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V dubnu 2004 byla přijata přelomová novela zákona o ochraně přírody a krajiny pod
číslem 218/2004 Sb. Hlavním zadáním této novely bylo především plné převedení evrop-
ských směrnic, o které se opírá evropská soustava chráněných území Natura 2000, do
českého právního řádu. Novela však obsahuje mnoho dalších důležitých koncepčních
změn. Jedná se především o možnost smluvní ochrany území namísto vyhlášení podle
zákona a kompenzace újmy vzniklé v důsledku ochrany přírody.

Ani jedno z výše uvedeného se však významně nedotýká stěžejních témat tohoto
sborníku. Ve vazbě na text příspěvků je v popředí jiná změna, vyplývající z této novely:
změna kompetencí v národních kategoriích maloplošných zvláště chráněných územích
(M-ZCHÚ), tedy v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách.

Do konce roku 2004 byla praktická péče o M-ZCHÚ národních kategorií svěřena do
rukou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK). AOPK v území provádě-
la inventarizace, posuzovala veškeré zásahy, zpracovávala plány péče a především na
základě těchto poznatků navrhovala a realizovala management. Pokud k tomu zmíníme i to,
že AOPK byla a je i nadále pověřena správou Ústředního seznamu ochrany přírody
(ÚSOP), je jasné, že se jednalo o veškeré praktické činnosti ochrany přírody v těchto
územích včetně sběru a archivace dat na to vázaných.

S novelou však nastala zásadní změna: praktická péče o tato území byla s platností od
roku 2005 svěřena Správě ochrany přírody, potažmo jednotlivým správám chráněných
krajinný oblastí (SCHKO) dle územní příslušnosti. Praktickou péčí máme na mysli výkon
managementu, tj. návrh a realizace opatření na konkrétních plochách. Veškeré další činnosti
od inventarizací přes monitoring až po správu pozemků ve vlastnictví státu v těchto úze-
mích nadále provádí AOPK. Plány péče budou vznikat pod koordinací SOP.
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Co z toho pro nás vyplývá? Jak už to vždy při takových změnách bývá, je důležité
soustředit se na důsledné a srozumitelné předání všech našich poznatků o specifických
vlastnostech těchto území příslušným SCHKO a i nadále s nimi v tomto směru úzce spolu-
pracovat. Každou takovou změnu totiž vždy provázejí menší či větší organizační nesrov-
nalosti. I přesto však věříme, že přechodem zmíněných kompetencí nenastane narušení
kontinuální péče o tato území a tím i ztráta kvalit současného stavu, mnohdy velmi křehkého
a těžce dosaženého.

Rádi bychom vám v tomto pro ochranu přírody přelomovém okamžiku podali zá-
kladní informaci o M-ZCHÚ národních kategoriích v územní působnosti AOPK ČR, stř.
Pardubice – o národních přírodních rezervacích „Králický Sněžník“ a „Bohdanečský ryb-
ník a rybník Matka“, a národních přírodních památkách „Babiččino údolí“, „Semínský
přesyp“ a „Šejval“. Pro úplnost přehledu lokalit, v nichž zajišťovala AOKP management
z dotačního titulu „Program péče o krajinu – titul D“, přikládáme informaci o přírodní
památce „Na Plachtě 2“, která byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena na po-
zemcích sloužících obraně státu.

V následujícím souboru článků jsou shrnuty základní informace o těchto územích,
zhodnocen jejich současný stav, popsána předcházející péče ze strany AOPK ČR, stř.
Pardubice a nastínění základního směru, kterým by se péče o tato území měla ubírat.
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