobrÛ (pomûr pohlaví 7:7, detailní údaje viz
tab. 2.). V‰ichni jedinci pocházeli z oblasti Suwalki na severov˘chodû Polska, av‰ak
Ïádn˘ nebyl trvale oznaãen. Krátce po vysazení byl zji‰tûn jeden úhyn, dal‰í v létû
1993 a následnû v listopadu 1993. Ani pitvy tûchto jedincÛ nepfiinesly informace
o pfiíãinû úhynÛ. Poslední dospûl˘ pár byl do Litovelského Pomoraví vysazen v listo-
padu 1996. Dal‰í v˘sadky jiÏ smûfiovaly na fieku Odru v okolí VVP Libavé, kde byly
v roce 1996 vypu‰tûny dal‰í dva dospûlé páry (detailní údaje viz tab. 3.). Tato zvífiata
ov‰em pocházela na rozdíl od pfiedchozích z oblasti Kazlu Ruda v Litvû. V‰ichni tito
jedinci jiÏ byli oznaãeni RFID mikroãipy. Takto trvale byl oznaãen i jedinec odchy-
cen˘ v kvûtnu 1997 na jezefie Chomoutov u Olomouce a následnû pfievezen˘ na horní
Odru k Libavé pro roz‰ífiení zakladatelské skupiny této populace (detailní údaje viz
tab. 4.). Bobfii, odchycení na podzim 1998 na jezefie Chomoutov a v bfieznu 1999
u Tvrdkova (Nízk˘ Jeseník), byli rovnûÏ oznaãeni ãipy, pfiesunuti a vypu‰tûni na
jezero vzniklé po tûÏbû ‰tûrkopísku u Mohelnice.
V̆ sledky projektu: Celkem bylo v Litovelském Pomoraví v letech 1991 – 1996
vypu‰tûno 19 zvífiat (22 bez tfií prokazatelnû uhynul˘ch jedincÛ). Podle dosavad-
ních v˘sledkÛ se souãasná populace na stfiední Moravû velice rychle rozrostla.
Poãetnost se v této oblasti dnes odhaduje na 300 jedincÛ. 
Bobfii se témûfi okamÏitû roz‰ífiili i mimo hranice CHKO, ãásteãnû proti proudu
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fieky Moravy a jejích pfiítokÛ (okolí Mohelnice, VD Nemilka, okolí Postfielmova),
ale také po proudu fieky Moravy. Ta je dnes jiÏnû od Olomouce kontinuálnû osíd-
lena. Od roku 2000 bobfii pronikají rovnûÏ do Beãvy a dal‰ích pfiítokÛ. Vzhledem
k rychlosti migrace bobrÛ Moravou z Rakouska pfiedpokládáme, Ïe obû populace
se setkaly a spojily pfiibliÏnû v oblasti KromûfiíÏska nebo Zlínska. RÛst poãetnosti
byl pomûrnû rychl˘, spoleãnû s migranty z Rakouska byl vytvofien základ dne‰ní
relativnû velké populace na fiece Moravû.
Studie a posouzení, které pfiedcházely vysazení bobra evropského v CHKO Lito-
velské Pomoraví v letech 1991, 1992 a 1996 a ve VVP Libavá v roce 1996, nesta-
novovaly konkrétním zpÛsobem monitoring vytvofiené zakladatelské populace
na jednotliv˘ch lokalitách. Z doby reintrodukcí v letech 1991 – 1992 neexistují
nebo se nepodafiilo nalézt materiály, ve kter˘ch by byly specifikovány metody
následného monitoringu. Vût‰ina dokumentÛ se omezuje na konstatování potfieby
sledování vysazené populace, coÏ asi do roku 1995 provádûla i ZO âSOP 71/03
„Castor“, která na projektu participovala. 
Od roku 1993 se v‰ak do sledování vytvofiené populace zapojili studenti Pfiírodovû-
decké fakulty UP v Olomouci v rámci diplomov˘ch prací a od roku 1992 do roku 2000
byla provádûna pozorování v rámci doktorské disertaãní práce. V‰eobecnû popisné
práce, které sledovaly poãetnost a disperzi kolonií bobra v Litovelském Pomoraví
(Lehk˘ 1995, Vávra 1997, Jan˘‰ková 1997, Syrovátková 1998), byly cca od roku 2000
nahrazeny úzce specializovan˘mi pracemi zamûfien˘mi na studium potravních prefe-
rencí (Kostkan 2000, atd.). V zahraniãním vûdeckém tisku bylo z této oblasti publiko-
váno nûkolik prací (Kostkan a Lehk˘ 1997, Kostkan 2002, Vesel˘ a Kostkan 2000),
dal‰í práce byly publikovány na regionální úrovni (Kostkan et al. 2002).
Finanãní náklady a zdroje financování: První v˘sadky bobra evropského
v CHKO Litovelské Pomoraví byly organizaãnû a personálnû zaji‰Èovány na
základû spolupráce mezi ZO âSOP 71/03 „Castor“ a Pfiírodovûdeckou fakultou
UP v Olomouci, které také spoleãnû pokr˘valy hlavní náklady projektu reintro-
dukce, vãetnû nûkolika prvních let monitorování. âást prostfiedkÛ byla v první
fázi projektu hrazena ze zdrojÛ MÎP âR, jejich v˘‰e ov‰em není v souãasné dobû
známa. Pro dovoz a vysazení bobrÛ z Litvy v roce 1996 Ïádala âSOP 71/03 „Cas-
tor“ finanãní podporu MÎP, Ïádost v‰ak byla zamítnuta, ãili koneãné náklady na
transport a vysazení pokryla pravdûpodobnû PfiF UP v Olomouci.
V˘znam a priorita opatfiení: V̆ znam a v˘sledn˘ efekt celého programu reint-
rodukce byl v˘razn˘. Spoleãnû s migranty bobrÛ z Rakouska se podafiilo vytvo-
fiit základ dne‰ní relativnû velké populace na fiece Moravû. Pro obnovu druhu na
ãásti území âR byla priorita tohoto opatfiení velmi vysoká. Tehdej‰í roz‰ífiení
druhu bylo neuspokojivé; stabilní v˘skyt byl znám pouze z oblasti soutoku
Moravy a Dyje na JiÏní Moravû. Vysazením bobra evropského na stfiední Moravû
se silnû zv˘‰ila pravdûpodobnost úspû‰ného vytvofiení stabilní populace v âR.

HODNOCENÍ

Základem pro reintrodukci byly tyto vstupy:
(V̆ sledky tûchto vstupních anal˘z a aktivit byly shrnuty a realizovány následovnû)
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• hlavní pfiíãinou vyhynutí bobra v âechách a na Moravû byl nadmûrn˘ a nefií-
zen˘ lov, ne tolik zmûna nebo zánik biotopÛ (Ho‰ek 1978),

• v Litovelském Pomoraví existuje asi 200 km vodních tokÛ rÛzného charakteru
a nûkolik set hektarÛ stojat˘ch vod, vût‰inou mimo zastavûné území a s dobrou
potravní nabídkou (Bednáfi et al. 1989),

• prof. Heidecke po shlédnutí terénu v listopadu 1989 podpofiil my‰lenku vysa-
zení bobra na území a doporuãil vût‰inu shlédnut˘ch lokalit a biotopÛ jako
velmi vhodné pro realizaci,

• projekt byl pfiedbûÏnû projednán na místní úrovni s pracovi‰tûm státní ochrany
pfiírody (tehdej‰í Okresní stfiedisko státní památkové péãe a ochrany pfiírody
v Olomouci), pozdûji se správou CHKO Litovelské Pomoraví pro v˘sadky
v letech 1991 a 1992, 

• projekt byl projednán se správcem toku – Povodí Moravy a.s., pracovi‰tû Olo-
mouc,

• byla zaji‰tûna veterinární kontrola jedincÛ pfied exportem z Polska, veterinární
dozor po ãas transportu, kontrola a krátkodobá karanténa pfied vypu‰tûním do
pfiírody; byly provedeny protokolární pitvy v‰ech uhynul˘ch zvífiat.

Neznalosti a nedostatky projektu:
• nebyla provedena anal˘za populaãní a habitatové Ïivotaschopnosti (Population

and Habitat Viability Analysis),
• nebyla vypracována socio-ekonomická studie hodnotící vliv, náklady, rizika

a zisky vzhledem k místnímu obyvatelstvu, popfiípadû jeho postoje k provádû-
nému projektu,

• v poãátku projektu nebyl pfiipraven Ïádn˘ krátkodob˘ ani dlouhodob˘ plán akcí
typu monitoringu populace, v˘zkumu potravních preferencí a vyuÏití biotopÛ,
fie‰ení ‰kod a potenciálních regulací, ve‰ker˘ v˘zkum byl organizován následnû
a byl zahrnut do ‰iroce pojat˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ katedry ekologie PfiF UP
v Olomouci (Kostkan a Hodurková 1997).

• na zaãátku projektu nebyl zváÏen efekt reintrodukce druhu na ekosystém (napfi.
v pfiípadû niky obsazené jin˘m druhem),

• pfii sestavení plánu reintrodukce nebyl stanoven optimální poãet vypou‰tûn˘ch
jedincÛ za pouÏití statistick˘ch metod, bylo vypu‰tûno tolik zvífiat, na kolik sta-
ãilo finanãní a organizaãní zaji‰tûní,

• nebylo provedeno genetické zhodnocení vypou‰tûn˘ch jedincÛ,
• chybûlo dostateãné projednání akce se zúãastnûn˘mi (stakeholders), zejména

Lesy âR, majiteli a uÏivateli zemûdûlské pÛdy, obcemi (a v pfiípadû vysazení do
VVP Libavá v roce 1996 rovnûÏ s Újezdním úfiadem a Vojensk˘mi lesy a statky,
závod Lipník nad Beãvou),

• nedo‰lo k projednání akce s odborem myslivosti tehdej‰ího Okresního úfiadu
v Olomouci ani s místními mysliveck˘mi sdruÏeními,

• nebyla zpracována anal˘za rizik vysazení bobra do regionu a konkrétních loka-
lit (moÏnost stfietÛ s dopravou, moÏné ru‰ení náv‰tûvníky, rybáfii nebo vodáky),

• nebyla zaji‰tûna teoreticko – metodologická prevence vzniku pfiípadn˘ch ‰kod,
pÛsoben˘ch bobrem na bfiehov˘ch a lesních porostech, zemûdûlsk˘ch kulturách
a vodohospodáfisk˘ch objektech a stavbách,
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• neprobíhala dlouhodobá a komplexní, v˘znamu akce odpovídající, „public
relations“, kromû nûkolika náhodn˘ch reportáÏí v âT 1 a místním tisku.

LITERATURA

Andûra, M. A âerven˘, J., 2003: âerven˘ seznam savcÛ âeské republiky. Praha, Pfiíroda
22: 121 – 129.

Bednáfi, V., Mûkotová, J. A ·tûrba, O., 1989: Posouzení potravní základny bobra - Castor
fiber v navrhované CHKO Litovelské Pomoraví - zpráva. Nepubl.: 1 – 18.

Ho‰ek, E., 1966: Bobfii v povodí horního toku fieky Moravy a jejích pfiítokÛ. ·umperk,
Severní Morava 13: 65 – 68.

Ho‰ek, E., 1978: K v˘skytu a vymizení bobra evropského (Castor fiber L. 1758) v ães-
k˘ch zemích. Brno, Ústav vûdeckotechnick˘ch informací pro zemûdûlství FMZVz 17:
111 – 125.

Jan˘‰ková, R., 1997: Bobr evropsk˘ (Castor fiber L.) na území ”“Poleski park narodowy”.
– Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. Kat. Ekol. Pfiírod. Fak. UP, Olomouc. 1 – 68.]

Kostkan, V., 1992: Project for the Reintroduction of the European Beaver (Castor fiber L.)
in the CHKO of Litovelské Pomoraví. Proceedings from the international seminar
„Reintroduction and reintegration of the European beaver (Castor fiber L.) on the con-
ditions of the landscape of Central Europe. Olomouc, 12th - 13th March 1992. 1 – 14. 

Kostkan, V., 2000: Ekologická nika bobra evropského (Castor fiber L. 1758) v Chránûné
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. – Ms. [Dis. pr.; depon. in: Knih. Kat. Ekol. Pfií-
rod. Fak. UP, Olomouc. 1 – 93.]

Kostkan, V., 2002: The European beaver management consequences ten years after the
first reintroduction to Czech Republic. The Journal of Practical Ecology and Conse-
rvation 5/1: 4-9.

Kostkan, V. A Hodurková, J. (eds), 1997: Funkãnost a vzájemné vztahy polopfiirozen˘ch
a umûl˘ch ekosystémÛ. Závûreãná zpráva k uzavfiení grantu GA 87/94. Kat. ekologie
PfiF. UP Olomouc. 1 – 72. 

Kostkan, V., John, F. A Vávrová, P., 2002: Kácení dfievin bobrem evropsk˘m (Castor fiber
L.) na stfiední Moravû (The foraging of wood in Central Moravia by European Beaver
(Castor fiber L.). Prostûjov, Pfiírodovûdné studie Muzea Prostûjovska 5: 55 – 67.

Kostkan, V. A Lehk˘, J., 1997: The Litovelské Pomoraví floodplain forest as a habitat for
the reintroduction of the European beaver (Castor fiber) into Czech Republic. Global
Ecology and Biogeography Letters 6: 307 – 310. 

Lehk˘, J., 1995: Bobr evropsk˘ (Castor fiber L.) na území CHKO Litovelské Pomoraví.
– Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. Kat. Zoologie Pfiírod. Fak. UP, Olomouc. 1 – 73.]

Syrovátková, P., 1998: Heterogenita stanovi‰È bobra evropského. – Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: Knih. Kat. Ekol. Pfiírod. Fak. UP, Olomouc. 1 – 59.]

·afáfi, J., 2002: Novodobé roz‰ífiení bobra evropského (Castor fiber L., 1758) v âeské
republice. Praha, Pfiíroda 13: 161-196.

Vávra, T., 1997: Bobr evropsk˘ (Castor fiber) na území CHKO Litovelské Pomoraví. –
Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. Kat. Ekol. Pfiírod. Fak. UP, Olomouc. 1 – 83.]

Vesel˘, M. A Kostkan, V., 2000: Faunistic records from the Czech Republic - Coleoptera:
Leiodidae. Klapalekiana 36/184: 33– 40.

Internetové zdroje
2004 IUCN Red List of Threatened Species. <www.redlist.org>. StaÏeno 14. záfií 2005.

411



Pfiíloha
Tab. 1 Pfiehled bobrÛ vypu‰tûn˘ch na Moravû – první v˘sadek (Kostkan 2000)

Doba odchytÛ: 29.10.1991
Doba vypu‰tûní: 31.10.1991
Zemû a oblast pÛvodu: Polsko, pojezefií Suwalki
Oblast vypu‰tûní: CHKO Litovelské Pomoraví
Organizátor: âSOP 71/03 „Castor“ a Otakar ·tûrba

Podrobná data o manipulovan˘ch jedincích:
lokalita odchytu sex vûk hmotnost (kg) barva lokalita vypu‰tûní poznámka
fieka Wiegierka F ad. 27,0 26,0 ãerná Bahenka I.
fieka Wiegierka M ad. hnûdá (aktivní fiíãní rameno u Stfienû)
fieka Wiegierka F 2,5 17 hnûdá Kurfürstovo rameno (odstavené + 10. XI. 
jez. Jesieryn M 2,5 16 hnûdá fiíãní rameno u ·tûpánova)
jez. Jesieryn F 2,5 15,5 hnûdá Soutok
fieka Wiegierka M 2,5 15 hnûdá (aktivního a odstaveného fiíãního

ramene u Hynkova )

Tab. 2 Pfiehled bobrÛ vypu‰tûn˘ch na Moravû – druh˘ v˘sadek (Kostkan 2000)
Doba odchytÛ: 11.–14.4.1992
Doba vypu‰tûní: 16.4.1992
Zemû a oblast pÛvodu: Polsko, pojezefií Suwalki
Oblast vypu‰tûní: CHKO Litovelské Pomoraví
Organizátor: âSOP 71/03 „Castor“ a Otakar ·tûrba

Podrobná data o manipulovan˘ch jedincích:
lokalita odchytu sex vûk hmotnost (kg) barva lokalita vypu‰tûní poznámka
Boksze jez. F 3 14,0  18,0 hnûdá Vrapaã (odstavené fiíãní rameno)
Sudawskie jez. M ad. 8,0 hnûdá
Sudawskie jez. M 1 hnûdá
Sejwy jez. Boksze F ad. 25,0  18,0 hnûdá Chomoutov - mal˘ ostrov
jez. Sejwy jez. M ad. 9,0 ãerná (jezero po tûÏbû ‰tûrkopísku)

F 1 hnûdá
Dudawskie jez. M 22 15,0  14,0 hnûdá Bahenka II. (aktivní fiíãní
baÏ. Boksze baÏ. F 1 6,0 hnûdá rameno, asi 1 km nad lokalitou
Boksze M ãerná ã. 1)
Boksze jez. F ad. 19,0  19,0 hnûdá Vãelín (aktivní fiíãní rameno)
Boksze jez. M ad. ãerná
Sejwy jez. baÏ. M 3 1 16,0  6,0 hnûdá Chomoutov - velk˘ ostrov
Boksze F ãerná (jezero po tûÏbû ‰tûrkopísku)
baÏ. Boksze F 3 16 ãerná Kurfürstovo rameno (viz. ‘91) náhrada

Tab. 3 Pfiehled bobrÛ vypu‰tûn˘ch na Moravû – tfietí v˘sadek (Kostkan 2000)
Doba odchytÛ: 3. dekáda fiíjen 1996
Doba vypu‰tûní: 1.11.1996 (CHKO Litovelské Pomoraví), 2.11.1996 (VVP Libavá)
Zemû a oblast pÛvodu: Litva
1 uprostfied cesty mezi polskou hranicí a Kaunasem
2 trojmezí hranic Polsko – Litva – Kaliningradská oblast Ruska
Oblast vypu‰tûní: CHKO Litovelské Pomoraví
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Organizátor: âSOP 71/03 „Castor“ a Otakar ·tûrba

Podrobná data o manipulovan˘ch jedincích:
lokalita odchytu sex vûk hmotnost (kg) barva lokalita vypu‰tûní poznámka
osada Peãlu, obec M ad. - hnûd˘ Morava - Mladeã 098100112080
Kozlu Ruda1

osada Peãlu, obec F ad. - hnûd˘ Morava - Mladeã 098100111809
Kozlu Ruda1

osada Peãlu, obec M ad. - hnûd˘ Odra - pod Libav. Vrchem 098100112247
Kozlu Ruda1

osada Peãlu, obec F ad. - hnûd˘ Odra - pod Libav. Vrchem 098100112124
Kozlu Ruda1

osada Vestytis2 M ad. - hnûd˘ Odra - Mastník 098100112052
osada Vestytis2 F ad. - hnûd˘ Odra - Mastník 098100111973

Tab. 4  Pfiehled bobrÛ vypu‰tûn˘ch na Moravû – ãtvrt˘ v˘sadek (Kostkan 2000)
Doba odchytu: 23.4.1997
Doba vypu‰tûní: 24.4.1997
Oblast pÛvodu: CHKO Litovelské Pomoraví (PR Chomoutov)
Oblast vypu‰tûní: Odra – VVP Libavá
Organizátor: PfiF Univerzita Palackého Olomouc, Vlastimil Kostkan
Podrobná data o manipulovan˘ch jedincích:
lokalita odchytu sex vûk hmotnost (kg) barva lokalita vypu‰tûní poznámka
Chomutov - F ad. 22 hnûdá Odra - Pod Odersk˘m 98100112088
velk˘ ostrov vrchem
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RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTÒ

AKTIVNÍ OCHRANY VYDRY ¤ÍâNÍ (LUTRA LUTRA) V âESKÉ REPUBLICE

Luká‰ a Katefiina Poledníkovi1, Petra Hájková2, Markéta Culková3

1Stojeãín 21, 378 81 Slavonice, polednici@centrum.cz
2Ústav biologie obratlovcÛ AVâR, Kvûtná 8, 603 65 Brno, hajkova@ivb.cz
3Katedra ekologie Pfif UP, tfi. Svobody 26, 741 46 Olomouc,
MarketaCulkova@seznam.cz

STATUT

V rámci Evropské unie je vydra fiíãní uvedena v Bernské konvenci v pfiíloze II
jako pfiísnû chránûn˘ druh, ve smûrnici evropské komise FFH ã. 92/43/EEC je
mezi druhy, které vyÏadují pfiísnou ochranu (pfiíloha IV) a druhy, jejichÏ ochrana
vyÏaduje vyznaãení zvlá‰ních území ochrany (pfiíloha II).
Vydra fiíãní je v âeské republice zafiazena mezi zvlá‰tû chránûné druhy ÏivoãichÛ
podle zákona o ochranû pfiírody a krajiny ã. 114/1992 Sb., ve znûní pozdûj‰ích
právních pfiedpisÛ, provádûcí vyhlá‰ka ã. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu ji fiadí
do kategorie „silnû ohroÏen˘“. V âerveném seznamu âR je vydra uvedena jako
zraniteln˘ druh - VU (Andûra a âerven˘ 2003).

AKTIVNÍ PODPORA DRUHU

Zpoãátku se ochrana vyder na území âeské republiky zamûfiovala pfiedev‰ím na
zji‰Èování aktuálního roz‰ífiení vyder u nás a biologii tohoto druhu. SoubûÏnû se
získáváním tûchto údajÛ bylo vyvinuto znaãné úsilí smûfiující ke zvládnutí chovu
vyder v zajetí. Následná reintrodukce na severní Moravû pak probûhla s vyuÏitím
získan˘ch znalostí. V posledních letech je v souvislosti s narÛstajícím areálem
roz‰ífiení a stoupající poãetností stále vût‰í dÛraz kladen na osvûtu a fie‰ení kon-
fliktu vznikajícího mezi ochranou vydry fiíãní a komerãními zájmy rybáfiÛ.
V souãasnosti je ochrana vyder koordinována zejména Stanicí ochrany fauny
Agentury ochrany pfiírody a krajiny (AOPK) âR v Pavlovû (dále jen Stanice
ochrany fauny) a âesk˘m nadaãním fondem pro vydru (dále jen Nadaãní fond). 
Dosavadní opatfiení na ochranu druhu provedená v minulosti u nás fiadí âeskou
republiku mezi zemû s propracovanou a systematickou ochranou vyder. Nicménû
stále je moÏné, zvlá‰tû zapojením metod a programÛ jiÏ fungujících v nûkter˘ch
jin˘ch zemích (napfi. Nûmecko a Rakousko), dosáhnout v˘razného posunu.

CHOV VYDER V ZAJETÍ

V souãasné dobû jsou vydry v na‰í republice chovány ve dvou zafiízeních – Sta-
nice ochrany fauny Pavlov a ZOO Hluboká. Z hlediska ochrany druhu je
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v˘znamn˘ pouze chov v Pavlovû. Stanice byla dokonãena roku 1994 (Toman
1995a). Dnes fie‰í nûkolik programÛ druhové ochrany, ale základním programem
je od poãátku „Program ochrany vydry fiíãní“. 
Celkem bylo od roku 1992 na stanici pfiijato 52 zvífiat z volné pfiírody. Vût‰ina mláìat
pocházela z Jihoãeského kraje (71 %), dále pak z kraje Vysoãina (23 %), dvû zvífiata
pocházela z Jihomoravského kraje, dvû zvífiata ze severní Moravy (Beskydy) a jedno
zvífie ze Slovenska. Jednalo se o poranûná ãi zesláblá zvífiata, nebo o opu‰tûná ãi zaba-
vená mláìata. Dal‰ích 12 zvífiat bylo odchováno v chovném zafiízení. V souãasnosti
je osm jedincÛ stále v chovu na stanici. Necel˘ch 50 % (31 jedincÛ) bylo vráceno do
pfiírody, vût‰ina pfii reintrodukci na severní Moravû (viz níÏe). âtyfii zvífiata byla vyve-
zena do Holandska, dvû do Nûmecka a dvû jsou v chovu v ZOO Hluboká, 17 jedincÛ
uhynulo. Kromû odchovu a rehabilitace zeslábl˘ch zvífiat probíhá na stanici studium
biologie, chování a potravních preferencí vyder (napfi. Poledník 1998, Poledník 2000,
Platilová 2000, Mitrenga 2005).
Chov a rozmnoÏování vyder v zajetí je moÏné povaÏovat za zvládnut˘ a v budouc-
nosti je jeho zachování na území âR dÛleÏité. A to aÈ uÏ z hlediska potfieby jedincÛ
na v˘zkum (zvlá‰tû v oblasti problematiky fie‰ící ‰kody zpÛsobené vydrami), ale
i z hlediska rehabilitace opu‰tûn˘ch ãi zranûn˘ch mláìat nalezen˘ch v pfiírodû.

REINTRODUKCE

Reintrodukce na severní Moravû byla navrÏena na základû znalostí o roz‰ífiení
vydry a skuteãnosti, Ïe je Ïádoucí zajistit propojení jihoãeské populace se silnou
„v˘chodoevropskou“ populací tak, aby v budoucnu nedo‰lo k moÏnému sníÏení
genetické variability a genetické korozi populace. Metodou „ná‰lapné kameny“
(stepping stones) by mûlo dojít k postupnému propojení v souãasnosti ostrÛvko-
vitého roz‰ífiení vydry v Evropû. Reintrodukce byla zmiÀována a rámcovû pláno-
vána v rámci interního materiálu âesk˘ ústav ochrany pfiírody (âÚOP) „Program
ochrany vydry fiíãní v âR“ pfiedloÏeného Ministerstvu Ïivotního prostfiedí (MÎP)
âR. Cílem bylo vytvofiit ve vhodném prostfiedí Ïivotaschopnou populaci, která by
zv˘‰ila pravdûpodobnost úspû‰né migrace a zajistila v dlouhodobé perspektivû
postupné propojení populací.

PRÒBùH PROJEKTU

1. pfiípravná ãást (1994–1997)
Vlastní reintrodukci pfiedcházela podrobná, obsáhlá a dlouhodobá pfiíprava, která
spoãívala zejména ve v˘bûru nejvhodnûj‰í oblasti pro vypou‰tûní, zhodnocení
pfiíãin vymizení pÛvodní populace a v dÛkladném vyhodnocení stavu prostfiedí
z hlediska nárokÛ vydry (Hlaváã 1995). 
V prÛbûhu let pfied reintrodukcí byly shromáÏdûny informace o roz‰ífiení a poãetnosti
vydry, populaãní hustotû v nûkter˘ch oblastech v˘skytu a metodou telemetrie byly
získány základní údaje o sociálním chování a vyuÏívání prostfiedí. Na velmi dobré
úrovni byly znalosti o potravním chování (potravní studie z TfieboÀska a Vysoãiny)
a díky zku‰enostem z chovného zafiízení také znalosti o rozmnoÏovacím chování. Ve
zvolené oblasti v souãasnosti neexistuje pfiirozen˘ predátor vydry. Pro ekosystém
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dotãen˘ reintrodukcí (oligotrofní horské a podhorské toky) je vydra pfiirozen˘m
vrcholov˘m predátorem, kter˘ má v ekosystému svoji niku a nenahraditeln˘ v˘znam.
Z historick˘ch pramenÛ je patrné, Ïe ústup populace vydry z JeseníkÛ byl dato-
ván jiÏ od konce 19. století a byl spojen pfiedev‰ím s destrukcí vodních tokÛ
a kolapsem rybích populací v dÛsledku zneãi‰tûní provozem papírenského a tex-
tilního prÛmyslu a plavbou dfieva. Na konci 20. století vût‰ina podobn˘ch pro-
vozÛ jiÏ neexistovala anebo disponovala dostateãn˘m ãistícím zafiízením. 
Byla provedena anal˘za prostfiedí v‰ech vût‰ích tokÛ v oblasti z hlediska zacho-
valosti toku, stavu bfiehov˘ch porostÛ, prÛchodnosti toku pro vydru, jeho úÏiv-
nosti a zatíÏení rybí populace cizorod˘mi látkami. Údaje byly zaneseny do mapo-
v˘ch podkladÛ a vyhodnoceny. Na základû tohoto zhodnocení byla následnû zvo-
lena oblast pro experimentální reintrodukci.
Nebyla provedena socioekonomická studie, ale zámûr reintrodukce byl dopfiedu
konzultován s nejvíce dotãenou zájmovou skupinou, kterou jsou sportovní rybáfii.
Moravsk˘ rybáfisk˘ svaz (MRS) spolupracoval na pfiípravné fázi reintrodukce
poskytnutím dat o zarybnûní, agregátov˘mi odlovy a mapováním tokÛ. Pro vefiej-
nost byly pfiipraveny besedy a byl pofiízen videosnímek „Návrat vydry“ roz‰ifio-
van˘ Okresním úfiadem Bruntál. V oblasti nebyl zaznamenán negativní pfiístup
k akci, pfiedev‰ím proto, Ïe zde neexistují rybníky a chov ryb je omezen na oplo-
cené pstruÏí nádrÏe. Jedin˘m negativním ohlasem byl kritick˘ ãlánek v Mysli-
vosti zaloÏen˘ na neznalosti problematiky. VáÏnûj‰ím problémem bylo pfiesvûd-
ãení ãásti vefiejnosti, Ïe k reintrodukci do‰lo i v jin˘ch oblastech (Vysoãina, jiÏní
âechy), pfiestoÏe toto bylo v fiadû ãlánkÛ a vystoupení v mediích dementováno
a uvádûno na pravou míru.

2. pokusná reintrodukce (1997–1998)
V roce 1997 byly na horním povodí fieky Moravice vysazeny ãtyfii vydry opatfiené
mikroãipy. Tfii jedinci nesli také vysílaãky a byli nûkolik mûsícÛ sledováni meto-
dou telemetrie (Hlaváã et al. 1998). V‰echna zvífiata zÛstala v oblasti a v násle-
dujícím roce bylo prokázáno narození mláìat. V dal‰ích letech byl provádûn
monitoring v zimním období na snûhu a potvrdilo se obsazení oblasti a postupné
‰ífiení vydry do oblastí v návaznosti na místa reintrodukce (·usta a Toman 2001).

3. hlavní fáze reintrodukce (1998–2003):
V pfiípadû vydry fiíãní nejsou v rámci Evropy rozli‰eny jiné poddruhy ãi rasy neÏ
nominální poddruh Lutra lutra lutra. Proto nebylo nutné brát zfietel na taxonomick˘
statut reintrodukovan˘ch jedincÛ. V dobû vypou‰tûní nebyla bûÏnû známa a pouÏí-
vána metodika na zji‰Èování genetické variability a identifikace jedincÛ, a proto
nebyla genetická kontrola provádûna. Na základû zku‰eností z jin˘ch reintrodukãních
programÛ v zahraniãí byl potfiebn˘ poãet jedincÛ stanoven na 20–30. Poãet vypou-
‰tûn˘ch jedincÛ v jednotliv˘ch letech byl dán moÏnostmi a nabídkou zvífiat. Vysazo-
vaná zvífiata pocházela ze dvou tfietin z volné pfiírody. Jednalo se o dochovaná nale-
zená mláìata z jihoãeské populace (20 jedincÛ). Zbylou tfietinu zvífiat (9) pouÏit˘ch
pro reintrodukci tvofiily odchovy ze Stanice ochrany fauny. Rodiãovská zvífiata
pocházela z jihoãeské populace, ale do chovu byla zapojena také samice s pÛvodem
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z vydfií stanice v Hankensbüttlu (Nûmecko). Od této samice bylo vypu‰tûno ‰est mlá-
ìat. Pfii v˘zkumu populaãnû-genetické struktury vydry fiíãní v âeské republice bylo
recentnû (2005) zji‰tûno, Ïe u v‰ech tfií uhynul˘ch jedincÛ nalezen˘ch v okolí lokalit,
kde do‰lo k reintrodukci, se nachází na mikrosatelitovém lokusu Lut701 zvlá‰tní alela
s velikostí 242 bp (Hájková nepubl.). Tato alela nebyla nalezena u Ïádn˘ch dal‰ích
jedincÛ z âech ani Slovenska. Pfii srovnání s daty z probíhajícího celoevropského pro-
jektu v˘zkumu genetické struktury bylo zji‰tûno, Ïe tato alela se nachází pouze u izra-
elské populace a u nûkolika introdukovan˘ch jedincÛ z Wayre linie ve Francii (Randi
a Mucci in litt.). Anal˘zou chovn˘ch záznamÛ v European Otter Studbook byl zji‰tûn
pÛvod této samice. Pfiedkové pocházejí z chovné stanice v Norfolku (UK), s pÛvo-
dem otcovské i ãásti matefiské linie u volnû Ïijící populace v Anglii. V matefiské linii
v‰ak pÛvod dvou pfiedkÛ není znám. Podrobnûj‰í údaje bude pravdûpodobnû moÏné
zjistit po ukonãení anal˘z celoevropského projektu. Zmínûná specifická alela pfied-
stavuje cenn˘ genetick˘ marker pro populaãnû-genetické anal˘zy. UmoÏÀuje identi-
fikaci potomkÛ této konkrétní samice a v pfiípadû rozsáhlej‰ího v˘zkumu i zji‰tûní
jejich pfiíspûvku ke genofondu novû vzniklé populace v této oblasti. 
Jedinci pfiipravení na reintrodukci byli vÏdy nûkolik mûsícÛ v péãi stanice pod
stálou veterinární kontrolou v podmínkách karantény. Pfied vypu‰tûním byli
oãkováni proti psince, vzteklinû, parvoviróze a hepatitidû. 
V letech 1998 – 2003 bylo postupnû ve ãtyfiech povodích vypu‰tûno 25 zvífiat.
Celkem bylo tedy do volné pfiírody vypu‰tûno v povodí fieky Moravice 12 ks,
v povodí fieky Moravy 8 ks, v povodí fieky Odry 5 ks a v povodí fieky Orlice 4 ks
(Toman 2003). Pomûr pohlaví byl vych˘len ve prospûch samcÛ 18:11. 

ORGANIZAâNÍ A FINANâNÍ ZAJI·TùNÍ PROJEKTU

Na projektu se podílelo nûkolik subjektÛ. Odborn˘m garantem projektu a hlav-
ním organizátorem byla AOPK âR, stfiedisko HavlíãkÛv Brod. Dále se do pro-
jektu zapojili MRS, místní organizace R˘mafiov, Referát Ïivotního prostfiedí
Okresního úfiadu Bruntál a âesk˘ nadaãní fond pro vydru. Realizaãní t˘m byl
sestaven ze zástupcÛ ãtyfi jmenovan˘ch organizací. AOPK âR zaji‰Èovala pfiípra-
vnou fázi programu, pfiípravu vhodn˘ch zvífiat a vlastní reintrodukci. Okresní
úfiad zaji‰Èoval spolupráci s místními dotãen˘mi institucemi, propagaci projektu,
telemetrické sledování a monitoring populace. âesk˘ nadaãní fond pro vydru
poskytl technické prostfiedky k telemetrii.
Projekt nemûl vlastní rozpoãet. Byl zaji‰tûn sdruÏením prostfiedkÛ z rozpoãtu
stfiediska AOPK âR HavlíãkÛv Brod, OÚ Bruntál a âeského nadaãního fondu
pro vydru, a proto lze jeho finanãní nároãnost odhadnout jen velmi rámcovû. Pfií-
pravná fáze projektu stála okolo 150 000,- Kã, pokusná reintrodukce s teleme-
trick˘m sledováním vypu‰tûn˘ch jedincÛ pak pfiibliÏnû 500 000,- Kã. Náklady
hlavní fáze reintrodukce se pak pohybovaly v desítkách tisíc korun.

ZHODNOCENÍ

Hlavním cílem reintrodukce vyder v oblasti JeseníkÛ bylo vytvofiit na vytipova-
ném území stabilní vydfií populaci. Tato populace mûla slouÏit jako „ná‰lapn˘
kámen“ pro propojení vzájemnû izolovan˘ch metapopulací: jihoãeské populace
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a populace zasahující na severov˘chodní Moravu z v˘chodní Evropy. 
Reintrodukci v Jeseníkách lze hodnotit jako úspû‰nou a to i z evropského hle-
diska a v souãasnosti lze povaÏovat propojení jihoãeské populace s ostatními
populacemi na v˘chodû za zaji‰tûné (·usta a Rejl 2001).
Pozitivnû je tfieba hodnotit komplexní fie‰ení celé reintrodukce: dÛkladná pfií-
pravná fáze celého projektu, sledování jedincÛ vypu‰tûn˘ch v experimentální fázi
a monitoring vysazen˘ch jedincÛ po skonãení hlavní fáze reintrodukce. Reintro-
dukovaní jedinci zÛstali po dobu monitoringu v oblasti vysazení (Hlaváã et al.
1998) a v následujících letech do‰lo i k pfiirozené reprodukci tûchto jedincÛ
(·usta a Toman 2001). 
Rozporuplné je hodnocení úspû‰nosti reintrodukce z genetického hlediska. DÛvo-
dem je vypu‰tûní jedincÛ od samice chované v zajetí s neznám˘m pÛvodem ze
zahraniãí. Z genetického hlediska je moÏné pozitivnû hodnotit podpofiení propo-
jení subpopulací, v reintrodukci v‰ak mûli b˘t pouÏiti pouze jedinci ãeského
pÛvodu. V dobû vypou‰tûní v‰ak nebyla bûÏnû pouÏívána metodika na zji‰Èování
genetického pÛvodu jedincÛ. 
S ohledem na rychl˘ nárÛst roz‰ífiení vydry u nás, jeÏ v‰ak nebylo moÏné v dobû
reintrodukce pfiedpokládat, je nutné zmínit moÏn˘ vliv reintrodukce vyder na pfie-
nesení a eskalaci konfliktu mezi ochranou vydry a rybáfisk˘mi zájmy v oblasti
vysazování vyder. BohuÏel neexistují Ïádné socio-ekonomické prÛzkumy situace
z dané lokality pfied reintrodukcí, takÏe není moÏné tento jev kvantifikovat. 

ZBUDOVÁNÍ PODCHODÒ

Mortalita vyder zpÛsobená autoprovozem je jednou z hlavních souãasn˘ch pfiíãin
ohroÏení populace vyder. Ke kolizím dochází v místû kfiíÏení komunikace s vod-
ním tokem, kde pfiemostûní neumoÏÀuje vydfie podejít pod komunikací nebo jsou
mostky nevhodnû zbudované (Toman 1995b).
Na základû znalostí z monitoringu uhynul˘ch zvífiat byly vypracovány a v edici
AOPK âR publikovány dvû metodiky ke zprÛchodnûní liniov˘ch bariér (Toman
et al. 1995, Hlaváã a Andûl 2001). AOPK âR také pfiispûla do celoevropské pub-
likace t˘kající se problematiky fragmentace prostfiedí liniov˘mi stavbami (Iuell et
al. 2003). V souãasnosti jsou jiÏ ve‰keré projekty nov˘ch silnic a dálnic navrho-
vány v souladu s touto metodikou.
V letech 1997 - 2000 bylo na popud AOPK âR a Nadaãního fondu zbudováno pût
lávek a oplocení v oblasti jiÏních âech a dal‰í dva podchody na Vysoãinû (silnice 1.
tfi. ã. 150 v úseku Majdaléna – Lomnice nad LuÏnicí, silnice 1. tfi. ã. E55 v úseku
Veselí nad LuÏnicí a âeské Budûjovice, silnice 2. tfi. ã. 406 v úseku Telã – Daãice).
V‰echny podchody byly následnû sledovány a bylo vyhodnoceno jejich vyuÏívání.
Vydry zaãaly instalované lávky vyuÏívat prakticky ihned po jejich nainstalování
a poãet pfiípadÛ pfiecházení komunikace horem klesl na minimum. Podchody jsou
vyuÏívány jak vydrami tak i jin˘mi kunovit˘mi ‰elmami. Na místû vybudovan˘ch
podchodÛ nebyl následnû zji‰tûn Ïádn˘ dal‰í úhyn vydry. Podchody byly financovány
ze zdrojÛ Nadaãního fondu a z Programu péãe o krajinu (12 000,- Kã na jednu loka-
litu) a pfiímo investorem na základû poÏadavku AOPK âR.
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ZHODNOCENÍ

Velmi dÛkladnû byla zpracována problematika zprÛchodnûní liniov˘ch bariér
a dÛleÏité je její následné zavedení do praxe. Také údaje monitoringu míst s vybu-
dovan˘mi podchody naznaãují pozitivní dopady tûchto opatfiení na celkové sní-
Ïení vlivu úhynÛ vyder na silnici. Nicménû s roz‰ifiováním vyder fiíãních po dal-
‰ím území âeské republiky je nutné pokraãovat v roz‰ífiení tûchto aktivit i do dal-
‰ích oblastí osídlen˘ch vydrou v poslední dobû. 
Negativnû je nutné hodnotit absenci pravidelné údrÏby zbudovan˘ch podchodÛ,
coÏ mÛÏe zapfiíãinit jejich nefunkãnost a v hor‰ím pfiípadû i vznik nebezpeãného
pfiechodu (zvífie se dírou v plotû dostane na komunikaci a pak nenajde cestu zpût). 

OSVùTA

Stanice ochrany fauny v Pavlovû se sv˘mi v˘bûhy je celoroãnû pfiístupná vefiej-
nosti. Pravidelnû jsou pofiádány víkendové a prázdninové pobyty pro mládeÏ
a pfiedná‰ky. Stanici nav‰tíví okolo 5 tisíc náv‰tûvníkÛ roãnû (maximum 12 tisíc). 
Nadaãní fond vytvofiil a prezentuje putovní v˘stavu „Vydra – tajemná dáma vod
a mokfiadÛ“, která má na tfiech místech stálou expozici. V˘stavu nav‰tívilo
v letech 2002 – 2003 asi 10 – 20 tisíc náv‰tûvníkÛ. Po celé republice jsou Nadaã-
ním fondem pofiádány pfiedná‰ky na téma „Vydra fiíãní a její ochrana“ pro dûti
základních a stfiedních ‰kol. Tyto pfiedná‰ky od roku 2000 sly‰elo pfies 5 tisíc dûtí. 
V letech 1998 aÏ 2004 byla také vytvofiena fiada letákÛ informujících o biologii
a ochranû vydry fiíãní, jejím vztahu k rybáfiství a tzv. „Vydfií balíãek“ jako v˘u-
ková sada pro rÛzné vûkové kategorie ÏákÛ.
Vydra je i v souãasnosti prezentována v regionálním i celorepublikovém tisku,
v televizních pofiadech i rozhlasovém vysílání, jsou pofiádány semináfie o náhra-
dách ‰kod pro pfiíslu‰né krajské úfiady. 

ZHODNOCENÍ

Osvûta zamûfiená na ochranu vydry u nás byla v posledních letech zamûfiena pfie-
dev‰ím na dvû cílové skupiny: dûti ‰kolního vûku a rybáfie. Objektivní hodnocení
vlivu kampanû na dûti není moÏné, nicménû ze zku‰eností ze zahraniãí a také ze
stále se zvy‰ujícího poãtu ‰kol zahrnut˘ch do osvûtov˘ch pfiedná‰ek lze pfiedpoklá-
dat pozitivní a stále se roz‰ifiující vliv osvûty na tuto cílovou skupinu. 
âásteãné hodnocení vlivu osvûtové kampanû na rybáfiskou vefiejnost je moÏné
vysledovat srovnáním sociologick˘ch prÛzkumÛ v letech 1998 (Kranz 2000)
a 2004 (Culková 2004). Podle v˘zkumu z roku 1998 (Kranz 2000) byla vydra fiíãní
povaÏována za druh nejãastûji zpÛsobující ‰kody (72 % rybáfiÛ). Samotná konzu-
mace ryb vydrou nebyla povaÏována za závaÏn˘ problém, mnohem závaÏnûj‰í jsou
podle rybáfiÛ druhotné ‰kody na rybách jako následek stresu v období zimování
(50 % rybáfiÛ) a pak také nadmûrné zabíjení ryb (27 % rybáfiÛ). Podle druhého prÛ-
zkumu provedeného v roce 2004 (Culková 2004) jsou nadále povaÏovány za nej-
citlivûj‰í ztráty zpÛsobené zimním ru‰ením ryb a tzv. „lovem pro zábavu“. Jen men-
‰ina dotázan˘ch (23 %) pouÏívá nûjakou doporuãovanou formu zabezpeãení ryb
pfied ‰kodami a nûkterá opatfiení jsou stále povaÏována za bezúãelná.
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Jako fie‰ení stále narÛstajících ‰kod zpÛsoben˘ch vydrou je v obou prÛzkumech
stále navrhována regulace poãetnosti vyder (74 % respondentÛ (Kranz 2000)
respektive 88% respondentÛ (Culková 2004)). Zákon o náhradû ‰kod je pak vní-
mán jako ãásteãné fie‰ení (56% respondentÛ – Culková 2004). Zákon znalo, nebo
spí‰e vûdûlo o jeho existenci, celkem 91,2 % rybáfiÛ, nicménû zatím ho vyuÏilo
jen 23,1 % (Culková 2004).

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

V souãasnosti vydfií populace na na‰em území roste, bûhem posledního desetiletí
do‰lo k nárÛstu obsazení území republiky z 31 % (Toman 1992) na 52 % (Roche
2004). Díky tomuto nárÛstu do‰lo k propojení západní a v˘chodní populace vyder
u nás. Souãasná velikost populace vyder je odhadována na 1 600 aÏ 2 200 dospû-
l˘ch jedincÛ (Poledník 2005) a stále roste. I pfies tento pozitivní trend roz‰ifiování
areálu vydry fiíãní v âeské republice v posledním desetiletí stále existují faktory
jeÏ mohou tento trend zvrátit (konflikt s rybáfii, autodoprava). 
Hlavním cílem Záchranného programu - programu péãe pro vydru fiíãní (Lutra
lutra) v âeské republice v letech 2006 – 2015, právû pfiipravovaného, tedy bude
zaji‰tûní podmínek pro trvalou, samostatnû udrÏitelnou existenci tohoto druhu
v pfiírodû. Za takov˘ stav je moÏné povaÏovat situaci, kdy vydra bude trvale ob˘-
vat v‰echny oblasti stávajícího areálu roz‰ífiení, eventuálnû dal‰í vhodná území,
které populace samovolnû osídlí a to v poãetnosti odpovídající podmínkám pro-
stfiedí. Za prioritu je z tohoto pohledu nutné pokládat vzájemnou propojenost
v‰ech oblastí v˘skytu.

LITERATURA

Andûra, M., a âerven˘, J., 2003: âerven˘ seznam savcÛ âeské republiky. Pfiíroda, Praha,
22: 121-129.

Culková, M., 2004: Rybáfii versus vydra fiíãní. Bakaláfiská práce. Pfiírodovûdecká fakulta.
Univerzita Palackého. 62 str.

Hlaváã, V., 1995: Pfiíprava reintrodukãního projektu v oblasti JeseníkÛ. Bulletin Vydra
5/1995: 2-3.

Hlaváã, V., Toman A. a Bode‰ínsk˘ M., 1998: Experimentální reintrodukce vydry v Jese-
níkách. Bulletin Vydra 8/1998: 27–39.

Hlaváã, V. a Andûl, P., 2001: Metodická pfiíruãka k zaji‰Èování prÛchodnosti dálniãních
komunikací pro voln¨§ Ïijící Ïivoãichy, Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR, Praha.
51 pp. + pfiíloha

Iuell, B., Bekker, G. J., Cuperus, R., Dufek, J., Fry, G., Hicks, C., Hlavac, V., Keller,
V., Rossel, C., Sangwine, T., Torslov, N., Wandall, B. a le Maire (Eds.), 2003: Wild-
life and Traffic: A European Handbook for Identifying Conflict and  Designing
Solutions.170 str.

Kuãerová, M., Roche, K. a Toman, A., 2001: Roz‰ífiení vydry fiíãní (Lutra lutra) v âeské
republice. Bulletin Vydra 11/2001: 37-39.

Kranz, A., 2000: Otters (Lutra lutra) increasing in Central Europe: from the threat of extin-
ction to locally perceived overpopulation?. Mammalia 64: 357-368.

421



Mitrenga, R., 2005: Vliv hospodafiení na tocích na sloÏení potravy vydry fiíãní (Lutra lutra
L.). Diplomová práce, Universita Palackého, Olomouc. 70 str.

Platilová, J., 2000: Pfiíspûvek k biologii vydry fiíãní (Lutra lutra L.). Diplomová práce,
Universita Palackého Olomouc. 80 str.

Poledník, L., 1998: V˘znam trusu pfii pachové komunikaci a pfii zji‰Èování potravního
spektra vydry fiíãní (Lutra lutra). Diplomová práce, Universita Palackého, Olomouc.
60 str.

Poledník, L., 2000: Pfiíspûvek k poznání v˘znamu trusu pfii pachové komunikaci vyder fiíã-
ních (Lutra lutra). Bulletin Vydra 9-10/2000: 31-33.

Poledník, L., 2005: Otters and fishponds in the Czech Republic: interactions and conse-
quences. Disertaãní práce. Universita Palackého, Olomouc. 109 str.

Roche, K., 2004. Scientific report of the Czech Otter Project 1998-2004. Unpublished, 166
pp.

·usta, F. a Rejl, J., 2001: Perspektivy  pro vzájemné propojení vydfiích metapopulací
v oblasti v˘chodních âech a severní Moravy. Bulletin Vydra 11/2001: 41-44.

·usta, F. a Toman, A., 2001: Souãasn˘ stav reintrodukované populace vydry fiíãní (Lutra
lutra) v Jeseníkách. Bulletin Vydra 11/2001: 45-48.

Toman, A., 1995a: Stanice ochrany fauny dokonãena. Bulletin Vydra 5/1995: 3-6.
Toman, A., 1995b: Mortalita vydry fiíãní (Lutra lutra) v âeské republice. Bulletin Vydra

6/1995: 17-22.
Toman, A., Hlaváã, V. (ml) a Hlaváã, V. (st), 1995: Metodika kfiíÏení komunikací a vod-

ních tokÛ s funkcí biokoridorÛ, AOPK âR Praha.14 str.
Toman, A., Roche, M. a Roche, K., 2003: Reintroduction of otters in the Czech Republic.

The Return of the Otter in Europe – Where and How? International Otter Conference,
Isle of Skye (30. June-4. July 2003).

422



RE·ER·E A HODNOCENÍ REALIZOVAN¯CH A PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTÒ

AKTIVNÍ OCHRANY RYSA OSTROVIDA (LYNX LYNX) V âESKÉ REPUBLICE

Jaroslav âerven˘

Ústav biologie obratlovcÛ AV âR, Kvûtná 8, 603 65 Brno
jardaryscerveny@centrum.cz

STATUT

Od 1. ãervence 2002 patfií podle myslivecké legislativy (Zákon ã.449/2001
Sb., Provádûcí vyhlá‰ka Ministerstva zemûdûlství âR ã. 245/2002 Sb.) rys
ostrovid mezi zvûfi, jiÏ nelze lovit. Legislativa ochrany pfiírody a krajiny
(Zákon ã. 114/1992 Sb., provádûcí vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního prostfiedí
âR ã. 395/1992 Sb.) ho zafiazuje od 13. srpna 1992 mezi zvlá‰tû chránûné silnû
ohroÏené druhy. ·kody zpÛsobené rysem a ‰kody zpÛsobené na Ïivotû nebo
zdraví fyzick˘ch osob a na hospodáfiském zvífiectvu hradí od 10. kvûtna 2000
ze zákona stát (Zákon ã. 115/2000 Sb.). V novém âerveném seznamu âR je rys
ostrovid zafiazen mezi ohroÏené druhy (Andûra & âerven˘ 2003). Podle Red
Data listu (IUCN) je v kategorii NT – Near Threatened (IUCN 2004).

SOUâASNÉ ROZ·Í¤ENÍ V âR

Opûtovn˘ v˘skyt rysÛ je u nás spojen se vzrÛstající migrací jedincÛ ze Sloven-
ska po roce 1945 a s projekty vypou‰tûní rysÛ v Bavorském lese a na ·umavû.
První jedinci k nám pronikali opûtovnû jiÏ od roku 1945, a to do Moravskos-
lezsk˘ch Beskyd a JeseníkÛ. V roce 1950 byl pak zaznamenán v˘skyt rysa
dokonce aÏ na ·umavû a v roce 1953 i v âeském lese. Jen o nûco pozdûji,
v roce 1956, byl rys zji‰tûn i v Labsk˘ch pískovcích. V Beskydech a v Jesení-
kách postupnû vznikla prosperující populace, která v‰ak byla v Beskydech
nedostateãnû kontrolovan˘m lovem koncem 70. let 20. století témûfi zniãena
a v Jeseníkách zanikla pravdûpodobnû díky ilegálnímu lovu v prÛbûhu 80. let
20. století. 
V 80. letech v‰ak do‰lo k dal‰ím poãetnûj‰ím migracím rysÛ ze slovensk˘ch
Karpat do Beskyd a zároveÀ se zaãala tvofiit silná populace na jihu a západû
âech v dÛsledku posílení vznikající populace úspû‰n˘mi reintrodukãními pro-
jekty v Bavorském lese (1970 – 1972) a na ·umavû (1982 – 1989). V této dobû
byly vytvofieny i základy stál˘ch populací v Labsk˘ch pískovcích (tato popu-
lace v‰ak na zaãátku 21. století témûfi opûtovnû zanikla) a na âeskomoravské
vrchovinû (tato populace zcela zanikla je‰tû v prÛbûhu 80. let 20. století). 
V souãasné dobû tak existují tfii izolované oblasti stálého v˘skytu: severov˘-
chodní Morava (Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Vsetínské vrchy), Jese-
níky a jihozápadní âechy (âesk˘ les, ·umava, Blansk˘ les, Novohradské hory,
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Plánick˘ hfieben a nejnovûji i Brdy, Slavkovsk˘ les a Doupovské hory).
Z tûchto území expanduje rys i do mnoha dal‰ích oblastí, kde je v‰ak jeho
v˘skyt nepravideln˘. Do souãasné doby bylo zaznamenáno rozmnoÏování rysa
v ‰ir‰í oblasti Beskyd, Jeseníkách, Novohradsk˘ch horách, Blanském lese,
·umavû, âeském lese, Plánickém hfiebenu, Slavkovském lese, Doupovsk˘ch
horách, Brdech a v Labsk˘ch Pískovcích. Z tûchto oblastí v‰ak mladí rysové
migrují i na dal‰í lokality. Souãasná poãetnost populace rysÛ v âeské republice
se odhaduje na 70 – 120 jedincÛ.

1) PROJEKT LYNX (PROJEKT STABILIZACE POPULACE RYSA OSTROVIDA V CHRÁ-
NùNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ·UMAVA)

Po reintrodukci rysÛ v Bavorském lese v letech 1970 – 1972 byla v âeské
republice v období 1980 – 1989 v rámci projektu Lynx umûle posílena spon-
tánnû vznikající populace vypu‰tûním 17 (Trpák 1997) ãi 18 (Nováková 1997)
rysÛ na ·umavû. Vypu‰tûní rysové pocházeli ze Slovenska, respektive
z odchytÛ z divoké autochtonní populace v Oravsk˘ch Beskydech, Slovenském
krasu a Revúcké vrchovinû, viz tab. 1. Na tehdej‰í dobu mimofiádnû zdafiilá
pfiedprojektová pfiíprava pfiedstavovala uspofiádání konference a semináfie
k ochranû rysa, vydání metodick˘ch a instruktáÏních listÛ ãi vydání rÛzn˘ch
letáãkÛ, plakátÛ a samolepek (Trpák 1985, Nováková 1997).
Realizátor: Státní ústav památkové péãe a ochrany pfiírody (SÚPPOP); Kom-
plexní racionalizaãní brigáda pracovní skupiny pro ohroÏenou zvífienu ·umavy
pfii lesnické sekci âVTS podniku Vojenské lesy a statky Su‰ice; vûdeck˘ garant
projektu: RNDr. Ing. Eli‰ka Nováková CSc.
Lokalizace projektu: ·umava
Doba realizace projektu: 1980 – 1989
PrÛbûh projektu: Projekt byl uskuteãnûn ve dvou etapách v letech 1981 –
1985 a 1986 – 1989. Vlastnímu projektu pfiedcházely vefiejná kampaÀ a sledo-
vání v˘skytu rysa ostrovida v jihozápadních âechách. V roce 1974 byla uspo-
fiádána konference s mezinárodní úãastí „Souãasná populace rysa ostrovida na
·umavû a opatfiení k jeho ochranû“, v roce 1977 semináfi „OhroÏená zvífiena
·umavy“. ·iroké vefiejnosti byly urãeny instruktáÏní a metodické listy „Rys“ ãi
osvûtové letáãky a plakáty „Zachovejme ohroÏenou zvífienu ·umavy“, „·umav-
ská zvífiena – vyhynulá, zvlá‰tû ohroÏená a ohroÏená“, nebo nálepky a samo-
lepky se symbolem akce – rysím kotûtem. Pro dûti bylo vydáno leporelo
“·umavská rysátka“, s projektem byla seznámena mládeÏ na táborech mlad˘ch
pfiírodovûdcÛ – Pandacamp a nûkteré ‰koly uspofiádaly soutûÏ dûtské kresby na
téma „ChraÀ rysa“. Stabilizace rysa na ·umavû byla popularizována ve sdûlo-
vacích prostfiedcích a formou pfiedná‰ek pro zájmové organizace. Pro soustavné
sledování rysa byla v roce 1974 vydána „Metodika prÛzkumu rysa ostrovida na
·umavû“ a zaloÏena evidence v˘skytu. PrÛbûh realizace vlastního projektu,
resp. vypou‰tûní rysÛ do vhodn˘ch lokalit na ·umavû je patrn˘ z tabulky.
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Tab. Pfiehled vypou‰tûní rysÛ v Bavorském lese a na ·umavû 
(âerven˘ & Bufka 1996, Koubek & âerven˘ 1996); m – samec; f – samice 

V˘sledky projektu a následn˘ v˘voj rysí populace: Posílení populace bylo
velmi úspû‰né. Po ukonãení vypou‰tûní v roce 1989 byla jiÏ v období 1991 –
1992 velikost populace odhadnuta na 42 samostatn˘ch jedincÛ, v letech 1993 –
1994 na 56 jedincÛ a po roce 1995 dokonce na 70 – 100 jedincÛ. ZároveÀ s nárÛs-
tem poãetnosti se prudce zvût‰ovalo i území ob˘vané rysy z 1500 km2 v letech
1991 – 1992 na 5000 km2 po roce 1995, a to i daleko za hranice ·umavy (âer-
ven˘ & Bufka 1996). Od roku 1995 lze rysí populaci v cel˘ch jihozápadních
âechách povaÏovat za stabilizovanou, musí se v‰ak vyrovnávat s tlakem nelegál-
ního lovu. Ten má za následek pokles poãetnosti asi o 25 %. Stál˘ v˘skyt rysa je
v souãasnosti znám na rozloze témûfi 6000 km2 této oblasti (âerven˘ et al. 2001,
âerven˘ et al. v tisku). 
Kromû tohoto oficiálního projektu byla v letech 1993 a 1994 uskuteãnûna ilegální
reintrodukce ãtyfi jedincÛ v NP Podyjí (Reitr 1996) a pravdûpodobnû dvou
jedincÛ v CHKO Moravsk˘ kras. Obû tyto akce v‰ak skonãily neúspû‰nû, pfiede-
v‰ím kvÛli vypu‰tûní nepfiipraven˘ch jedincÛ narozen˘ch a odchovan˘ch v zoo-
logick˘ch zahradách.
Finanãní náklady a zdroje financování: Resortní úkol Ministerstva kultury
âSR, ãíslo R – 4, d. ú. 2/3.2; finanãní náklady nejsou známy
V˘znam a priorita opatfiení:
Uskuteãnûní „Projektu Lynx“ mûlo zásadní v˘znam pro pozitivní v˘voj populace
rysa ostrovida nejen na ·umavû ãi jihozápadních âechách, ale následnû i v dal-
‰ích oblastech âeské republiky. Sv˘m provedením se projekt fiadí mezi nejúspû‰-
nûj‰í reintrodukãní programy Evropy. Jedin˘m nedostatkem byla nedostateãná
komunikace s mysliveck˘m organizacemi a uÏívání argumentÛ, které se v mysli-
vecké praxi nepotvrdily. Tato skuteãnost postupnû zpÛsobila skryt˘ i vefiejn˘
odmítav˘ postoj myslivcÛ nejen k projektu, ale i k rysovi jako zoologickému
druhu a patrnû vedla i ke zv˘‰ené mífie ilegálního lovu rysÛ.

2) ZÁCHRANN¯ PROGRAM

V dubnu 1998 vstoupil zvefiejnûním ve Vûstníku MÎP âR v platnost „Záchrann˘
program silnû ohroÏeného druhu Ïivoãicha rysa ostrovida v âeské republice“.
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Datum Lokalita vypu‰tûní Lokalita pÛvodu Poãet a pohlaví
1970 – 1972 Bavorsk˘ les ??? 5 – 9
21.1.1982 StoÏec Oravské Beskydy 2 (1 m :1 f)  
7.3.1983 Kfiemelná Slovensk˘ kras 2 (1 m : 1 f)  
7.3.1983 Kfiemelná Revúcká vrchovina 1 (1 m)
9.4.1984 StráÏn˘ Revúcká vrchovina 1 (1 m)
9.4.1984 Vysoká M˘È Revúcká vrchovina 1 (1 m)
7.11.1985 Horská Kvilda (Bíl˘ potok) Slovensk˘ kras 3 (2 m : 1 f)
24.4.1987 StoÏec Slovensk˘ kras 3 (1 m : 2 f)  
24.4.1987 Obrovec (âervená hájenka) Slovensk˘ kras 2 (1 m : 1 f)  
31.5.1989 Horní Kochánov ??? 2 nebo 3 (1 nebo 2 m : 1 f )



V rámci tohoto záchranného programu bylo území âeské republiky rozdûleno do
tfií zón s odstupÀovanou ochranou druhu. 
V zónû A. s nejpfiísnûj‰í ochrannou, v Národních parcích a vybran˘ch Chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastech, byl umoÏnûn zcela v˘jimeãn˘ odchyt pro speciální úãely
ochrany pfiírody (napfi. v˘zkum). V zónû B. pfiísné ochrany byl v odÛvodnûn˘ch pfií-
padech, napfi. pfii v˘skytu rysÛ specializovan˘ch na zabíjení hospodáfisk˘ch zvífiat
nebo v oblastech, kde docházelo k mimofiádn˘m ‰kodám na spárkaté zvûfii, umoÏ-
nûn odlov (pfiednostnû odchytem) na základû udûlení v˘jimek z ochrann˘ch pod-
mínek zvlá‰tû chránûného Ïivoãicha podle legislativy ochrany pfiírody a krajiny.
Odlov nemûl v Ïádném pfiípadû pfiekroãit 5 % poãetnosti populace. V zónû C., tj.
v oblastech neÏádoucího v˘skytu rysa, byla dána moÏnost povolení odstfielu za pfie-
dem stanoven˘ch podmínek vyluãujících zneuÏití udûlovan˘ch v˘jimek. 
Záchrann˘ program fie‰il i náhrady ‰kod zpÛsoben˘ch rysem a finanãnû fie‰il
i osvûtu. Po dobu platnosti záchranného programu od 15.4.1988 do 31.12.2000
nebyla nájemci honiteb ani nik˘m jin˘m v zónách B a C podána jediná Ïádost
o v˘jimku a zároveÀ byl v této dobû v jihozápadních âechách zji‰tûn ilegální
odstfiel minimálnû 15 rysÛ (Wölfl et al. 2001). 
Jedním z moÏn˘ch dÛvodÛ této skuteãnosti bylo pravdûpodobnû pozdní zpraco-
vání záchranného programu. Dal‰ím dÛvodem mohlo b˘t také administrativnû
zbyteãnû sloÏité dokazování skuteãností opravÀujících udûlení v˘jimky, nicménû
toto dokazování nebylo nefie‰iteln˘m problémem. 
Finanãní náklady a zdroje financování: Náklady na 4000 v˘tiskÛ metodické
publikace “Velké ‰elmy v na‰í pfiírodû“ – 100 000,- Kã a náklady na film „Rys
v mlze“ – 120 000,- Kã hradilo MÎP âR. Náhrady ‰kod zpÛsoben˘ch rysem
v celkové v˘‰i 58 000,- Kã hradily ze sv˘ch prostfiedkÛ nejprve okresní úfiady,
pozdûji bylo proplácení náhrad z dÛvodu nejasnosti legislativy zastaveno. Ostatní
náklady nejsou známy.
V˘znam a priorita opatfiení: Záchrann˘ program rysa ostrovida byl prvním
záchrann˘m programem schválen˘m MÎP âR. Ve své podstatû v‰ak svÛj úãel
nesplnil a k ochranû rysÛ nijak nepfiispûl. Jedin˘m pfiínosn˘m skutkem bylo opa-
kované trojí vydání instruktáÏní publikace „Velké ‰elmy v na‰í pfiírodû“ a pro-
dukce filmu „Rys v mlze“.

V¯HLED DO BUDOUCNA

Zaji‰tûní ochrany rysa ostrovida v âeské republice je v souãasné dobû velmi pro-
blematické. Absolutní ochrana druhu je (stejnû tak jako i v ostatních státech
stfiední Evropy (napfi. ·v˘carsko, Nûmecko, Rakousko) neúãinná nebo dokonce
kontraproduktivní. Naopak umoÏnûní pfiípadné regulace hrozí rozsáhl˘m zneuÏi-
tím a ohroÏením populace, tak jak tomu bylo napfi. v 70. letech 20. století na
Moravû. Jedinou perspektivní moÏností se tak pro budoucnost jeví pouze nená-
silná a rozumnû vedená v˘chova venkovského obyvatelstva a zájmov˘ch skupin
(zvlá‰tû pak myslivcÛ a chovatelÛ hospodáfisk˘ch zvífiat) k akceptování rysa
(a v‰ech ostatních velk˘ch ‰elem) v na‰í pfiírodû. K úãinné ochranû pfiispívá i pro-
plácení náhrad ‰kod zpÛsoben˘ch tímto druhem. 
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ZÁVùR

Na závûr je opût nutné zdÛraznit limity pfiedloÏeného hodnocení: posuzovány
byly pfiedev‰ím aktivity, u kter˘ch se podafiilo získat potfiebné informace, tedy
zejména projekty financované z vefiejn˘ch rozpoãtÛ a oficiálnû schválené
záchranné programy. Je velmi pravdûpodobné, Ïe znaãné mnoÏství projektÛ
zÛstalo skryto a není moÏné odhadnout, kolik jich je. PÛjde hlavnû o aktivity na
lokální úrovni provádûné místními nad‰enci. V âeské republice má ochrana pfií-
rody mnoho stoupencÛ a fiada z nich jistû ãas od ãasu provede opatfiení na pod-
poru oblíbeného druhu. Takové aktivity, vût‰inou nepublikované, zÛstávají zcela
utajeny. Soubor pfiedloÏen˘ch textÛ tedy rozhodnû není ucelen˘m a komplexním
hodnocením, na jehoÏ základû by bylo moÏné stanovovat kategorické soudy.
Zcela jistû nám v‰ak umoÏÀuje zahájit diskusi o tom, kter˘m druhÛm a jak pomá-
hat, a zároveÀ i poukázat na nûkteré zjevné nedostatky probûhl˘ch ãi probíhají-
cích projektÛ.
Z uveden˘ch pfiíspûvkÛ je patrné, Ïe kaÏd˘m rokem je u nás realizováno velké
mnoÏství projektÛ zamûfien˘ch na ochranu ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ pokr˘va-
jících témûfi celou systematickou ‰kálu od mûkk˘‰Û po savce. Mnozí autofii pfied-
loÏen˘ch pfiíspûvkÛ v‰ak byli bohuÏel nuceni konstatovat zanedbateln˘ pfiínos
nûkter˘ch realizovan˘ch projektÛ pro ochranu dotãen˘ch druhÛ a v nûkter˘ch pfií-
padech dokonce jejich negativní efekt. Velké nedostatky byly zji‰tûny pfiedev‰ím
v dokumentaci provádûn˘ch aktivit a nedostateãné koordinaci celé problematiky
aktivní druhové ochrany ÏivoãichÛ. 
Podpora ohroÏen˘ch druhÛ má nespornû znaãn˘ v˘znam. Jednak pochopitelnû
kvÛli vlastnímu prospûchu podporovaného druhu, ale dÛleÏit˘ je také pfiínos osvû-
tovû-v˘chovn˘. VynaloÏení úsilí pro ochranu urãitého druhu posiluje vazbu zain-
teresovan˘ch osob ke konkrétnímu místu a regionu i k ochranû pfiírody obecnû.
V tomto ohledu je nutné posuzovat zájem vefiejnosti o pomoc ohroÏen˘m druhÛm
jednoznaãnû pozitivnû. Na druhou stranu je tato problematika specifická, neboÈ se
zab˘vá Ïiv˘mi tvory. Pfies dlouhodobou tradici zoologického a ekologického
v˘zkumu u nás i ve svûtû nejsme ãasto schopni proniknout do detailÛ vazeb mezi
Ïivoãichy a jejich prostfiedím a odhalit zásadní faktory, které ovlivÀují jejich fun-
gování na urãitém místû, v urãitém spoleãenstvu. Projekt ‰patnû pfiipraven˘
díky neznalosti a posléze zrealizovan˘ se pak mÛÏe podobat léãení pacienta
nad‰encem bez lékafiského vzdûlání. V‰e mÛÏe dopadnout dobfie, nebo se nemusí
pfiinejmen‰ím nic pokazit, ale je také pravdûpodobné, Ïe se pacientovi pfiitíÏí.
V pfiípadû aktivní podpory ÏivoãichÛ je nutné pfiistupovat obezfietnû zejména
k projektÛm, jejichÏ souãástí je manipulace s jedinci urãitého druhu. MÛÏe se jed-
nat o: pfiemísÈování ÏivoãichÛ z ohroÏen˘ch lokalit na bezpeãná místa, pfienos
ãásti populace druhu na novou lokalitu za úãelem vytvofiení populace nové,
odchyt volnû Ïijících jedincÛ pro zaloÏení záchranného chovu nebo vypou‰tûní
umûle odchovan˘ch ÏivoãichÛ do volné pfiírody. PfiestoÏe motivace k záchrann˘m
projektÛm tohoto typu jsou vesmûs pozitivní, je nutné poÏadovat, aby se vÏdy
jednalo o vûdecky fiízené nebo alespoÀ dohlíÏené projekty. Standardem zde musí
b˘t dodrÏení principÛ uveden˘ch v dokumentu odborné skupiny Komise na
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ochranu druhÛ (SSC, Speies Survival Commission) pracující v rámci Mezinárod-
ního svazu ochrany pfiírody (IUCN) publikované v roce 1995 pod názvem Gui-
delines for Reintroductions. Tato doporuãení byla vypracována na základû dlou-
hodob˘ch zku‰eností s problematikou reintrodukcí. K nejdÛleÏitûj‰ím zásadám
patfií vypou‰tût jedince druhu do prostfiedí, které je schopno zabezpeãit v‰echny
jeho nároky (zejména vhodn˘ biotop v dostateãné rozloze i kvalitû) a zabezpeãit,
aby tyto aktivity nemûly negativní vliv ani na zdrojovou populaci (pokud pochází
z jiné lokality ve volné pfiírodû) ani na populace jiného druhu (jin˘ch druhÛ)
v místû vypou‰tûní. Klíãové je v‰ak posouzení, zda je vypou‰tûní vÛbec nutné.
V mnoha pfiípadech jsou reintrodukce realizovány zcela bez pfiíprav a pouze na
základû dobré vÛle a nad‰ení realizátorÛ. V tûchto pfiípadech hrozí: 
• vysoká pravdûpodobnost neúspûchu (vypu‰tûní malého poãtu jedincÛ, kter˘

není dostateãn˘ pro vznik Ïivotaschopné populace, vypu‰tûní do nevyhovují-
cího prostfiedí, atd.), 

• v pfiípadû translokace (pfiesunu jedincÛ z volné pfiírody mezi lokalitami) ohro-
Ïení zdrojové populace druhu sníÏením její poãetnosti, 

• ohroÏení jiného druhu (druhÛ) v místû vypou‰tûní, nebo v pfiípadû posilování
populace i ohroÏení stejného druhu (napfi. zavleãením nemoci nebo zv˘‰ení
vnitrodruhové kompetice), 

• v pfiípadû vypou‰tûní tzv. konfliktních druhÛ vytvofiení nového socioekono-
mického problému, 

• zbyteãné vynakládání finanãních prostfiedkÛ.
Pfies v‰eobecnou oblibu tohoto opatfiení mezi ochranáfiskou a zoologickou vefiej-
ností je bezpodmíneãnû nutné povaÏovat jakékoliv manipulace s jedinci ohroÏe-
n˘ch druhÛ za velmi komplikovan˘ nástroj ochrany druhÛ, jehoÏ pouÏití lze odÛ-
vodnit pouze v krajních situacích, kdy jiné fie‰ení není moÏné. 
V pfiípadû záchrann˘ch transferÛ jde vût‰inou o urgentní reakci na nastalé nepfiíz-
nivé podmínky, v zásadû zde ale platí stejné principy jako u vlastních reintro-
dukcí. Odborné zhodnocení v˘sledkÛ záchrann˘ch transferÛ doposud nebylo na
na‰em území zpracováno, nûkteré indicie v‰ak naznaãují, Ïe u nûkter˘ch druhÛ
mÛÏe b˘t jejich pfiínos pfiinejmen‰ím sporn˘. Obdobnû jako u reintrodukcí zde
mÛÏe docházet k nûkter˘m problémÛm, které pfieváÏí moÏné pfiínosy. Napfiíklad
pfienosem „zachránûn˘ch“ jedincÛ do nasycené populace stejného druhu na jiné
lokalitû mÛÏe dojít k v˘raznému zv˘‰ení vnitrodruhové kompetice, která se mÛÏe
negativnû projevit na zachraÀované i recipientské populaci. Vzhledem k obtíÏné
prokazatelnosti tûchto jevÛ se mÛÏe m˘tus uÏiteãnosti transferÛ udrÏovat po dlou-
hou dobu. V̆ ‰e uvedené fiádky se vûnují zejména nedostateãnû pfiipraven˘m pfie-
nosÛm, které nejsou zaloÏeny na dobré znalosti nárokÛ zachraÀovaného druhu
a podmínek prostfiedí v oblasti. Kvalitnû pfiipravené a realizované transfery jsou
samozfiejmû jednoznaãn˘m pfiínosem. 
Velk˘m problémem vût‰iny posuzovan˘ch projektÛ je jejich krátkodobé trvání
a nedostateãná dokumentace provádûn˘ch aktivit, obzvlá‰tû pak nedostatek
pozornosti vûnovan˘ v minulosti probûhl˘m projektÛm. Metody ochrany ohroÏe-
n˘ch druhÛ ÏivoãichÛ se stále vyvíjejí a vzhledem ke znaãnému mnoÏství faktorÛ,
které ovlivÀují v˘sledek projektÛ, je jejich kvalitní dokumentace nejúãinnûj‰í
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cestou, jak vylep‰it prÛbûh novû pfiipravovan˘ch aktivit a neopakovat pfiede‰lé
a zbyteãné chyby. Zdokumentování pfiesného postupu pfiípravy a prÛbûhu reali-
zace pak musí b˘t doplnûno opakovanou kontrolou ãi pravideln˘m monitoringem
v˘sledkÛ a úãinnosti projektu v následujících letech. Zejména poslední jmeno-
vané ãinnosti schází vût‰inû zde hodnocen˘ch projektÛ, a pfiitom by mûly b˘t
samozfiejmostí. Jinak lze efektivnost provedeného opatfiení zhodnotit jen velmi
tûÏko. To ov‰em vyÏaduje projekty dlouhodobûj‰ího charakteru nikoliv jednoleté,
které v‰ak v souãasné dobû pfievaÏují.
Klíãov˘m problémem ovlivÀujícím souãasn˘ zpÛsob aktivní podpory Ïivoãi‰-
n˘ch druhÛ je nekoncepãní a roztfií‰tûn˘ zpÛsob stanovování priorit a nedosta-
teãná odborná koordinace v této oblasti. Podílí se na nûm spoleãnû instituciona-
lizovaná ochrana pfiírody i nevládní sektor. V̆ sledkem je nedostateãnû vyuÏit˘
potenciál zájemcÛ o aktivní ochranu Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, kdy jsou na jedné stranû
realizovány projekty, jejichÏ pfiínos je minimální, a na stranû druhé není vûnována
pozornost jin˘m druhÛm, z nichÏ fiada mÛÏe b˘t skuteãnû ohroÏena a závislá na
lidské pomoci. Na problému se podílí i ne zcela optimální pfienos informací mezi
vûdeckou komunitou, která nejspí‰e odhalí ohroÏení druhÛ ÏivoãichÛ a jeho pfií-
ãiny a ostatními stranami. ¤e‰ení je moÏné pouze za pfiedpokladu intenzivnûj‰í
vzájemné komunikace mezi v‰emi zúãastnûn˘mi. Koordinaci alespoÀ u tûch nej-
ohroÏenûj‰ích druhÛ v‰ak musí zaji‰Èovat státní odborná organizace ochrany pfií-
rody, která k tomu má vytvofieny v‰echny pfiedpoklady.
Znaãnou ãást posuzovan˘ch projektÛ tvofiily aktivity nestátních neziskov˘ch
organizací. ·iroká ãlenská základna, vfiel˘ vztah k pfiírodû a její ochranû, znalosti
i velká míra entuziasmu jsou pfiirozen˘m základem, aby NNO hrály v ochranû
ohroÏen˘ch druhÛ velmi v˘znamnou, ne-li nejv˘znamnûj‰í roli. Aktivní ochrana
ohroÏen˘ch druhÛ v‰ak není samoúãelnou hrou, ale velmi v˘znamnou ãinností
zatíÏenou obrovskou zodpovûdností. Proto je nutné, aby u v‰ech aktivit tohoto
typu byla zaji‰tûna adekvátní odborná kvalita. 
Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností lze proto závûrem shrnout následující
doporuãení:
Pozornost NNO by mûla b˘t soustfiedûna na zaji‰tûní následujících problémov˘ch
okruhÛ:
• vûnovat úsilí zejména dlouhodobé péãi o biotopy, mapování roz‰ífiení

a poãetnosti a v ideálním pfiípadû monitoringu populací zájmov˘ch druhÛ 
• ve spolupráci s orgány ochrany pfiírody a zástupci vûdecké obce zajistit dosta-

teãnou odbornou kvalitu provádûn˘ch projektÛ
• v˘raznû zv˘‰it standard dokumentace provádûn˘ch aktivit tak, aby mohly b˘t

pozdûji vyuÏitelné jako vûrohodn˘ a úpln˘ zdroj informací 
• vytvofiit mechanismus, kter˘ by pfii realizaci dlouhodob˘ch projektÛ zajistil

monitoring zásahÛ a opatfiení provádûn˘ v pfiedchozích letech
• jakékoliv pfiípadné reintrodukce ÏivoãichÛ provádût pouze v rámci vûdecky

pfiipraven˘ch, oponovan˘ch a dohlíÏen˘ch projektÛ a programÛ

Mnohé úkoly v‰ak stojí i pfied orgány státní ochrany pfiírody, které mají zákonem
o ochranû pfiírody a krajiny danou zodpovûdnost za péãi o ohroÏené druhy. Aby
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byla aktivní podpora ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ skuteãnû úãinná, efektivní
a smûfiovaná ke skuteãn˘m prioritám, je tfieba: 
• pfiijmout jasná pravidla pro pfiípravu, schvalování a realizaci záchrann˘ch pro-

gramÛ zaloÏená na vûdeck˘ch a mezinárodnû uznávan˘ch standardech
a dÛslednû trvat na jejich dodrÏování

• ve spolupráci s nestátními organizacemi a vûdeck˘mi pracovníky vypracovat
programové rámce aktivit pro podporu taxonÛ realizovan˘ch prostfiednictvím
NNO, nastavit jasná pravidla pro pfiípravu, schvalování a realizaci takov˘chto
projektÛ a dÛslednû trvat na jejich dodrÏování 

• zajistit pravideln˘ monitoring v˘sledkÛ realizovan˘ch projektÛ a jejich pravi-
delné vyhodnocování a publikaci dÛleÏit˘ch poznatkÛ

• vypracovat metodiky pro provádûní záchrann˘ch transferÛ ohroÏen˘ch popu-
lací alespoÀ pro nejv˘znamnûj‰í druhy a skupiny druhÛ (napfi. raci a mûkk˘‰i)

• zajistit efektivní model financování aktivní ochrany Ïivoãi‰n˘ch druhÛ se
zvlá‰tním dÛrazem na schválené záchranné programy kriticky a silnû ohroÏe-
n˘ch druhÛ ÏivoãichÛ.

Pevnû vûfiíme, Ïe údaje a zji‰tûní obsaÏená v tomto sborníku, i pfies jejich moÏná
nûkdy aÏ pfiíli‰ kritick˘ tón, budou ochranáfiskou vefiejností pfiijata s porozumû-
ním a vûdomím, Ïe pfii jakékoliv dlouhodobé ãinnosti je uÏiteãné se ãas od ãasu
zastavit a ohlédnout zpût a pfiípadnû poupravit nastolenou cestu. Populace mno-
h˘ch druhÛ ÏivoãichÛ jsou ve velmi ‰patném stavu s velk˘m rizikem vyhynutí,
jejich pfieÏití je mnohdy zcela závislé na lidské pomoci. ·patnû nasmûrovaná
nebo provádûná pomoc je v takov˘ch pfiípadech neomluvitelná. Doufáme, Ïe
postfiehy autorÛ jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ pomohou do budoucna poãet nekvalit-
ních projektÛ redukovat ve prospûch tûch kvalitních.

Editofii
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