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geoecology in the Czech Republic and especially about the series Protected Areas 
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ÚVOD 

Geoekologie je jednou ze soustavy geografických věd. V rámci geografie 
patří do skupiny věd o obecných geografických komplexech. Hlavním objektem 
geoekologie jako vědy je kulturní krajina. Hlavním předmětem geoekologie je 
vztah mezi krajinnou strukturou (mozaikou geosystémů topické úrovně v pro-
storu) a chováním krajiny v čase, t. j. toky hmoty, energie a informace uvnitř 
krajiny a jejím okolím. Geoekologie má úzké vztahy ke krajinné ekologii, která 
se dnes většinou počítá mezi vědy biologické. Geoekologie využívá metody řady 
geografických věd, ale i dalších přírodních a sociálních věd (monitoring krajiny, 
dálkový průzkum, GIS, GPS). Geoekologie prodělala od svého vzniku ve 20. 
století (Troll 1968) až po dnešek rychlý rozvoj. Přesto je současná geoekologie 
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v Česku stále založená na ochranářské strategii 19. a 20. století. Geoekologové 
se velmi aktivně podílejí na projektech a akcích ochrany přírody a životního 
prostředí. 

V 21. století však geoekologie již nevystačí pouze s konzervačním aspektem. 
Degradované a devastované kulturní krajiny zabírají již velké plochy a jejich 
rozsah bude dále vzrůstat. Proto místo konzervačního přístupu bude muset pře-
vládnout renovační geoekologie. Hlavním objektem renovační geoekologie je 
studium všech aplikací geoekologických teorií na obnovu degradovaných a de-
vastovaných krajin, modifikace krajin po změnách využívání země a obnovení 
trvale udržitelných geosystémů. Idea renovační geoekologie zahrnuje tři kon-
cepční problémy. První problém spočívá v samotné teorii renovace, renovace je 
často chápána jako sklon k renovaci přírodních („panenských“) krajin, aniž by 
geoekologové věnovali potřebnou pozornost polopřírodním krajinám nebo do-
konce přírodně-technickým geosystémům (např. rybničním krajinám), druhý 
v jejich aplikaci geografy a třetí v dlouhodobých trendech změn krajiny vlivem 
lidské společnosti. 

Cílem renovační geoekologie jsou trvale udržitelné krajiny. Nástroji reno-
vační geoekologie jsou zejména identifikace klíčových biotopů a druhů pro da-
nou krajinu, repatriace původních vyhynulých druhů a vypracování nejlepší 
strategie udržitelného rozvoje pro rostliny a živočichy. 

V některých případech renovační geoekologie vystačí s rekultivací krajiny, 
zejména tam, kde se jedná o obnovení tradičního managementu krajiny. Vzhle-
dem k růstu plošné rozlohy degradovaných a devastovaných krajin je však pros-
tá rekultivace nedostačující a geoekologové musí přistoupit ke skutečné obnově 
(renovaci) krajiny. Při renovaci je závažným rozhodnutím zdali se vrátit k pů-
vodnímu typu managementu před degradací krajiny nebo obnovit krajinu v ji-
ném stylu při dodržení zásad trvale udržitelného rozvoje. 

Důležitým zdrojem informace a inspirace při tomto rozhodování jsou ucho-
vané části kulturní krajiny s původními nebo původním blízkými topickými   
geosystémy a krajinným rázem blízkým původní přírodě daného území. Tyto 
uchované části kulturní krajiny jsou v České republice předmětem zvláštní 
ochrany státem v působnosti zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, který má být Parlamentem ČR v brzké době noveli-
zován. 

V celkovém počtu zvláště chráněných území jsou zahrnuta území velkoploš-
ná a maloplošná. Do velkoplošných chráněných území patří národní parky (NP) 
a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Národní parky jsou rozsáhlá území Česka 
s výjimečně uchovanou přírodou, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo 
lidskou společností málo ovlivněné ekosystémy. V České republice jsou 4 ná-
rodní parky (Krkonošský NP, NP Šumava, NP Podyjí a NP České Švýcarsko). 
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou rozsáhlé části Česka s harmonicky 
utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým georeliéfem a s významným 
podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých trávních porostů. V součas-
né době je v Česku 24 CHKO. Maloplošná chráněná území zahrnují národní 
přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace 
(PR), přírodní památky (PP) a přírodní parky. Národní přírodní rezervace 
(NPR) představují území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přiroze-
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ný georeliéf vázány jedinečné ekosystémy významné z národního až meziná-
rodního hlediska. Národní přírodní památky (NPP) jsou území, kde je předmě-
tem ochrany většinou jen jedna z přírodních složek krajiny jako např. místo vý-
skytu vzácných druhů organismů, případně vzorová místa vysoké estetické hod-
noty. Přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) jsou co do předmětu 
ochrany obdobou kategorií národních, mají však pro renovaci krajiny význam 
pouze regionální nebo lokální. V roce 2003 zaujímají zvláště chráněná území 
15,56 % celkové rozlohy státu a do roku 2006 by se měla zvětšit o další 3 %. 

 
EDICE  MONOGRAFIÍ  CHRÁNĚNÁ  ÚZEMÍ  ČR 

Zvláště chráněná území jsou nejen zdrojem genofondu, ale i příklady geodi-
verzity a biodiverzity pro renovaci krajin a proto pro vědu i praxi je potřeba je-
jich dobrá znalost. Právě praxe však ukázala, že v tomto úseku jsou v České re-
publice závažné nedostatky. Proto v roce 1998 zpracoval kolektiv z Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR pod vedením Dr. J. Hoška projekt edice Chráněná 
území ČR, jehož cílem je podrobně analyzovat, zdokumentovat, popsat a 
v komplexní podobě vydat přehled všech zvláště chráněných území v České re-
publice. Na zpracování tohoto projektu se podílí velký kolektiv vědeckých a od-
borných pracovníků z odborných pracovišť v jednotlivých krajích a regionech, 
centrálních pracovišť ministerstev, vysokých škol a vědeckých pracovišť Aka-
demie věd ČR. Edici vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCen-
trum Brno s finanční podporou Státního fondu životního prostředí. Šéfredakto-
rem edice je Mgr. Peter Mackovčin. Každý svazek má svého editora z odborní-
ků působících v kraji. Jednotnost celého díla zajišťuje ediční rada složená 
z předních odborníků. Významné je, že se podařilo zachytit stav přírody České 
republiky právě na přelomu 20. a 21. století. Současně jsou to první ucelené 
monografie o přírodě a vývoji osídlení nových krajů ČR. 

Edice má 14 svazků, z toho 12 regionálních podle jednotlivých krajů (kraje 
Plzeňský a Karlovarských a rovněž Praha a Středočeský kraj jsou z technických 
důvodů spojeny v jeden svazek) a dva obecné svazky (sv. 13 Jeskyně a sv. 14 
Kompendium). Celá edice má být vydána do konce roku 2004. Do poloviny ro-
ku 2003 vyšly svazky: I. Ústecko (1999, 350 str.), II. Zlínsko (2002, 374 str.), 
III. Liberecko (2002, 351 str.), IV. Pardubicko (2002, 314 str.), V. Královéhra-
decko (2002, 409 str.), VI. Olomoucko (2003, 454 str.), VII. Jihlavsko (2002, 
526 str.). V tisku je svazek VIII. Českobudějovicko, který vyjde 15. prosince 
2003. V roce 2004 má být edice ukončena svazky IX. Ostravsko, X. Plzeňsko a 
Karlovarsko, XI. Brněnsko, XII. Praha a Střední Čechy, XIII. Jeskyně a XIV. 
Kompendium. 

Každý z regionálních svazků má jednotnou strukturu, a to kapitoly 
ÚVOD, v kterém jsou nejprve celkově charakterizované území popisované ve 

svazku. PŘÍRODNÍ POMĚRY, která obsahuje podrobné charakteristiky jednotli-
vých složek přírody (geologická, geomorfologická, klimatická, hydrologická, 
pedologická, botanická a zoologická charakteristika). Je přihlédnuto i k někte-
rým svéráznostem charakterizujícím přírodu daného kraje, (např. sv. VI. Olo-
moucko má v Úvodu kapitoly Umělé podzemní prostory a Krasové jevy a jesky-
ně, sv. VII. Jihlavsko Hadce a jejich zvláštnosti a Rašeliniště Českomoravské 
vrchoviny), U jednotlivých kapitol jsou digitální barevné tematické mapy (např. 
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krajinného pokryvu, geologické, geomorfologických regionů, klimatických ob-
lastí, hydrografické, typů půd, potenciální a přirozené vegetace, fytogeografic-
kého členění, chráněných území a případně i další), historické mapy, grafy a 
profily. Nové jsou digitální 3D modely terénu. Význačnou součástí jsou i barev-
né šikmé letecké snímky, které výborně znázorňují jednotlivé části území a čas-
to poskytují zcela nový pohled na krajinu a její složky. Mnoho je kvalitních po-
zemních barevných snímků, jak celkových, tak i charakteristických detailů jed-
notlivých prvků přírody. 

OSÍDLENÍ, která analyzuje vývoj osídlení území, vznik kulturních krajin a 
jejich přeměn v čase pod vlivem působení lidské společnosti. 

OCHRANA PŘÍRODY, v níž jsou stručně charakterizovány jednotlivé etapy vý-
voje ochrany přírody v daném území. 

Po obecném úvodu o přírodě a osídlení kraje následují kapitoly podávající 
charakteristiku území a přírody jednotlivých okresů na území kraje. Tyto kapi-
toly mají zase jednotnou strukturu, a to: 

SOUHRNNOU CHARAKTERISTIKU PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ OKRESU (zahrnující 
opětně analýzu geologických, geomorfologických, klimatických, hydrologic-
kých, pedologických, botanických a zoologických poměrů s přihlédnutím ke 
zvláštnostem přírody okresu) s mapou okresu a opětně s řadou barevných digi-
tálních tematických map. 

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ. V této kapitole jsou podrobně a podle jednotné 
osnovy popsána maloplošná zvláště chráněná území na území okresu. Každý 
popis zahrnuje důvod ochrany území, část nazvanou GEOLOGIE (charakteristika 
geomorfologických, geologických a půdních poměrů), KVĚTENA (s podrobnými 
seznamy rostlin vyskytujících se v chráněném území i s charakteristikou flory), 
ZVÍŘENA (s charakteristikou jednotlivých druhů živočichů a jejich životních 
podmínek ) a kapitolu VYUŽITÍ. Pro každé chráněné území je připojena podrob-
ná barevná digitální mapa a černobílý svislý letecký snímek, případně syntéza 
družicového a leteckého snímku zpracovaná v Agentuře ochrany přírody a kra-
jiny ČR. Právě digitální mapy, které tímto způsobem poprvé zachycují chráněná 
území, jsou velkým přínosem nejen pro edici, ale i pro budoucnost. Jejich zpra-
cování v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, bylo velmi náročné, ale při-
spělo k upřesnění ve vymezení a znázornění zvláště chráněných území a značně 
usnadní jejich využití při renovaci krajiny ČR. Celkově zpracování monografií 
vedlo k revizi, aktualizaci a upřesnění jak rozlohy území, tak i prvků a jevů, kte-
ré jsou v území chráněny. Současně objevilo i nedostatky a bílá místa, která je 
třeba doplnit dalším výzkumem v příštích letech. Vzhledem k rušení okresních 
úřadů v rámci reformy veřejné správy ČR se v poslední chvíli podařilo zachrá-
nit i cenné materiály a využít cenných místních  zkušeností a znalostí pracovní-
ků referátů okresních úřadů, který by jinak mohly být při decentralizaci ztrace-
ny. U regionálních editorů jednotlivých svazků edice to vyžadovalo nejen zna-
lost území, ale i osobní kontakty s místními pracovníky a odborníky, bez kte-
rých by nebylo možné tak náročné dílo zpracovat na požadované úrovni. U ně-
kterých chráněných území jsou i barevné šikmé letecké snímky, které poskytují 
nové a často neobvyklé pohledy na chráněná území a řadu nových informací. 
Pozemní barevné snímky zachycují jak vzhled území, tak i příklady typických 
rostlin a živočichů. 
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PŘÍRODNÍ PARKY (pokud se na území okresu vyskytují). Přírodní parky od-
povídají dřívějším oblastem klidu. 

PAMÁTNÉ STROMY, v této kapitole je seznam památných stromů a jejich zá-
kladních parametrů, včetně barevných fotografií nejvýznačnějších stromů 
v okresu. 

Další část monografie popisuje velkoplošná chráněná území, t. j. chráněné 
krajinné oblasti (CHKO) a národní parky (NP) patřící do příslušného kraje. 
I u velkoplošných chráněných územní je snaha o dodržení jednotné struktury (to 
znamená celkového popisu polohy, geologické struktury, georeliéfu, podnebí a 
vodstva, půd a bioty), ale u jednotlivých CHKO a NP již existují větší rozdíly, 
protože každé z těchto zvláště chráněných území má svoje specifika. Celkový 
popis je opětně doprovázen četnými tematickými mapami, grafy a pozemními 
i leteckými barevnými fotografiemi. Liší se i rozsah částí věnovaných jednotli-
vým CHKO a NP. Např. zatímco analýza Krkonošského národního parku v dílu 
V. Královéhradecko je poměrně stručná a zaměřená z velké části na biotu, je 
analýza věnovaná NP Šumava ve svazku VIII. Českobudějovicko podstatně ob-
sáhlejší s důrazem i na jiné aspekty (např. na  neživou přírodu a zonaci NP). 

U všech velkoplošných chráněných území je rovněž podrobný popis malo-
plošných chráněných území ve stejné struktuře a podrobnosti jako u jednotli-
vých okresů. Podrobná informace o NP Podyjí bude ve svazku XI. Brněnsko. 
Bohužel v edici chybí NP České Švýcarsko, protože v době zpracování a vydání 
svazku I. Ústecko (kam geograficky náleží) nebyl tento NP ještě vyhlášený. Je 
možné, že po vydání celé edice z tohoto (a ještě některých dalších méně pod-
statných) důvodů se bude uvažovat o novém vydání svazku I. Ústecko, který je 
již dlouho rozebraný. 

Každý regionální svazek obsahuje podrobnou bibliografii přírody a chráně-
ných území kraje, rejstřík místopisných názvů, rejstříky Latinské názvy rostlin a 
české názvy rostlin, rejstříky Latinské názvy živočichů a České názvy živočichů 
a rejstřík Neživá příroda (geologie, geomorfologie, půda). Na závěr je uveden 
seznam autorů, kteří se podíleli na přípravě svazku. 

V XIII. dílu edice stručně nazvaném Jeskyně jsou popsána jednak krasová a 
pseudokrasová území ČR a jejich vývoj a jednak krasové a pseudokrasové jes-
kyně a další podzemní prostory. Popis opětně doprovázejí četné plány, mapy a 
fotografie. Na zpracování svazku se ve velké míře podíleli členové České spele-
ologické společnosti.  
Čtrnáctý svazek nazvaný Kompendium pak na základě regionálních svazků 

shrnuje aktuální souborné informace o přírodě České republiky a vývoji ochra-
ny přírody po stránce odborné i legislativní. Podstatnou část svazku tvoří ency-
klopedický přehled geotopů a biotopů ČR. 

Knihy jsou vytištěny na kvalitním křídovém papíře s vynikající grafickou 
úrovní a vázány v jednotných elegantních tmavomodrých deskách. Grafické 
zpracování zajišťuje ARTEDIT, s.r.o. v Praze. 

S postupným vydáváním edice je možné – s nárůstem zkušeností autorů, re-
daktorů, ediční rady i zpracovatelů – pozorovat růst kvality vydávaných svazků. 
Vzhledem k rozdílné prozkoumanosti přírody jednotlivých částí ČR a tedy i ke 
kolísání množství dostupných informací, dále vzhledem k velkému počtu autorů 
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a dalších spolupracovníků zůstává velkým problémem zajištění jednoty celého 
díla. Týká se to jak aktuálnosti informací, odborné a vědecké úrovně textů, tak 
i terminologické jednoty, tematické a umělecké úrovně fotografií a celkového 
grafického zpracování. Přes veškerou snahu šéfredaktora a ediční rady přece jen 
lze z tohoto hlediska pozorovat mezi jednotlivými svazky určité výkyvy. 
 

VÝZNAM  EDICE  CHRÁNĚNÁ  ÚZEMÍ  ČR 

Díky obrovskému úsilí šéfredaktora, regionálních redaktorů jednotlivých 
svazků a autorů textu i fotografií se podařilo vytvořit encyklopedické, moderní 
a v podstatě jednotné dílo o přírodě, vývoji osídlení a o zvláště chráněných úze-
mích České republiky. Jak jsem uvedl již výše, jsou to první ucelené monogra-
fie o přírodě a osídlení jednotlivých nových krajů ČR. Význam celého díla zvy-
šuje ještě skutečnost, že se jedná o inventarizaci a zhodnocení stavu přírody a 
osídlení ČR na přelomu 20. a 21. století. 

Podrobná analýza stavu přírody a krajiny velkoplošných území a zejména 
detailní charakteristika maloplošných chráněných území s výčtem vybraných 
charakteristických rostlin a živočichů a jejich abiotického prostředí, současně 
s uvedením i dalšího nutného prohloubení našich poznatků, tvoří základ nejen 
pro management chráněných území, ale i pro ochranu a případnou renovaci 
okolní krajiny kraje a regionu. Bez těchto znalostí nelze efektivně provádět ma-
nagement a nutnou renovaci krajiny. Zvláště chráněná území nejen chrání cenný 
genofond, ale poskytují i nutnou informaci o vazbách abiotických i biotických 
složek v daném území a typech biotopů a geotopů. Poskytují příklady jak vytvá-
řet trvale udržitelné ekosystémy na renovovaných územích. Informace obsažené 
ve svazcích ulehčují i závažná rozhodnutí, zda-li se při renovaci vrátit k původ-
nímu managementu před degradací krajiny nebo obnovit krajinu v jiném stylu 
při dodržení zásad trvale udržitelného rozvoje. Složitost těchto rozhodnutí ná-
zorně prokazují problémy při renovaci nivních krajin po velkých povodních 
v uplynulých letech. Současná nabízená a prováděná popovodňová řešení v ni-
vách řek Česka spíše opakují chybná rozhodnutí z minulého století než aby vy-
tvářela perspektivní trvale udržitelné nivní krajiny. 

Významným výstupem díla jsou rovněž barevné digitální mapy chráněných 
území, které nejen podstatně upřesňují vzhled a rozsah jednotlivých území, ale 
i topografický podklad pro další využití a výzkum. Jejich digitální podoba a ulo-
žení v počítačové databázi umožňují s nimi mnohem operativněji pracovat než 
s klasickými mapami. Rovněž černobílé svislé letecké snímky (případně synté-
zy družicových a leteckých snímků), které zachycují stav území na rozhraní 20. 
a 21. století jsou cenným podkladem pro další výzkumné práce i management 
území. Zatím nedoceněný zdroj informací jsou i četné barevné šikmé letecké 
snímky uveřejněné v monografiích. 

Edice monografií je rovněž významným kulturním dílem vysoké estetické 
úrovně, které má nejen význam např. pro výuku ve školách, ale jistě zaujme 
i laického čtenáře. Monografie by měly být součástí knihovny každého milovní-
ka a ochránce přírody. Edice vychází v nákladu 2000 výtisků. Díky podpoře 
Fondu životního prostředí se podařilo udržet cenu těchto publikací na přijatelné 
úrovni pro čtenáře pod výrobní cenou. 

V současné době se v Česku po vzoru Slovenské republiky začíná zpracová-
vat Atlas krajiny ČR. Z pověření Ministerstva životního prostředí ČR je organi-



379 379 

zací prací pověřen Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Silva Taroucci 
v Průhonicích. 

ZÁVĚR 

Edice monografií Chráněná území ČR představuje rozsáhlé unikátní ency-
klopedické dílo na vysoké vědecké i grafické úrovni, které snad nemá v Evropě 
obdoby. Úspěšným završením tohoto mimořádného edičního počinu bude vy-
tvořena kvalitní a obsáhlá encyklopedie, která si vedle cíle zachovat vysokou 
odbornou úroveň klade rovněž za cíl oslovit i širší veřejnost a přispět tak k pěs-
tování vztahu k přírodě a ke krajině. Monografie budou zřejmě na dlouhou dobu 
spolehlivým a cenným zdrojem informací jak pro vědu, tak i pro školství a pra-
xi. Edice je dobrým základem nejen pro ochranu přírody a krajiny, ale i mana-
gement krajiny a pro nutnou renovaci degradovaných a devastovaných krajin 
České republiky. 
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Jaromír  D e m e k 

 
RESTORATION  GEOECOLOGY  AND  SPECIALLY  PROTECTED 

AREAS 
 

Geoecology is a young geographical discipline that evolved in Central and Eastern 
Europe after the World War II. Geoecology is closely connected with landscape ecol-
ogy, which is now usually considered a part of biological sciences. The main object of 
geoecology is the cultural landscape, which is the product of long-term interactions be-
tween the natural and human processes. The present-day geoecology in the Czech Re-
public is mostly oriented to landscape conservation. According to the author, the 
geoecology of the 21st century will have to proceed from recent conservation/preser-
vation/protection task to restoration geoecology. The main task of restoration geoecol-
ogy is the study of all applications of geoecological theories designed to relieve the 
acute anthropogenic disturbances and to restore self-maintaining geosystems and land-
scapes. The aim of restoration geoecology should be to reach a higher level of self-
maintenance of cultural landscapes and to restore degraded and destroyed landscapes. 
The difficult problem of  landscape restoration is the choice between two options: 
should we to return to original management, which existed before the landscape degra-
dation or should we restore the landscape in another way based on principles of sustain-
able development. The well maintained parts of Czech cultural landscapes with topical 
geosystem and landscape features which are near to the original natural landscapes of 
the Czech Republic speak in favour of such decision. These parts are objects of special 
protection by the State pursuing the  Act No. 114/1992 on Protection of Nature and the 
Landscape. Specially Protected Areas of the Czech Republic include 4 National Parks, 
24 protected Landscape Areas and a large number of small-size Specially Protected Ar-
eas. Specially Protected areas are not only sources of gene-pool, but also examples of 
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geodiversity and biodiversity for landscape renovation. Therefore it is necessary to have 
a good knowledge of these areas. Since 1999, the Agency of Nature and Landscape Pro-
tection in Prague has been publishing the series of monographs Protected Areas of the 
Czech Republic. Volumes I to VII were published by June 2003. Volume VII and vol-
umes IX to XIV will be published up to the end of the year 2003 and in 2004 respec-
tively. Regional volumes I to XII are arranged according to the newly established ad-
ministrative regions of the Czech Republic. They contain general parts describing the 
natural conditions of the region (geology, geomorphology, climate, hydrology, soils, 
vegetation and animals), development of cultural landscapes and a detailed description 
of National Parks, Protected landscape Areas, Natural Parks and small-size Specially 
Protected Areas. The volumes include thematic maps in colour, detailed digital topog-
raphical maps, aerial photographs, and many pictures in full colour. The volumes are 
well printed and bound. Volume XIII deals with protected karst areas and caves. Vol-
ume XIV brings the summary of natural conditions of the whole Czech Republic and 
the historical development of nature conservation. This modern encyclopaedia of Czech 
nature and Specially Protected Areas is the basic source of information and inspiration 
not only for conservation, preservation and protection of the Czech landscapes, but also 
for tasks involved with landscape restoration. Books of this series also represent an im-
portant information source concerning the state of Czech nature at the beginning of the 
21st century for students and the general public. 
 

 


