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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-265106
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


KLÍČOVÁ SDĚLENÍ

Biodiverzita, zejména druhová bohatost
(počet druhů) a počet typů prostředí, je
v České republice vyšší, než je celoevropský
průměr. 

Počet původních druhů organismů se v důsled-
ku působení člověka snižuje, na území České
republiky se naopak dostávají nepůvodní
druhy, z nichž některé se chovají invazně
a ohrožují jiné druhy a jejich prostředí, půso-
bí hospodářskou újmu a někdy mohou být
nebezpečné pro lidské zdraví.

K činitelům, vyvolávajícím snižování biodiver-
zity, jako je rozpad, ničení a úbytek původní-
ho prostředí, mohou již v blízké budoucnosti
přibýt další, např. předpokládané změny pod-
nebí. 

Bude-li péče o biodiverzitu v České republice
probíhat v současném rozsahu, bude se počet
původních druhů organismů snižovat.

Nejdůležitějším právním nástrojem ochrany
biodiverzity v ČR je zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. 
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ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE

6 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – http://www.mzp.cz

6 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)
– http://www.nature.cz

6 CENIA, česká informační agentura životního prostředí
– http://www.cenia.cz

6 Česká společnost ornitologická
– http://www.birdlife.cz, www.cso.cz

Projekty
6 Možnosti financování projektů na podporu životního prostředí

z fondů ES – http://www.strukturalni-fondy.cz/opzp
6 Přehled finančně podporovaných projektů na ochranu

biodiverzity – http://www.ecmost.cz/ver_cz/nno/nadace/11.htm
6 Monitoring evropsky významných lokalit, druhů a typů přírod-

ních stanovišť podle zákonodárství ES
– http://www.biomonitoring.cz

6 Projekty pro zvláště chráněné druhy
– http://www.zachranneprogramy.cz

6 Dotace na ochranu přírody a krajiny – http://www.dotace.nature.cz

Další informace
6 Úmluva o biologické rozmanitosti – http://www.cbd.int
6 Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti v ČR

– http://www.chm.nature.cz
6 Platforma pro výzkum biodiverzity ČR

– http://www.ibot.cas.cz/biop/index.htm
6 Údaje o fauně a floře včetně systematického zařazení a obrázků

– http://www.biolib.cz 



BIOLOGICKÁ ROZMANITOST
Výraz biodiverzita zdůrazňuje rozmanitost a různorodost organismů a jejich
prostředí. Zahrnuje tak nejen miliony druhů mikroorganismů, rostlin a živoči-
chů, ale i v nich obsažené geny. Pro biologickou rozmanitost jsou důležité
i složité ekosystémy, které organismy vytvářejí spolu s neživým prostředím,
a především vzájemné vztahy mezi nimi. Biodiverzitu nejčastěji vyjadřujeme
jako druhovou bohatost neboli počet druhů na určitém území v určitém čase. 
Na území ČR se podle nejnovějších údajů vyskytuje 73 000–102 000 druhů, při-
čemž do tohoto čísla nezapočítáváme viry, bakterie a jednobuněčné organis-
my. Jestliže tuto hodnotu porovnáme s údaji ze zemí podobné rozlohy, srov-
natelných biogeografických podmínek a obdobného stupně poznání
biodiverzity, zjistíme, že druhová bohatost ČR převyšuje celoevropský průměr.
Na území ČR se vyskytují všechny středoevropské základní typy prostředí
s výjimkou mořských, pobřežních a velehorských.

CO OVLIVŇUJE BIODIVERZITU
Současný stav biodiverzity v ČR určuje hned několik činitelů. Patří k nim země-
pisná poloha našeho státu, specifický reliéf, nečekaně pestré geologické pod-
loží, klimatické podmínky a v neposlední řadě i vývoj, kterým tato část evrop-
ského kontinentu prošla a prochází. Obdobně jako na jiných místech Země
v posledních stoletích ovlivňuje stav, změny a vývojové trendy biodiverzity
v ČR zdaleka nejvíce člověk. 

3 Druhová bohatost základních taxonů a skupin organismů v ČR, 2008
Zdroj: AOPK ČR

Již dnes jsme očitými svědky dvou současně probíhajících procesů. Rychlost,
s jakou dochází především v důsledku působení člověka na přírodu k vyhube-
ní nebo vyhynutí (extinkci) původních druhů organismů, se podle současných
názorů nebezpečně zvyšuje. Naproti tomu s postupující globalizací roste počet

organismů, které lidé neúmyslně zavlekli nebo záměrně vysadili mimo jejich
původní areál rozšíření. Tyto nepůvodní druhy se často chovají invazně a ohro-
žují jiné druhy a jejich prostředí, působí hospodářskou újmu a někdy mohou
být nebezpečné pro lidské zdraví (kupř. bolševník velkolepý, netýkavky, norek
americký). 

VYMÍRÁNÍ DRUHŮ
Ačkoliv jsou odhady rozsahu extinkce druhů z mnoha důvodů zatíženy určitou
nepřesností, shodují se odborníci, že současný rozsah vymírání druhů je v celo-
světovém měřítku přinejmenším několiksetkrát vyšší, než by byl bez působení
člověka. Přestože se některé druhy dokázaly rychle a úspěšně přizpůsobit změ-
nám prostředí, častěji dochází k poklesu početnosti populací. Na jednotlivých
lokalitách a v určitých oblastech se ale může druhová bohatost zvyšovat. Ze
skupin, u kterých máme z území ČR k dispozici hodnověrné údaje, je podíl
původních druhů, vymřelých od začátku novověku, nejvyšší u mihulí a ryb
a denních motýlů. Naopak nejvíce druhů, ohrožených v současnosti vyhynutím
nebo vyhubením, najdeme u vážek, obojživelníků a plazů. Jedná se zejména
o druhy vázané na přirozené, člověkem málo ovlivněné ekosystémy (rašeliniš-
tě, zbytky stepí, přírodní les), druhy vodního prostředí a druhy, které se
v minulosti přizpůsobily méně intenzivnímu hospodaření v krajině či způsobům
hospodaření, které se už téměř neprovádějí.  Předpokládáme, že k činitelům,
vyvolávajícím úbytek biodiverzity, jako je rozpad, ničení a úbytek původního
prostředí, přibudou v blízké budoucnosti očekávané změny podnebí. Předpo-
vědi dalšího vývoje biodiverzity v ČR proto nejsou příliš optimistické, i když
budeme brát v úvahu míru jejich nepřesnosti.

3 Podíl vymřelých a ohrožených původních druhů na celkovém počtu
druhů dané skupiny v ČR, 2006
Zdroj: AOPK ČR

PÉČE O BIODIVERZITU
Péči o populace planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů přímo tam,
kde se vyskytují, označujeme jako ochranu in situ. Právě péče o prostředí
zůstává zdaleka nejúčinnější a mnohdy nejlevnější metodou, jak zachovat
původní biodiverzitu. K ochraně biodiverzity in situ slouží zejména zvláště
chráněná území. Mimo ně se udržuje biodiverzita nejrůznějšími opatřeními
v terénu, podporujícími přítomnost cílových druhů, jejich společenstev a jimi

osídleného prostředí. Pro zvláště chráněné druhy uskutečňuje státní ochrana
přírody záchranné programy. 
Naproti tomu ochrana ex situ je založena na udržování organismů a jejich částí
na živu záměrným přesunem z původního prostředí do lidské péče. Zahrnuje
pěstování planě rostoucích rostlin či chov volně žijících živočichů nebo udr-
žování jejich částí  v botanických a zoologických zahradách, účelových cho-
vech a kulturách, genových bankách a dalších zařízeních, jako jsou např. sta-
nice pro poraněné nebo trvale poškozené živočichy. 

PRÁVNÍ OCHRANA BIODIVERZITY
Nejdůležitějším právním nástrojem ochrany biodiverzity v ČR zůstává zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ČR na sebe převzala také závaz-
ky četných mezinárodních smluv, zejména Úmluvy o biologické rozmanitosti
(CBD). Klíčový dokument, Strategii ochrany biologické rozmanitosti České
republiky, schválila vláda v květnu 2005. Má výrazně meziresortní charakter,
popisuje současný stav modelových složek biologické rozmanitosti v ČR,
pojmenovává hlavní problémy a stanovuje omezený počet cílů v naplňování
CBD, jmenovitě v ochraně biologických zdrojů, udržitelném využívání jejích
složek a rovnoprávném a spravedlivém rozdělování zisků plynoucích z využívá-
ní genetických zdrojů včetně soudobých biotechnologií. Z legislativy Evrop-
ských společenství (ES) mají klíčový význam směrnice o ptácích a o stanoviš-
tích, na jejichž základě se mj. vytváří soustava chráněných území, významných
pro celou Evropskou unii (EU), označovaná jako Natura 2000. 

INDIKÁTORY BIODIVERZITY
Ukazatele, používané pro zjednodušené informování o stavu, změnách a vývo-
jových trendech modelových složek biodiverzity a o účinnosti naplňování CBD,
označujeme jako indikátory biodiverzity. Indikátorem biodiverzity může být
např. podíl rozlohy přirozených lesů na celkové rozloze lesa v určitém území
nebo podíl ohrožených druhů z celkového počtu druhů v dané skupině v kon-
krétním území. 
Je zřejmé, že postihnout biodiverzitu jediným, sebesložitějším indikátorem
není dost dobře možné. V EU se používá indikátor změn početnosti běžných
volně žijících ptačích druhů. Ukazuje se, že početnost běžných druhů lesních
ptáků v evropských zemích včetně ČR  zůstává víceméně stabilní nebo se zvy-
šuje s tím, jak se rozšiřuje zalesněná plocha. V důsledku intenzifikace země-
dělství naopak dramaticky ubývají běžné druhy ptáků zemědělské krajiny. 

3 Indexy početnosti druhů volně žijících ptáků v ČR, 1982–2006 
Zdroj: Česká společnost ornitologická 
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TAXON/SKUPINA POČET DRUHŮ

sinice a řasy 6 180–15 000

houby 30 000

mechorosty 886

lišejníky 1 497

vyšší rostliny 2 700

hmyz 24 800–43 000

ostatní mnohobuněční bezobratlí 5 800–8 000

obratlovci 577

CELKEM 73 000–102 000


