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21. Ochrana pﬁírody a krajiny
21. 1. Legislativa, úkoly ochrany pﬁírody

21. 2. Územní systém ekologické stability
a v˘znamné krajinné prvky
Územní systém ekologické stability

Právní úprava ochrany pﬁírody vznikala na území
dne‰ní âeské republiky jiÏ v 19. století, jiÏ tehdy byly vyhlá‰eny první rezervace (Îofínsk˘ prales, Boubínsk˘ prales aj.).
V roce 1956 byl schválen zákon ã. 40/1956 Sb., o státní
ochranû pﬁírody. Byl to první zákon, kter˘ se vûnoval
ochranû vzácn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ a rostlin prostﬁednictvím konkrétních zpÛsobÛ a podmínek ochrany, byÈ v konservaãním pojetí. V roce 1965 byla Ministerstvem ‰kolství
a kultury âSR vydána k tomuto zákonu vyhlá‰ka ã. 80/1965
Sb., o ochranû volnû Ïijících ÏivoãichÛ. Zákonem ã. 65/1986
Sb., byla provedena novela zákona o státní ochranû pﬁírody
a byl k nûmu pﬁiãlenûn sankãní dodatek, kter˘ umoÏÀoval
orgánÛm státní ochrany pﬁírody (tehdej‰ím okresním národním v˘borÛm) ukládat pokuty za poru‰ení ustanovení
zákona.Velk˘m nedostatkem tohoto zákona v‰ak byla pouhá
moÏnost, nikoliv povinnost, správního orgánu uloÏit pokutu.
V roce 1992 byl schválen zcela nov˘ zákon o ochranû
pﬁírody - zákon âNR ã. 114/1992 Sb.,o ochranû pﬁírody
a krajiny, kter˘ nabyl úãinnosti dnem 1. ãervna 1992. Tento
zákon je pomûrnû moderní a komplexní, patﬁí k nejlépe zpracovan˘m ãesk˘m zákonÛm z doby po roce 1990 a pﬁi zaãleÀování âR do Evropské unie nebude nutné provádût zásadní
zmûny jako v pﬁípadû ostatních právních norem.
JiÏ v prvním paragrafu zákona je uvedeno, Ïe úãelem
zákona je pﬁispût k udrÏení a obnovû pﬁírodní rovnováhy
v krajinû, k ochranû rozmanitosti forem Ïivota, pﬁírodních
hodnot a krás a k ‰etrnému hospodaﬁení s pﬁírodními zdroji.
Zákon se mimo jiné vûnuje zejména tûmto problémÛm:
- obecná ochrana pﬁírody a krajiny
- v˘znamné krajinné prvky (VKP)
- územní systém ekologické stability (ÚSES)
- ochrana krajinného rázu a pﬁírodní park
- ochrana dﬁevin a památné stromy
- zvlá‰tní ochrana rostlin a ÏivoãichÛ
- zvlá‰tû chránûná území (ZCHÚ)
- sankce za poru‰ení zákona
- kompetence jednotliv˘ch institucí a orgánÛ
(orgány ochrany pﬁírody)
V jednotliv˘ch paragrafech zákona je dále upﬁesnûn
zpÛsob vyhla‰ování zvlá‰tû chránûn˘ch území, jejich kategorizace, projednávání plánÛ péãe o tato území, zpÛsob
registrace v˘znamn˘ch krajinn˘ch prvkÛ, konkretizace
omezení pro rÛzné ãinnosti atd. Jedná se o rozsáhl˘ zákon
mající celkem 93 paragrafÛ a ve Sbírce zákonÛ vy‰el
na 29 stranách. Nûkolik paragrafÛ bylo novelizováno zákonem ã. 289/1995 Sb., o lesích, a zákonem ã. 16/1997 Sb.,
o podmínkách dovozu a v˘vozu ohroÏen˘ch druhÛ volnû
Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin a dal‰ích opatﬁeních k ochranû tûchto druhÛ (tento zákon zaji‰Èuje provádûní úmluvy CITES na území âR).

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je podle
§ 3 zákona vzájemnû propojen˘ soubor pﬁirozen˘ch
i pozmûnûn˘ch, av‰ak pﬁírodû blízk˘ch, ekosystémÛ,
které udrÏují pﬁírodní rovnováhu. Ochrana systému
ekologické stability je podle § 4 odstavce (1) zákona
povinností v‰ech vlastníkÛ a uÏivatelÛ pozemkÛ, tvoﬁících
jeho základ. Vytváﬁení ÚSES je veﬁejn˘m zájmem,
na kterém se podílejí vlastníci pozemkÛ, obec i stát. Napﬁ.
les, kter˘ je souãástí ÚSES, by se mûl svou skladbou
dﬁevin blíÏit skladbû pﬁirozeného lesa. Pokud má zastoupení dﬁevin odli‰né, pak se cílevûdom˘mi zásahy ãlovûka
- hospodáﬁe k této pﬁirozené skladbû za podpory státu
smûﬁuje. Tím by systém ekologické stability mûl ve svém
souhrnu zaji‰Èovat uchování a reprodukci pﬁírodního
bohatství celé krajiny.
ÚSES se skládá ze souborÛ dvou prvkÛ - biocentrum
a biokoridor. Biocentrum je biotop nebo soubor biotopÛ,
kter˘ sv˘m stavem a velikostí umoÏÀuje trvalou existenci
pﬁirozeného nebo pozmûnûného, av‰ak pﬁírodû blízkého
ekosystému. Biokoridor je území, které umoÏÀuje migraci
mezi biocentry a tím vytváﬁí z oddûlen˘ch biocenter síÈ.
Vymezení ÚSES se stanoví v jeho plánu. Rozli‰uje se ÚSES
místní, regionální a nadregionální. Dal‰í podrobnosti o ÚSES
jsou v § 4 zákona a v §§ 1 aÏ 6 vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb.
V okrese Vsetín byly do poloviny roku 2001 vymezeny
jiÏ v‰echny úrovnû ÚSES, kromû lokálního na území
RoÏnova p. R., kde do té doby nebyl je‰tû schválen územní
plán. Na území okresu se nacházejí dvû nadregionální
biocentra (Radho‰È - Knûhynû v Moravsko-slezsk˘ch Beskydech a Makyta v Javorníkách) a kolem 15 regionálních
biocenter, z nichÏ nejhodnotnûj‰í jsou Cáb a Lé‰tí - RaÈkov
ve Vsetínsk˘ch vr‰ích, Hradisko v Javorníkách a Obora
v údolní nivû Beãvy u Chorynû. Dále se na území okresu
nacházejí dva nadregionální biokoridory, jeden prochází
po vrcholech JavorníkÛ a druh˘ po vrcholech Radho‰Èské
hornatiny. Regionální biocentra jsou propojena regionálními
biokoridory, jeden z nich prochází po vrcholech Vsetínsk˘ch
vrchÛ, dal‰í napﬁ. prochází údolím spojené Beãvy a pak
RoÏnovské Beãvy atd.
Do roku 2001 byl s v˘jimkou RoÏnova pod Radho‰tûm
ve v‰ech mûstech a obcích okresu Vsetín jiÏ schválen nov˘
územní plán, kde je ÚSES zakreslen do map v mûﬁítku
1 : 10 000.V kaÏdé obci se nachází nejménû nûkolik lokálních biocenter a biokoridorÛ, takÏe v souhrnu za cel˘
okres jich je nûkolik set. Lokální biokoridory obvykle
vedou po tocích a pak zahrnují i jejich bﬁehové porosty.
V˘znamné krajinné prvky

K zákonu ã. 114/1992 Sb. byla vydána v roce 1992
vyhlá‰ka ã. 395/1992 Sb., kterou se provádûjí nûkterá jeho
ustanovení. Ve vyhlá‰ce je upﬁesnûn postup pﬁi sestavování
územního systému ekologické stability, plánÛ péãe o zvlá‰tû
chránûná území, je tam uveden seznam zvlá‰tû chránûn˘ch
rostlin a ÏivoãichÛ z kategorií druhÛ kriticky ohroÏen˘ch,
silnû ohroÏen˘ch a ohroÏen˘ch, seznamy v‰ech pﬁírodních
rezervací a národních pﬁírodních památek.

Podle § 3 zákona v˘znamn˘ krajinn˘ prvek (VKP) jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ãást
krajiny utváﬁí její typick˘ vzhled nebo pﬁispívá k udrÏení její
stability. Jsou jimi ra‰elini‰tû, toky, rybníky, údolní nivy a lesy,
dále jimi mohou b˘t podle § 6 zaregistrované stromy, remízky,
mokﬁady, umûlé i pﬁirozené skalní útvary a dal‰í (nemohou
b˘t jimi zaregistrovány zvlá‰tû chránûná území - to znamená,
Ïe je nelze registrovat ani na území CHKO, samotné území
CHKO totiÏ pﬁedstavuje vy‰‰í stupeÀ ochrany). Podle § 4 jsou
VKP chránûny pﬁed po‰kozováním a niãením.

V dal‰ích kapitolách postupnû uvedeme hlavní problémy
v okrese Vsetín ve smyslu v˘‰e citovaného zákona
ã.114/1992 Sb.,o ochranû pﬁírody a krajiny (dále jen „zákon“).

V okrese Vsetín se VKP nacházejí pouze mimo CHKO
Beskydy - jsou to jednak VKP dané ze zákona (v okrese
hlavnû toky, údolní nivy a lesy) a jednak VKP zaregistrované.
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Registrovan˘ch VKP je zatím mal˘ poãet, celkem
12. Je mezi nimi 1 mokﬁad (Îebraãka jiÏnû od Vsetína),
1 kﬁovinatá stráÀ (Korelka v Luhu ve Vsetínû), 1 such˘ trávník s pestrou kvûtenou (louka Jaz˘ãek v údolí Hluboké
u Vsetína) a 9 stromÛ (dub nedaleko ústí Ratiboﬁky
do Vsetínské Beãvy, dub v Semetínû U MatûjÛ, dub u sbûrny
na Trávníkách ve Vsetínû, babyka na Jasénce ve Vsetínû,
babyka u vodojemu nad Leskovcem, borovice mezi Semetínem a Jani‰ovem, tﬁe‰eÀ v Rokytnici, lípa v Rokytnici, dub
u MachálkÛ v Rokytnici). V pﬁí‰tích letech se pﬁipravují
k registraci dal‰í ochranáﬁsky hodnotná území a pozoruhodné stromy.

21. 3. Krajinn˘ ráz a pﬁírodní park
Krajinn˘ ráz
Podle § 12 zákona se krajinn˘m rázem rozumí zejména
pﬁírodní, kulturní a historická charakteristika urãitého místa
ãi oblasti a je chránûn pﬁed ãinností sniÏující jeho estetickou
a pﬁírodní hodnotu. Na v‰echny ãinnosti, které by mohly
sníÏit nebo zmûnit krajinn˘ ráz musí b˘t souhlas orgánu
ochrany pﬁírody (tûmito ãinnostmi se rozumí nejen stavby).
V okrese Vsetín je na vût‰inû území velmi dobﬁe
zachovalá krajina v místech bez lidsk˘ch staveb. BohuÏel
se to v‰ak jiÏ vût‰inou nedá ﬁíci o krajinû s lidsk˘mi sídly.
PÛvodní stavební architektura - na vesnicích tvoﬁená hlavnû
niÏ‰ími, dﬁevûn˘mi domky a vût‰ími selsk˘mi staveními
(opût ze dﬁeva) - byla zejména v prÛbûhu období 1960
aÏ 1990 v˘raznû naru‰ena krajináﬁsky necitliv˘mi stavbami.
Bûhem tohoto období se místo dﬁevûn˘ch domkÛ postavily
zdûné domy, ãasto s nevhodnou stavební architekturou
a s nevhodnou stﬁe‰ní krytinou. Teprve po roce 1990
dochází k utlumení tûchto nevhodn˘ch stavebních aktivit
a stále ãastûji se objevují stavby, které do krajiny jiÏ vhodnû
zapadají.

U drobn˘ch staveb (rodinn˘ch domkÛ) se nûkdy
nachází nevhodn˘ tvar krychle, v nûkter˘ch pﬁípadech
se místo sedlov˘ch (‰ikm˘ch) stﬁech zavádûly stﬁechy rovné
a po roce 1965 se zaãaly intenzivnû pouÏívat jako materiál
na stﬁe‰ní krytinu pozinkované nebo hliníkové plechy místo
tradiãní pálené ta‰ky. Plechové stﬁe‰ní krytiny se buì vÛbec
nenatﬁely, a pak svítily do daleka v okolní krajinû zejména
pﬁi sluneãním svitu, anebo se natﬁely nevhodnou barvou.
Nejhor‰í z pouÏívan˘ch barev je modrá, která krajináﬁsky
zcela znehodnotí velkou ãást sídla (lze ji najít v nûkter˘ch
vesnicích), nevhodnou barvou je i Ïlutá a zelená. Pokud
je na stﬁe‰e pouÏita plechová krytina, tak je nutné ji natﬁít
barvou pﬁijatelnou z krajináﬁského hlediska - nejlépe tmavûji
hnûdou, pﬁípadnû lze pouÏít ãervenohnûdou nebo odstín
pálené ta‰ky. Na vesnicích byla dal‰ím velk˘m ne‰varem
v˘stavba rozmûrn˘ch zemûdûlsk˘ch objektÛ. Nejhor‰ími
zásahy jsou ty stavby, které jsou situovány vysoko na kopci,
blízko obzoru. K tûmto napﬁ. patﬁí haly, které vybudovala
b˘valá JZD Podlesí na Velké Lhotû a JZD Bystﬁíãka
v okolí RÛÏìky. Lze ﬁíci, Ïe bûhem minul˘ch desetiletí do‰lo
k degradaci krajináﬁského vzhledu témûﬁ u v‰ech obcí,
a to v dÛsledku socialistického a vulgárního pﬁístupu ke stavební architektuﬁe a k urbanistice sídel.
Mûstská zástavba byla v minul˘ch desetiletích krajináﬁsky negativnû poznamenána v˘stavbou panelov˘ch sídli‰È.
V tomto smûru lze povaÏovat za nejhor‰í poãin v˘stavbu
sídli‰tû Sychrov nad vsetínsk˘m zámkem, kde do‰lo
k hrubému poru‰ení urbanistick˘ch a krajináﬁsk˘ch zásad.
V okolí zámku mûly b˘t postaveny spí‰e niÏ‰í domy,
se sedlov˘mi stﬁechami a s ta‰kovou krytinou. Podobn˘m
znaãnû negativním zásahem do okolní krajiny je panelové
sídli‰tû Píseãná v RoÏnovû pod Radho‰tûm.
Z v˘‰e uvedeného je zﬁejmé, Ïe krajináﬁské hodnoty
sídel a jejich nejbliÏ‰ího okolí v okrese jsou dosti po‰kozeny
a bude trvat dlouhou dobu, neÏ dojde k jejich aspoÀ
ãásteãné eliminaci.

âlenové âeského svazu ochráncÛ pﬁírody pﬁi údrÏbû orchidejové louky v sedle âarták na Hutisku - Solanci (1997)
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Z hlediska zákona na ochranu pﬁírody a krajiny
lze v‰echny souãasné zásahy v krajinû jiÏ úãinnû regulovat.
Postupnû je tﬁeba napravovat chyby z minul˘ch desetiletí,
a to jak pﬁi pﬁestavbách stávajících, tak pﬁi v˘stavbû nov˘ch
sídel. U staveb se star‰í plechovou stﬁe‰ní krytinou (pozinkované nebo hliníkové plechy) je tﬁeba plech natﬁít
krajináﬁsky vhodnou barvou.
Bez ohledu na v˘‰e uvedené, lze v okrese najít ﬁadu míst
s tradiãními dﬁevûn˘mi stavbami, která jsou krajináﬁsky velmi
zachovalá a pÛsobivá. Je to krajina s rozpt˘lenou zástavbou,
zejména v okolí Huslenek, dále jsou pûkné scenérie
v men‰ích oblastech u Hovûzí, Halenkova, Janové, Karolinky,
Velk˘ch Karlovic, Hutiska - Solance, Horní a Prostﬁední Beãvy
a jinde zejména v podhorské a horské oblasti okresu.

Kácení v bﬁehov˘ch porostech tokÛ nebo podél
komunikací, provádûné v rámci pravidelné údrÏby, musí
b˘t pﬁedem nahlá‰eno na pﬁíslu‰n˘ orgán ochrany pﬁírody
(ve vsetínském okrese buì Okresní úﬁad Vsetín, referát
Ïivotního prostﬁedí, nebo Správa CHKO Beskydy v RoÏnovû
p. R.), kter˘ jej mÛÏe pozastavit nebo zakázat.
Památné stromy
Podle § 46 zákona lze mimoﬁádnû v˘znamné stromy
nebo jejich skupiny ãi stromoﬁadí vyhlásit rozhodnutím
orgánu ochrany pﬁírody za památné. Ve vsetínském okrese
je vyhla‰uje Správa CHKO Beskydy v RoÏnovû pod Radho‰tûm a Mûstské úﬁady ve Vsetínû, Vala‰ském Meziﬁíãí
a RoÏnovû p. R., na Hornolideãsku si pÛsobnost vyhradil
Okresní úﬁad Vsetín, referát Ïivotního prostﬁedí.

Pﬁírodní park
Podle § 12 zákona lze k ochranû krajinného rázu
v místech se soustﬁedûn˘mi estetick˘mi a pﬁírodními hodnotami vyhlásit pﬁírodní park. Pﬁírodní park nemá povahu
zvlá‰tû chránûného území (napﬁ. jako pﬁírodní rezervace,
pﬁírodní památka, chránûná krajinná oblast nebo národní
park), má niÏ‰í stupeÀ ochrany a v okrese Vsetín jej lze vyhlásit pouze mimo území CHKO Beskydy.Ve vsetínském okrese
se v nejbliÏ‰í dobû pﬁedpokládá zﬁízení jednoho pﬁírodního
parku (Vizovické vrchy - Trubiska), ostatní úsilí správního
orgánu se soustﬁeìuje na vyhla‰ování dal‰ích zvlá‰tû chránûn˘ch území, kde je zaji‰tûna úãinnûj‰í ochrana pﬁírodních
hodnot na rozlohou men‰ích plochách. Pﬁedpokládan˘
pﬁírodní park Vizovické vrchy by zahrnoval oblast mezi
tokem PozdûchÛvka, tokem Senice, Laãnovsk˘m potokem
a hranicí okresu na západní stranû. Toto území splÀuje
v‰echny pﬁedpoklady dle zákona (vût‰inou tam jsou zastoupeny lesy, zãásti i s pﬁirozenou skladbou dﬁevin, ãetné meandrující toky, jsou pﬁítomny ochranáﬁsky velmi cenné skalní
v˘chozy, vyskytuje se vzácná fauna i flóra). O zﬁízení pﬁírodního parku se del‰í dobu uvaÏuje na nûkolika dal‰ích místech, napﬁ. ve stﬁedním Pobeãví (oblast mezi Doubravou mezi
Kladerubami - Nûmeticemi - Choryní na jihu a Petﬁkovickou
hÛrkou na severu), ve Vsetínsk˘ch vr‰ích podél hranice
CHKO Beskydy, v Host˘nsk˘ch vr‰ích v okolí Semetína,
na severním okraji Bíl˘ch Karpat v okolí PoÏáru a Korytné.

21. 4. Ochrana dﬁevin a památné stromy
Dﬁeviny a jejich ochrana
Dﬁevinami zákon rozumí dle definice v jeho úvodu
v‰echny stromy a keﬁe rostoucí mimo les (tj. na nelesní
pÛdû). Jsou to napﬁ. dﬁeviny ve mûstech a obcích, v zemûdûlské krajinû, v bﬁehov˘ch porostech tokÛ (pokud nejsou
vedeny jako les) apod.
Podle § 7 jsou dﬁeviny chránûny pﬁed po‰kozováním
a niãením, pokud se na nû nevztahuje ochrana pﬁísnûj‰í
(napﬁ. strom registrovan˘ jako VKP nebo strom vyhlá‰en˘
jako památn˘). Podle § 8 zákona na kácení dﬁevin musí
b˘t s v˘jimkou urãit˘ch pﬁípadÛ vÏdy vydáno povolení
orgánu ochrany pﬁírody. Povolení zpravidla vydává pﬁíslu‰n˘
obecní nebo mûstsk˘ úﬁad.
Napﬁ. fyzická osoba musí Ïádat o povolení skácení
v pﬁípadû stromu s obvodem vût‰ím neÏ 80 cm ve v˘‰i
130 cm nad zemí (prÛmûr kmene je u obvodu 80 cm
a ideálního zakulacení kmene asi 25,5 cm) a v pﬁípadû keﬁÛ
o celkové v˘mûﬁe keﬁov˘ch porostÛ nad 40 m2. Právnické
osoby a podnikající fyzické osoby musí Ïádat o povolení ke
kácení dﬁevin ve v‰ech pﬁípadech, bez ohledu na velikost
stromu ãi plochu kﬁovin.

K 30. ãervna 2001 bylo v okrese vyhlá‰eno celkem
30 památn˘ch stromÛ.
Pût památn˘ch stromÛ roste na území CHKO Beskydy,jsou to:
- tis v Zubﬁí
- Kobzova lípa ve Francovû Lhotû
- dub na Jehliãné u Vala‰ského Meziﬁíãí
- lípy (dva stromy) ve Zdûchovû u kostela.
Mimo území CHKO Beskydy bylo vyhlá‰eno 25 památn˘ch stromÛ, jsou to:
- tis v Hrachovci u Vala‰ského Meziﬁíãí
- lípy (dva stromy) v Hrachovci u Vala‰ského Meziﬁíãí
- HorákÛv dub v Poliãné u Vala‰ského Meziﬁíãí
- lípa na Lázech u Louãky
- dub na Jasénce u Vsetína
- Turpi‰Ûv dub na Bobrkách u Vsetína
- javor babyka na Beãevné u Vsetína
- TomanÛv dub v Liptále
- tis v Hlubokém v Liptále
- tis na BrÀovû u Vala‰ského Meziﬁíãí
- buk na Vráblov˘ch pasekách v LuÏné
- dub v Horní Lidãi
- lípa v Horní Lidãi
- javor babyka v Laãnovû
- lípa ve ·tudlovû
- lípy u SládkÛ (dva stromy), Semetín u Vsetína
- SmilkÛv jilm na Oh˘ﬁovû u Vsetína
- jilmy (dva stromy) na Dolním Dvoﬁe u Branek
- dub u Ïelezniãního nádraÏí v Brankách
- dub u toku Louãky na Dolním Dvoﬁe v Brankách
- Kachtíkovy lípy v Hajnu‰ovû (dva stromy), Ho‰Èálková
Dal‰í desítky pozoruhodn˘ch stromÛ (v˘znaãn˘ch velk˘mi dimenzemi nebo vûkem) jsou evidovány a za památné
stromy budou postupnû vyhlá‰eny v dal‰ích letech.
Podrobnûj‰í pﬁehled památn˘ch a dal‰ích v˘znamn˘ch
stromÛ, seﬁazen˘ dle jednotliv˘ch obcí, je uveden v kapitole
21. 10.

21. 5. Ochrana rostlin a ÏivoãichÛ
Úvod
Podle § 5 zákona jsou v‰echny druhy rostlin a ÏivoãichÛ
chránûny pﬁed zniãením, po‰kozováním, sbûrem ãi odchytem, kter˘ vede nebo by mohl vést k ohroÏení tûchto druhÛ
na existenci nebo k jejich degeneraci apod. Nûkteré
rostliny a Ïivoãichové mohou b˘t navíc zvlá‰tû chránûní.
Na nû se pak vztahuje pﬁísnûj‰í ochrana.
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V zákonû je zvlá‰tní ochrana rostlin a ÏivoãichÛ rozvedena v paragrafech 48, 49 a 50 vãetnû definovan˘ch omezení pro urãité ãinnosti, kter˘mi by mohlo dojít k po‰kození
zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ. V zákonû je ochrana rostlin
a ÏivoãichÛ obsaÏena i v rámci dal‰ích paragrafÛ.
Zvlá‰tû chránûné druhy rostlin a ÏivoãichÛ se dle
stupnû jejich ohroÏení dûlí na kriticky ohroÏené, silnû ohroÏené a ohroÏené. Seznam a stupeÀ ohroÏení zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ jsou uvedeny v pﬁílohách
II a III vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb. Zvlá‰tû chránûné rostliny
a Ïivoãichové jsou chránûní ve v‰ech sv˘ch v˘vojov˘ch
stádiích, chránûná jsou jimi uÏívaná, pﬁirozená i umûlá sídla
a jejich biotop. Je zakázáno ‰kodlivû zasahovat do pﬁirozeného v˘voje zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ,
není dovoleno sbírat, niãit, po‰kozovat nebo jinak je ru‰it
ve v˘voji apod. V˘jimky ze zákazÛ u zvlá‰tû chránûn˘ch
druhÛ lze vydat jen v pﬁípadech, kdy jin˘ veﬁejn˘ zájem
v˘raznû pﬁevaÏuje nad zájmem ochrany pﬁírody (v˘jimku
je oprávnûn vydat pouze pﬁíslu‰n˘ orgán ochrany pﬁírody).
Zvlá‰tní ochrana existuje také u vzácn˘ch, nebo jinak
hodnotn˘ch nerostÛ (podrobnûji viz § 51 zákona).
Z kriticky ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ se v okrese
vyskytují napﬁ.rak ﬁíãní,modrásek ãernoskvrnn˘,ãolek velk˘,
ãolek karpatsk˘, skokan skﬁehotav˘, zmije obecná, strnad
luãní, vrápenec mal˘, medvûd hnûd˘ aj. Z kategorie druhÛ
silnû ohroÏen˘ch se v okrese vyskytují napﬁ.tesaﬁík obrovsk˘,
ouklejka pruhovaná, rosniãka zelená, chﬁástal polní a desítky
dal‰ích. Z kategorie druhÛ ohroÏen˘ch se vyskytují otakárek
fenyklov˘, stﬁevle potoãní, bramborníãek ãernohlav˘
a desítky dal‰ích. Z kriticky ohroÏen˘ch rostlin se v okrese
vyskytují napﬁ. prustka obecná, z hub muchomÛrka císaﬁka
a hﬁib královsk˘. Z kategorie silnû ohroÏen˘ch druhÛ rostlin
se vyskytují vstavaã kukaãka, vstavaã osmahl˘, rosnatka
okrouhlolistá, ‰afrán bûlokvût˘, tis ãerven˘ a desítky dal‰ích,
z hub mozkovka rosolovitá. Z kategorie ohroÏen˘ch druhÛ
rostlin se vyskytují áron plamat˘, plavuník zplo‰tûl˘ a desítky
dal‰ích. Kategorie ohroÏenosti je u jednotliv˘ch druhÛ
uvedena v rámci kapitol 15, 16 a 17 této knihy.

Ochrana rostlin a ÏivoãichÛ (= ochrana druhÛ,
druhová ochrana) se uplatÀuje jednak ochranou individuální (tj. konkrétních jedincÛ) a jednak ochranou územní
(biotopovou, tj. ochranou celého stanovi‰tû nebo ekosystému). Prakticky v‰echny ohroÏené druhy bez rozdílu
vyÏadují územní ochranu. Nûkteré druhy jsou v‰ak ohroÏeny
bezprostﬁednû ãlovûkem, a to pﬁímou likvidací jedincÛ,
napﬁ. lovem nebo intenzivním sbûrem. Tyto druhy vyÏadují
pro udrÏení své populace zároveÀ individuální ochranu.
Rostliny
Sbûrem jsou ohroÏeny nûkteré druhy vzácn˘ch léãiv˘ch
bylin a nápadné dekorativní druhy. Tímto zpÛsobem byly
zniãeny nûkteré populace rosnatky okrouhlolisté a vachty
trojlisté na RoÏnovsku a na Vsetínsku (v˘znamn˘m negativním faktorem u obou druhÛ je také odvodnûní lokalit nebo
jejich neobhospodaﬁování - tj. absence kosení nebo extenzívní pastvy dobytka). V souãasnosti jsou v lékárnách
k zakoupení jiÏ mnohem dokonalej‰í léãivé pﬁípravky, takÏe
ohroÏení tûchto rostlin nadmûrn˘m sbûrem jiÏ není
tak aktuální jako v minul˘ch desetiletích. Z dekorativních
druhÛ jsou sbûrem ohroÏeny lilie zlatohlavá a nûkteré orchideje, z nich v první ﬁadû stﬁevíãník pantoflíãek a vstavaã
nachov˘. U vstavaãe nachového, kter˘ kvetl v letech 1988
- 1992 u Huslenek v jediném exempláﬁi, do‰lo v roce 1993
prokazatelnû k vykopání ãlovûkem a tímto zpÛsobem
uveden˘ druh z pﬁírody vsetínského okresu a celé severní
Moravy vlastnû vymizel. Lilie zlatohlavá postupnû ub˘vá
na nûkter˘ch lokalitách v blízkosti sídel, odkud je pﬁesazována ãlovûkem do zahrádek (v 80. letech takto zaniklo nûkolik lokalit u Vsetína - v okolí Luhu, Sychrova a Semetína).
Sbûrem jsou ohroÏovány dal‰í druhy, které jsou v‰ak
jiÏ poãetnûj‰í - napﬁ. ‰afrán HeuffelÛv a ‰afrán bûlokvût˘,
ladoÀka karpatská, snûÏenka podsnûÏník a dal‰í.
V‰echny ohroÏené rostlinné druhy potﬁebují zajistit
zejména ochranu územní. V okrese je u v‰ech v˘znamnûj‰ích nalezi‰È ohroÏen˘ch rostlin postupnû zaji‰Èován zv˘‰en˘ stupeÀ ochrany buì registrací VKP nebo zﬁízením
ZCHÚ. Nejvût‰í poãet zvlá‰tû chránûn˘ch území se v okrese
zﬁizuje právû z dÛvodu ochrany vzácné kvûteny, zejména
orchidejí.
Houby
Houby jsou specifické tím, Ïe mnohdy nelze urãit pﬁesnou pﬁíãinu, proã z pﬁírody nebo z urãité lokality mizí.
Pﬁíãiny v‰ak ãasto b˘vají v globálním zneãi‰tûní ovzdu‰í
a na konkrétním stanovi‰ti lze stûÏí toto zneãi‰tûní indikovat, natoÏ pak odbourat. Právû v ochranû hub je velmi dÛleÏité sníÏit zneãi‰tûní ovzdu‰í prÛmyslov˘mi emisemi
(a následnû imisemi), sníÏit chemizaci v zemûdûlství
(coÏ se po roce 1990 jiÏ stalo, takÏe nyní jde o to pouÏívat
chemické postﬁiky látkami s minimálními, pﬁesnû definovan˘mi úãinky, s krátk˘m poloãasem rozpadu a na pﬁesnû
ohraniãené plo‰e) a minimalizovat v‰echny ostatní negativní
zásahy, které jsou detailnû rozvedeny v kap. 16. Dále je pak
dÛleÏitá územní ochrana v rámci cel˘ch ekosystémÛ,
u nûkter˘ch velmi vzácn˘ch druhÛ je nutná i ochrana individuální (hﬁib královsk˘, hﬁib satan).

Hlístník hnízdák patﬁí k ménû ohroÏen˘m orchidejím okresu
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Pouze z dÛvodu ochrany vzácn˘ch hub není v okrese
vyhlá‰eno Ïádné ZCHÚ.V nûkter˘ch z nich v‰ak jsou velmi
vzácné druhy chránûny v rámci celého ekosystému (napﬁ.
ve v‰ech pralesních rezervacích jsou chránûni korálovec
bukov˘ a korálovec jedlov˘, v NPR Razula navíc lo‰ákovec
rezav˘ a pórnatka brvitá). Z pﬁipravovan˘ch ZCHÚ bude
ochrana hub v˘znamn˘m motivem u Velkého skalníku obsahující ‰ir‰í okolí Valovy skály (Vsetín).

Vodní bezobratlí Ïivoãichové
U vodních bezobratl˘ch je nutná zejména biotopová
ochrana. Vedle zv˘‰eného stupnû územní ochrany je nutné
ãasto realizovat aktivní zásahy, které vedou k udrÏení
optimálních podmínek - napﬁ. obnovit zazemnûné tÛnû,
zv˘‰it pﬁívod vody do tÛní nebo nádrÏí, odstranit náletové
dﬁeviny, kter˘mi mokﬁad zarÛstá apod. DÛleÏité je zachovat
nezneãi‰tûnou vodu, coÏ bylo v minul˘ch desetiletích zcela
zásadní z hlediska existence raka ﬁíãního.
Vzácnûj‰í druhy vodních bezobratl˘ch jsou pﬁítomny
v nûkter˘ch ZCHÚ, napﬁ. váÏka jasnoskvrnná v PR ChoryÀsk˘
mokﬁad, vzácné druhy kor˘‰Û vãetnû raka ﬁíãního jsou
v PP Jasenice. Zatopen˘ lom v Jasenicích je rovnûÏ uãebnicovou ukázkou, jak se druh mÛÏe v hodnotném refugiu
zachránit pﬁed úpln˘m vyhynutím v okolní oblasti - rak ﬁíãní
se do jezírka v lomu dostal v roce 1982 z potoka tekoucího
v okolí. Po vytrávení potoka pﬁi zemûdûlském hospodaﬁení
v jeho povodí (nacházela se tam vût‰inou pole s obilím) pﬁeÏil rak pouze v jezírku, a v ‰irokém okolí je to dnes jediné
nalezi‰tû tohoto kriticky ohroÏeného druhu. K ohroÏen˘m
druhÛm patﬁí vût‰ina vodních mlÏÛ, i kdyÏ nûkteﬁí z nich
ve vyhlá‰ce ã. 395/1992 Sb. nejsou zahrnuti.V okrese témûﬁ
jiÏ vyhynul˘ velevrub tup˘ se v souãasnosti vyskytuje pouze
ve tﬁech náhonech na Vsetínsku a v jednom u Vala‰kého
Meziﬁíãí, kde je nutné zajistit zvlá‰tní reÏim ochrany.Velevrub
nadmut˘ se do zaãátku 90. let vyskytoval v okrese na jediném
místû - v Ml˘nském potoku u Kelãe, kde je v souãasnosti jiÏ
nezvûstn˘. ·keble rybniãná se vyskytuje v mnoha nádrÏích
a rybnících. Její blízce pﬁíbuzná ‰keble ﬁíãní je v‰ak známa
pouze z jediné lokality na Horní Beãvû.
Suchozemské druhy bezobratl˘ch
U této skupiny ÏivoãichÛ je nutná pﬁedev‰ím územní
ochrana. Jedná se o v‰echny druhy, které ob˘vají mizející
biotopy. K nejcennûj‰ím druhÛm suchozemsk˘ch bezobratl˘ch ve vsetínském okrese patﬁí modrásek ãernoskvrnn˘,
sklípkánek ãern˘, kutilka Scelliphron destilatorium, tesaﬁík
alpsk˘, tesaﬁík piÏmov˘, roháã obecn˘, nûkteré druhy drobn˘ch stﬁevlíkÛ. U nûkter˘ch z nich (sklípkánek ãern˘,
modrásek ãernoskvrnn˘, kutilka Scelliphron) je urãité
nebezpeãí v˘razného úbytku i odchytem od sbûratelsky
zamûﬁen˘ch entomologÛ. První dva se vyskytují pouze
na dvou lokalitách v okrese, tﬁetí druh pouze na jediném
místû; u v‰ech tﬁí druhÛ je to zároveÀ jedin˘ v˘skyt v rámci
severní Moravy.
U druhÛ stepních lokalit je nutné zajistit odpovídající
management, kter˘ by nadále udrÏoval optimální podmínky
pro ohroÏené druhy. Nejlep‰ím zpÛsobem údrÏby je extenzivní pastva dobytka s pﬁimûﬁenou likvidací náletov˘ch
dﬁevin. Pokud nelze zajistit pastvu dobytka, je nutné lokalitu
jednou roãnû pokosit (není vhodné pokosit celou lokalitu
najednou napﬁ. v prÛbûhu jednoho t˘dne, ale nejlépe kosit
po ãástech s vût‰ím ãasov˘m odstupem) a seno odstranit.
U lesních druhÛ je nutné zajistit co nejvût‰í plochu lesÛ
s pﬁirozenou skladbou dﬁevin (u tesaﬁíka alpského
to znamená co nejvíce bukov˘ch porostÛ - tj. buk pûstovat
v‰ude tam, kam patﬁí, u roháãe obecného v teplej‰ích polohách zachovat staré listnáãe, hlavnû duby).
Z dÛvodu ochrany tûchto druhÛ není dosud vyhlá‰eno
Ïádné ZCHÚ, v nûkter˘ch z vyhlá‰en˘ch se v‰ak velmi
vzácné druhy vyskytují a jsou jim tam zaji‰tûny podmínky
ochranou celého ekosystému (pro teplomilnou kutilku
Scelliphrom destilatorium je to PP Vr‰ky - Díly). V nûkter˘ch stávajících ZCHÚ jsou v‰ak podmínky i pro vzácné
druhy, i kdyÏ tam zatím nebyly zji‰tûny (napﬁ. pralesní rezervace pro tesaﬁíka alpského).V dal‰ích pﬁipravovan˘ch ZCHÚ

bude ochrana nûkter˘ch bezobratl˘ch jedním z hlavních
dÛvodÛ ochrany. Lokality se vzácn˘mi druhy bezobratl˘ch
jsou zpravidla velmi cenné i po botanické stránce.
Mihule
O mihulích v okrese Vsetín je znám z minulosti jeden
neurãit˘ údaj z poloviny 19. století na Vala‰skomeziﬁíãsku.
Od té doby není o jejich v˘skytu ani zmínka, i kdyÏ zde byly
prÛzkumy jim pﬁíbuzn˘ch ryb publikovány. Je pravdûpodobné, Ïe se zde v minul˘ch staletích vyskytovala mihule
ukrajinská, která je v souãasnosti známa z povodí horní ãásti
Moravy pouze od ·umperka. Regulacemi tokÛ od konce
19. století v‰ak ãlovûk vytvoﬁil podmínky znemoÏÀující
existenci mihule na vût‰inû vhodn˘ch tokÛ. V souãasnosti
se zkoumá moÏnost vysazení mihule ukrajinské ve vsetínském okrese na nûkter˘ch drobn˘ch, meandrujících tocích,
s odpovídajícími Ïivotními podmínkami.
Ryby
Ryby vyÏadují zejména územní ochranu. V 80. letech
byly nûkteré druhy ohroÏeny odchytem za úãelem pouÏití
jako nástraÏní rybky (zejména stﬁevle potoãní). V souãasnosti je jiÏ zakázáno pouÏívat jako nástrahy Ïivé ryby, takÏe
tento negativní faktor odpadá. Rozmanitost a ãetnost
rybího spoleãenstva sniÏují necitlivé zásahy do bﬁehÛ tokÛ
(zejména tvrdá regulace spojená s betonováním, kdy dojde
k likvidaci tÛní a úkrytÛ pod bﬁehem), likvidace bﬁehov˘ch
porostÛ tûsnû u vodní hladiny, zakalování vody pﬁi stavebních pracích na toku nebo pﬁi tûÏbû ‰tûrku, zneãi‰Èování
toku chemick˘mi látkami a spla‰ky z domácností.
Pro zachování optimálních podmínek je nutné, aby v korytech tokÛ bylo rozmanité dno s vût‰ími a men‰ími kameny,
aby se stﬁídaly úseky s rychlej‰ím proudûním vody a úseky
s klidnûj‰ími zátoãinami a tÛnûmi. Na kaÏdém toku musí
b˘t dostateãné mnoÏství hlub‰ích tÛní, ve kter˘ch jsou
schopny ryby pﬁeÏít i su‰‰í období. Nejvy‰‰í ztráty u ryb
jsou právû v dobû sucha.
V rámci okresu bude vyhlá‰eno nûkolik ZCHÚ
na vût‰ích vodních tocích s pﬁirozen˘m, nebo nepatrnû upraven˘m korytem, kde jsou vhodné podmínky i pro rybí
spoleãenstva (Beãva pod Choryní, Senice pod Lideãkem,
Beãva pod RoÏnovem) a ﬁada dal‰ích bude vyhlá‰ena
na drobn˘ch tocích, které ov‰em jiÏ nejsou z hlediska ryb
tolik v˘znamné (v˘skytuje se pouze vranka pruhoploutvá
a umûle vysazovan˘ pstruh obecn˘).
ObojÏivelníci
ObojÏivelníci jsou sv˘m rozmnoÏováním vázáni na kvalitní vodní prostﬁedí. Z tohoto dÛvodu je pro jejich ochranu
dÛleÏité zachovat vhodné vodní plochy a mokﬁady pro v˘voj
jejich larválních stadií. V okrese se tyto plochy nacházejí
roztrou‰enû na vût‰inû území. Jejich poãet je v‰ak nedostateãn˘, a proto je nutné kaÏd˘ rok obnovit, nebo novû vytvoﬁit na vhodn˘ch stanovi‰tích aspoÀ nûkolik tÛní a drobn˘ch
rybníãkÛ, coÏ se také od zaãátku 90. let jiÏ provádí. Je nutná
také spolupráce s myslivci (kteﬁí tak chtûjí podpoﬁit nûkteré
vodní lovné druhy, zejména kachnu divokou) a s rybáﬁi.
Ze souãasn˘ch ZCHÚ není Ïádné vyhlá‰eno pouze
pro ochranu nûkter˘ch obojÏivelníkÛ. Jedním z hlavních
dÛvodÛ je ochrana vzácn˘ch druhÛ obojÏivelníkÛ
u PP Rybník Neratov (zejména ropucha obecná a ãolek
velk˘), PP Rákosina ve StﬁíteÏi n. B. (ãolek velk˘, rosniãka
zelená), ãásteãnû také PR ChoryÀsk˘ mokﬁad (ãolek obecn˘,
rosniãka zelená, skokan ‰tíhl˘). Z pﬁipravovan˘ch ZCHÚ
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je pro ochranu obojÏivelníkÛ v˘znamná vût‰ina mokﬁadÛ,
napﬁ. Pod Hájem u Za‰ové, Rybníky u Hrachovce, Rákosina
Bobrky, Semetínské rybníky, mokﬁad u JablÛnky aj.
Plazi
U plazÛ je nutné zajistit co nejvût‰í rozmanitost
biotopÛ v krajinû, tj. uplatnit zejména územní ochranu.
V pﬁípadû zmije je nutné zajistit i ochranu individuální,
a to ﬁádn˘m pouãením lidí v místech jejího v˘skytu.
Z dÛvodu ochrany plazÛ není vyhlá‰eno Ïádné ZCHÚ,
ov‰em ve vût‰inû z nich jsou ochranou celého ekosystému
zaji‰tûny Ïivotní podmínky i pro tyto Ïivoãichy. Jsou
to pﬁedev‰ím v‰echny stepní lokality a jalovcové pastviny
(PP Poskla, PP Vr‰ky - Díly, PP Prlov, PP JeÏÛvka a ﬁada
dal‰ích). Z pﬁipravovan˘ch ZCHÚ je v˘znamnou lokalitou
napﬁ. Losov˘ u Huslenek.
Ptáci
Pﬁímo ãlovûkem jsou ohroÏovány nûkteré, zvlá‰tû
chránûné druhy, jako v˘r velk˘ a vût‰í dravci jako jestﬁáb,
sokol, raroh, orli a dal‰í. Jsou to druhy, které se Ïiví jin˘mi
men‰ími obratlovci, ãasto i tûmi, které jsou pﬁedmûtem
chovatelského zájmu urãit˘ch skupin lidí, napﬁ. myslivcÛ
a holubáﬁÛ. Nejvût‰ím nebezpeãím je nelegální odchyt
dravcÛ do jestﬁábích ko‰Û (dochází zde k poru‰ování dvou
norem - jednak zákona ã. 114/1992 Sb., na ochranu pﬁírody
a krajiny, a jednak zákona ã. 249/1996 Sb., na ochranu zvíﬁat
proti t˘rání). Pﬁi této nezákonné ãinnosti se odchytí kromû
vzácnûj‰ího jestﬁába i nûkteré velmi vzácné druhy dravcÛ,
objevující se u nás pouze na tahu (napﬁ. sokol, raroh).Tento
odchyt b˘vá nejãastûji registrován u chovatelÛ holubÛ.

Témûﬁ u v‰ech ptákÛ je nejúãinnûj‰í územní ochrana.
Pro druhy kﬁovinat˘ch porostÛ je nutno zachovat v krajinû
dostateãn˘ poãet tûchto stanovi‰È s vhodn˘mi porosty
kﬁovin (jsou registrovány jako VKP nebo vyhlá‰eny jako PP).
Vzácné lesní druhy se vyskytují vût‰inou v zachoval˘ch
lesních porostech s pﬁirozenou skladbou dﬁevin. Tam
je existence zaji‰tûna vhodn˘m lesním hospodaﬁením, existencí ÚSES a nûkolika vyhlá‰en˘mi pﬁírodními rezervacemi.
Tyto rezervace ov‰em zaujímají ve srovnání s celkovou
rozlohou lesÛ nepatrnou rozlohu, proto je nutné zajistit
podmínky pro ptaãí faunu zejména v hospodáﬁsk˘ch lesích.
Tam staãí jen dodrÏovat stanovenou skladbu dﬁevin s maximálním vyuÏíváním pﬁirozeného zmlazení listnáãÛ. Dále
je potﬁebné v kaÏdém lese ponechávat doupné stromy
a na kaÏdém hektaru lesa nechat aspoÀ nûkolik star˘ch
stromÛ (o jednu generaci star‰í neÏ hlavní porost).
Pouze z dÛvodu ochrany ptákÛ není vyhlá‰eno Ïádné
ZCHÚ. Ochrana ohroÏen˘ch druhÛ ptákÛ je v‰ak jedním
z hlavních motivÛ ochrany v PR ChoryÀsk˘ mokﬁad,
v PP Rákosina ve StﬁíteÏi a v PP Vr‰ky - Díly, v˘znamná
je i v PP Rybník Neratov. ¤ada dal‰ích pﬁipravovan˘ch
ZCHÚ bude obsahovat jako jeden z hlavních motivÛ
ochrany i ptaãí faunu (Rybníky u Hrachovce, mokﬁad
Pod hájem u Za‰ové, mokﬁad pod Star˘m Zubﬁím,
Hamerské rybníky aj.).
Savci
Pﬁím˘m pronásledováním ãlovûka jsou ohroÏeny
zejména velké ‰elmy - vlk, medvûd, rys a vydra. U tûchto
druhÛ je nutná individuální ochrana. NejohroÏenûj‰í
je z tohoto hlediska rys, kter˘ se v na‰em okrese pravidelnû
rozmnoÏuje (vlk je v okrese zatím v˘jimeãn˘m zjevem). Rys
je pﬁi mysliveckém obhospodaﬁování nûkdy povaÏován

Prohloubení tÛnû pro obojÏivelníky v Uherské u Huslenek, kterou provádûjí ãlenové âeského svazu ochráncÛ pﬁírody (1996)
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za neÏádoucího konkurenta, ponûvadÏ se Ïiví mimo jiné
i srnãí zvûﬁí, která patﬁí k hlavním druhÛm lovn˘ch zvíﬁat.
U myslivcÛ ov‰em musí dojít k pﬁehodnocení jejich vztahu
k rysovi a chápat jej jako pﬁirozenou sloÏku na‰í pﬁírody.
Rys se jako kaÏd˘ masoÏravec potﬁebuje Ïivit jin˘mi druhy
ÏivoãichÛ. Pﬁítomnost velk˘ch ‰elem v lesích indikuje vy‰‰í
pﬁírodní zachovalost jimi ob˘vané oblasti. Pﬁímo ãlovûkem
jsou také ohroÏeny populace zimujících netop˘rÛ v jeskyních, proto je v zimní dobû pﬁístup do jeskyní v˘raznû
omezen.
Nejv˘znamnûj‰í
a to zejména:

je

u

savcÛ

územní

ochrana,

- zachování co nejvût‰ích lesních celkÛ s pﬁirozenou
skladbou dﬁevin (zejména je nutné pro lesní druhy)
- zachování tokÛ s pﬁirozen˘m korytem
(zejména pro vydru a nûkteré drobné zemní savce)
- zachování dostateãného poãtu letních úkrytÛ
(pro netop˘ry)
- zachovaní rozmanit˘ch drobn˘ch biotopÛ v krajinû
(remízy,mokﬁady a dal‰í - zejména pro drobné zemní savce).
- omezovat pouÏívání insekticidÛ na nejnutnûj‰í minimum
(zejména z hlediska netop˘rÛ).
Pouze z dÛvodu ochrany savcÛ není vyhlá‰eno Ïádné
ZCHÚ, ochrana savcÛ je ov‰em jedním z hlavních motivÛ
zvlá‰tní ochrany v PP Kopce (zimující netop˘ﬁi). Z pﬁipravovan˘ch ZCHÚ to jsou nûkteré dal‰í lokality s jeskynûmi
(netop˘ﬁi) a zachovalé úseky vût‰ích tokÛ, napﬁ. Beãva
pod RoÏnovem p. R. a Senice pod Lideãkem (vydra).
Pro ochranu savcÛ je nutné zachovat tak jako u ostatních ohroÏen˘ch skupin organismÛ rozmanitost celé krajiny.

21. 6. Zvlá‰tû chránûná území
Podle § 14 zákona o ochranû pﬁírody lze pﬁírodovûdecky nebo esteticky velmi v˘znamná nebo jedineãná
území vyhlásit za zvlá‰tû chránûná území (ZCHÚ). Pﬁi vyhlá‰ení se stanoví podmínky jejich ochrany. Celkem rozli‰ujeme 6 kategorií zvlá‰tû chránûn˘ch území:
- národní park (NP)
- chránûná krajinná oblast (CHKO)
- národní pﬁírodní rezervace (NPR)
- pﬁírodní rezervace (PR)
- národní pﬁírodní památka (NPP)
- pﬁírodní památka (PP)
V okrese jsou s v˘jimkou národního parku zastoupeny
v‰echny ostatní kategorie. Jednotlivé kategorie ZCHÚ
se pﬁedev‰ím li‰í rozsahem podmínek ochrany, nûkteré
z nich jsou definovány pﬁímo v zákonû (napﬁ. u národních
parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a pﬁírodních rezervací). Ke stanovení dal‰ích podmínek je orgán ochrany
pﬁírody zmocnûn pﬁíslu‰n˘m ustanovením zákona.
Národní park a chránûná krajinná oblast patﬁí k velkoplo‰n˘m ZCHÚ (vyznaãují se tím, Ïe mají ustaven vlastní
správní orgán), ostatní kategorie patﬁí k maloplo‰n˘m
ZCHÚ. U v‰ech kategorií ZCHÚ se zpracovávají plány péãe,
na základû kter˘ch se usmûrÀuje v˘voj pﬁírodních procesÛ
v tûchto územích, dále obsahují pokyny k provádûní praktick˘ch zásahÛ a jsou závazné pro jejich pﬁípadné hospodáﬁské vyuÏívání.
Z velkoplo‰n˘ch ZCHÚ se v okrese Vsetín nachází
Chránûná krajinná oblast Beskydy (CHKOB), která se rozkládá v jeho v˘chodní polovinû na plo‰e 555 km2 (zaujímá
46 % rozlohy okresu), a dále zasahuje do okresÛ Nov˘ Jiãín
a Fr˘dek - Místek. Správa CHKOB má sídlo v RoÏnovû p. R.

Území CHKOB je rozãlenûno na ãtyﬁi zóny s odstupÀovanou
mírou ochrany, nejvy‰‰í stupeÀ ochrany se uplatÀuje
v 1. zónû. V 1. zónû jsou obsaÏena v‰echna stávající ZCHÚ,
navrhovaná ZCHÚ a nûkteré rozsáhlej‰í, pﬁírodnû zachovalé
oblasti (zpravidla lesní).
Z maloplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch území bylo
v okrese k 30. 10. 2001 celkem vedeno 44 lokalit, jejich
pﬁehled uvádíme níÏe:
NPR âertÛv ml˘n - Knûhynû (Prostﬁední Beãva
v okrese Fr˘dek - Místek)
NPR Pulãín - Hradisko (Francova Lhota)
NPR Razula (Velké Karlovice)
PR Kutan˘ (Halenkov)
PR Galovské lúky (Huslenky)
PR ChoryÀsk˘ mokﬁad (Chorynû)
PR Halvovsk˘ potok (Vsetín)
PR Klenov (Bystﬁiãka)
NPP Vala‰ské muzeum v pﬁírodû (RoÏnov p. R.)
PP Pod Jurá‰kou (Horní Beãva)
PP Kladnatá - Grapy (Horní Beãva)
PP Kudlaãena (Horní Beãva)
PP Poskla (Hutisko - Solanec)
PP Brodská (Nov˘ Hrozenkov)
PP Skálí (Karolinka)
PP Smradlavá (Karolinka)
PP Vachalka (Karolinka)
PP Rákosina StﬁíteÏ (StﬁíteÏ)
PP Stﬁíbrník (Hovûzí)
PP JeÏÛvka (Vsetín)
PP Vr‰ky - Díly (Vsetín)
PP Svantovítova skála (Malá Bystﬁice)
PP Beãevná (Vsetín)
PP Louka pod Ranãem (Vsetín)
PP Rybník Neratov (Prlov)
PP Prlov (Prlov)
PP Laãnov
PP Sucháãkovy paseky (Laãnov)
PP Hrádek (·tudlov)
PP Pozdûchov
PP KﬁíÏov˘ (Ratiboﬁ)
PP Zbrankova stráÀ (Ratiboﬁ)
PP Pivovaﬁiska (Liptál, Ho‰Èálková)
PP Mokﬁady Vesník (Vsetín)
PP RÛÏdûck˘ Vesník (RÛÏìka)
PP Lúãky - RoveÀky (RÛÏìka)
PP Louky pod ·típou (RÛÏìka)
PP U VaÀkÛ (Bystﬁiãka)
PP ChoryÀská stráÏ (Chorynû)
PP Jasenice (Jasenice u Le‰né)
PP Zubﬁí (Zubﬁí)
PP Jarcovská kula (Jarcová)
PP Kopce (Lideãko)
PP âertovy skály (Lideãko)

(+ 142,88 ha
52,14 ha
72,73 ha
23,20 ha
14,93 ha
1,95 ha
20,98 ha
19,14 ha
15,35 ha
66,06 ha
1,00 ha
62,82 ha
5,48 ha
2,45 ha
3,91 ha
19,87 ha
9,28 ha
8,30 ha
1,76 ha
14,50ha
4,99 ha
19,41 ha
0,16 ha
0,27 ha
0,72 ha
1,90 ha
3,48 ha
0,23 ha
0,70 ha
3,20 ha
0,28 ha
1,30 ha
2,66 ha
2,70 ha
1,47 ha
3,65 ha
1,50 ha
4,44 ha
1,38 ha
8,35 ha
1,71 ha
0,14 ha
0,10 ha
0,75 ha
0,15 ha

Z maloplo‰n˘ch ZCHÚ se v okrese k 30. ﬁíjnu 2001
nacházely 3 NPR, 5 PR, 1 NPP a 35 PP, pﬁiãemÏ se k vyhlá‰ení
pﬁipravuje nûkolik desítek dal‰ích lokalit. Mezi vyhlá‰en˘mi
ZCHÚ jsou hlavními motivy ochrana skalních v˘chozÛ
(5 PP), ochrana orchidejov˘ch luk (2 PR, 20 PP), ochrana
pﬁírodnû zachoval˘ch lesních ekosystémÛ (2 NPR, 2 PR,
3 PP), fauna (1 PR, 2 PP). U mnoh˘ch ZCHÚ jsou hlavní
motivy kombinovány, napﬁ. ochrana skalních v˘chozÛ a lesÛ
(1 PR, 1 NPR, 1 PP), ochrana flóry a fauny (5 PP), fauna
a jeskynû (2 PP). V pﬁípadû ochrany rostlinn˘ch spoleãenstev se zároveÀ chrání i spoleãenstva ÏivoãichÛ, zejména
bezobratl˘ch. Z rostlin jsou nejãastûj‰ím pﬁedmûtem
ochrany vstavaãe. V‰echna maloplo‰ná ZCHÚ, vãetnû
podrobnûj‰ích údajÛ o jejich biotû, jsou uvedena v kap.
21. 11., kde jsou seﬁazena podle jednotliv˘ch obcí.
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Mimo uvedená ZCHÚ lze vyhlásit podle § 13 tzv.
pﬁechodnû chránûné plochy, napﬁ. z dÛvodu zahnízdûní
vzácn˘ch druhÛ ptákÛ.

21. 7. Sankce za poru‰ení zákona
na ochranu pﬁírody
Skoro v kaÏdém zákonû je uvedeno sankãní ustanovení,
které definuje v˘‰i a druh sankce za poru‰ení té které ãásti
zákona. Nejinak je tomu i u zákona na ochranu pﬁírody,
zde uvedeme nûkolik informací.
Sankãní ustanovení jsou uvedena v § 87 (pro fyzické
osoby) a § 88 (pro právnické osoby nebo pro podnikající
fyzické osoby, která poru‰ila zákon v souvislosti s podnikáním).
Fyzické osoby mohou dostat pokutu za rÛzné
pﬁestupky aÏ do v˘‰e 50 000,- Kã, ve ZCHÚ lze sankci
zv˘‰it aÏ o 100 %. Napﬁ. za nepovolené pokácení nebo
po‰kození jednotlivého stromu (rostoucí mimo les)
je pokuta aÏ 10 000,- Kã, za nepovolené pokácení nebo
po‰kození skupiny stromÛ je aÏ 50 000,-Kã, za totéÏ
u památného stromu aÏ 50 000,- Kã. Dále jsou sankce
do 5 000,- Kã, do 10 000,- Kã nebo do 50 000,- Kã za ﬁadu
jin˘ch pﬁestupkÛ, napﬁ. za po‰kození znaãení ve ZCHÚ
(tabule, pruhy oznaãující hranice apod.), za po‰kození
zvlá‰tû chránûného Ïivoãicha nebo rostliny, za naru‰ení
krajinného rázu atd.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou
dostat sankci za poru‰ení rÛzn˘ch ãástí zákona aÏ do v˘‰e
1 000 000,- Kã.

21. 8. Orgány ochrany pﬁírody
Podle ustanovení § 75 zákona ã. 114/1992 Sb. jsou
orgány ochrany pﬁírody obce, okresní úﬁady, správy CHKO
a národních parkÛ, âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí
(âIÎP) a Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR (MÎP).
V dal‰ích ustanoveních jsou pak podrobnûji vymezeny jejich
kompetence.
V okrese Vsetín pÛsobí z v˘‰e uveden˘ch orgánÛ, kromû
správy národního parku, v‰echny ostatní. Jsou to: jednotlivé
obecní úﬁady (ve svém správním území), Okresní úﬁad
Vsetín, referát Ïivotního prostﬁedí (vykonává státní správu
ochrany pﬁírody pouze mimo území CHKO Beskydy), Správa
CHKO Beskydy v RoÏnovû p. R. (vykonává státní správu
ochrany pﬁírody pouze na území CHKO Beskydy), âIÎP
a MÎP. KaÏd˘ z uveden˘ch orgánÛ ochrany pﬁírody
má ze zákona jasnû vymezeny své funkce - v˘konné
a kontrolní vãetnû moÏností sankcionování. Se vznikem
krajÛ vznikl dal‰í orgán ochrany pﬁírody - krajsk˘ úﬁad, kter˘
pﬁevezme ãást kompetencí okresního úﬁadu a MÎP (se zánikem okresních úﬁadÛ zbylou ãást kompetencí v ochranû pﬁírody pﬁevezmou vybrané povûﬁené úﬁady v okresech).

21. 9. Problémy ochrany pﬁírody
V praktické ochranû pﬁírody je nutno ﬁe‰it kromû
pﬁípadÛ poru‰ování zákona, také mnoÏství men‰ích
ãi vût‰ích stﬁetÛ s rÛzn˘mi zájmy rÛzn˘ch subjektÛ.
Vût‰ina tûchto stﬁetÛ vypl˘vá z prosté skuteãnosti
- ochrana pﬁírody se v principu snaÏí zachovat na‰e prostﬁedí v co nejpﬁírodnûj‰ím a nejménû po‰kozeném stavu
tak, aby se zachovaly jeho rozmanité ekologické funkce
a umoÏÀovalo existenci co nejvût‰ího mnoÏství rÛzn˘ch
forem Ïivota, odpovídajících danému stanovi‰ti. Tento
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princip prosazovan˘ ochranou pﬁírody z hlediska dlouhodobého zájmu celé spoleãnosti je vût‰inou v rozporu
s hospodáﬁsk˘mi (ãasto krátkodob˘mi) zájmy. Pﬁi praktickém ﬁe‰ení sporÛ je nutno hledat kompromis. V mnoha
pﬁípadech dochází ke sporÛm také v dÛsledku nedostateãné úrovnû ekologického uvûdomûní nebo z neznalosti
zákonÛ. Jedním z velk˘ch omylÛ obãanÛ b˘vá pﬁesvûdãení, Ïe si jako vlastníci mohou dûlat na svém pozemku,
co se jim zachce. Îe tak nelze sm˘‰let, to pochopí zpravidla aÏ pﬁi uplatnûní zákonné sankce. Mezi nejãastûj‰í
problémy patﬁí:
Ochrana vodních tokÛ
V této oblasti dochází velmi ãasto ke stﬁetÛm mezi
ochranou pﬁírody a správci tokÛ. Ochrana pﬁírody má zájem
na uchování pﬁírodû blízkého stavu tokÛ, kter˘ umoÏÀuje
existenci rozmanité vodní fauny a dal‰ích ekologick˘ch
funkcí tokÛ (optimalizace vodního reÏimu v okolní krajinû
apod.). Správci tokÛ usilují o udrÏování koryta ﬁeky ve vymezeném koridoru regulacemi (jejich problematika je podrobnûji uvedena v kap. 10.). Regulacemi na pﬁelomu
19. a 20.století se po pﬁírodní stránce v˘raznû zmûnil stav
tokÛ, sníÏila se druhová pestrost a poãetnost populací fauny
i flóry. Úbytek je pro laického pozorovatele nejnápadnûj‰í
u ryb. Pﬁi regulacích se podstatn˘m zpÛsobem sníÏilo mnoÏství úkrytÛ pro vodní Ïivoãichy, pﬁítomností nûkter˘ch
stupÀÛ a jezÛ se zhor‰ila prostupnost tokÛ, která se uplatÀuje pﬁi jejich migraci. ¤e‰ení sporu u obou pﬁístupÛ záleÏí
na mnoha okolnostech, napﬁ. zda se jedná o volnou krajinu
nebo ochranu zástavby nebo blízké silnice, a je dán také
pﬁipraveností obou stran k ústupkÛm. Nejvût‰í problémy
v okrese se vyskytují u tokÛ v podhorské a horské ãásti
okresu. U nûkter˘ch vybran˘ch ﬁíãních úsekÛ, které byly
po velk˘ch vodách samovolnû zrevitalizovány, bude koryto
ponecháno v pﬁírodním stavu. Nejvût‰ím, takto zpﬁírodnûn˘m úsekem je ﬁeka Beãva pod ústím Juhynû, kde se nacházejí rozsáhlej‰í ‰tûrkové náplavy, které se dﬁíve (pﬁed
regulací) na této ﬁece nacházely. Z hlediska bezpeãnosti
pﬁed rozlitím je v˘hodnûj‰í, kdyÏ koryto zÛstane ‰ir‰í - pojme
mnohem více vody a nebude se tak ãasto z bﬁehÛ vylévat.
ZávaÏn˘m problémem zejména u Beãvy je, Ïe pﬁi regulaci
se koryto zúÏilo a tím se znemoÏnilo bezproblémové
pﬁevedení nadmûrnû velké vody. Napﬁ. jiÏ padesátiletá voda
se do úzk˘ch koryt vytvoﬁen˘ch pﬁi regulaci nevejde
a rozlévá se.
Ochrana stojat˘ch vod
Nejãastûji dochází ke stﬁetÛm u rybníkÛ s intenzivním
chovem ryb. Pﬁi jejich obhospodaﬁování jsou vysazovány
ryby v ekologicky neúnosném mnoÏství a v nevhodné
druhové skladbû. Rybí osádka pak svou predací likviduje
jiné drobné Ïivoãichy nebo nadmûrnû odstraÀují vodní rostlinstvo, které je potﬁebné pro existenci jin˘ch ÏivoãichÛ
(úkryt, potrava). Dal‰ím negativním jevem b˘vá vyhrnování
bahna a zároveÀ s tím vût‰inou i rákosov˘ch a orobincov˘ch
porostÛ, dále hnojením kejdou (nejvût‰í problémy jsou
na ChoryÀsk˘ch rybnících).V‰echny uvedené zásahy sniÏují
rozmanitost vodní fauny a flóry. Na plÛdkov˘ch rybnících
zase dochází k vypou‰tûní vody v dobû rozmnoÏování obojÏivelníkÛ (páﬁení, kladení vajec, v˘voj pulcÛ) a tedy k likvidaci tûchto ÏivoãichÛ. Stﬁety se ﬁe‰í se subjekty rybáﬁského
hospodaﬁení.
Drobné tÛnû a mokﬁady v krajinû, které jsou v˘znamn˘mi prvky pro existenci rÛzn˘ch vodních rostlin a ÏivoãichÛ, b˘vají likvidovány pﬁi melioracích nebo jsou zaváÏeny.
Zde je nutno záchranu tûchto míst ﬁe‰it s vlastníky pozemkÛ
nebo se správci meliorací.

âerné skládky
Nepovolená skládka je nezákonná, byÈ leÏí i na soukromém a ﬁádnû oploceném pozemku. Nejãastûji se ãerné
skládky nacházejí u tokÛ a v rÛzn˘ch, ladem leÏících zákoutích, zejména v blízkosti pﬁístupov˘ch komunikací. Skládka
zneãi‰Èuje okolí esteticky a ãasto i chemicky. ¤e‰ení
je v rukou zejména pﬁíslu‰n˘ch obecních a mûstsk˘ch úﬁadÛ.
Jedná se o stál˘ a závaÏn˘ problém prakticky celého okresu.

pÛvodní zpÛsob obhospodaﬁování (extenzivní pastva dobytka,
pravidelné kosení jednou aÏ dvakrát roãnû), tak po dvou
aÏ tﬁech desetiletích dochází k nevratn˘m zmûnám ve sloÏení
rostlinn˘ch spoleãenstev.Na dﬁívûj‰í kvûtnaté louce nebo pastvinû vznikne les anebo dominují populace agresivnûj‰ích bylin
(nejãastûji váleãky prapoﬁité). V okrese je takto postiÏeno
nûkolik desítek dﬁíve botanicky velmi hodnotn˘ch lokalit.
Nûkteré byly jiÏ nevratnû po‰kozeny, u nûkter˘ch z nich je‰tû
existuje nadûje na záchranu. ¤e‰ení je ve znovuzavedení
údrÏby (vlastníci, âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody aj.). Je v‰ak
nutné zajistit odpovídající finanãní zabezpeãení.

Hospodaﬁení v lesích, smrkové monokultury
Ochrana pﬁírody usiluje o co nejpﬁirozenûj‰í druhovou
skladbu dﬁevin v lesích. Hospodáﬁské zájmy naopak
po mnoho desetiletí (ve vsetínském okrese prakticky
130 let) upﬁednostÀovaly smrkové monokultury. ·kody
po imisním zatíÏení, kÛrovci, vûtrn˘ch, snûhov˘ch pﬁípadnû
námrazov˘ch polomech a v neposlední ﬁadû i ekologick˘
pﬁístup zpÛsobily, Ïe od roku 1990 se lesními hospodáﬁi
podporuje vy‰‰í zastoupení stanovi‰tnû vhodn˘ch listnat˘ch dﬁevin, které se v na‰í oblasti dﬁíve vyskytovaly
v mnohem vût‰ím rozsahu neÏ dnes - tj. v niÏ‰ích polohách
dub, ve stﬁedních a vy‰‰ích polohách buk a jedle, lokálnû
dle podmínek jasan, javor klen a lípa.V pﬁípadû rozsáhl˘ch
monokultur smrku hrozí tûmto porostÛm napﬁ. v su‰‰ích
a teplej‰ích letech kÛrovcové kalamity, polomy od vûtru
a mokrého snûhu nebo námrazou, jimÏ se nedá Ïádn˘mi
finanãnû dostupn˘mi prostﬁedky zabránit. Jedinou ochranou je dostatek listnat˘ch lesÛ s pﬁirozenou druhovou
a vûkovou skladbou dﬁevin, které by mûly rÛst minimálnû
na 50 aÏ 60 % lesní pÛdy.

Ochrana specifick˘ch biotopÛ
Sem lze zahrnout zejména ochranu skalních v˘chozÛ
a pseudokrasov˘ch jeskyní.
Skály i jeskynû jsou v okrese velmi málo zastoupeny,
zájemcÛ o jejich vyuÏívání ze stran organizovan˘ch
i neorganizovan˘ch horolezcÛ a jeskyÀáﬁÛ je hodnû.
Z hlediska ochrany pﬁírody je nutné ãinnost horolezcÛ regulovat v tom smyslu, aby na skalách nedocházelo k tvorbû
nov˘ch lezeck˘ch tras a zatloukání nov˘ch skob. U jeskyní
je nutné zamezit jejich náv‰tûvám v zimním období, kdy tam
zimují vzácní a zvlá‰tû chránûní netop˘ﬁi. Vyru‰ení
pﬁi zimním spánku se totiÏ netop˘rÛm mÛÏe stát osudn˘m.
Zde je nutné podchytit v‰echny zájemce o horolezectví
a speleologii, a cílenou osvûtovou ãinností je pﬁimût k dodrÏování v˘‰e uveden˘ch zásad.
Stavby v krajinû

Kácení dﬁevin bez povolení
Dochází k nûmu z neznalosti zákona nebo z osobního,
subjektivního názoru na vûc v rozporu se zákonem. ¤e‰í
se pokutou, pﬁípadnû pokutou udûlenou souãasnû
s náhradní v˘sadbou.V okrese jde o nûkolik desítek pﬁípadÛ
roãnû.

Pracovníci ochrany pﬁírody se ãasto stﬁetávají se stavebníky, kteﬁí si chtûjí postavit chatu nebo zahradní domek
v pﬁírodnû zachoval˘ch místech a pûkn˘ch zákoutích.
K nejvût‰ím problémÛm dochází v horské a podhorské ãásti
okresu. Stavby musí b˘t v souladu s územním plánem obce,

Ochrana rozmanitosti zemûdûlské krajiny
Zájmem ochrany pﬁírody je dosáhnout co nejvy‰‰í
rozmanitosti zemûdûlské krajiny, niÏ‰ího podílu orné pÛdy,
vy‰‰ího podílu trval˘ch travních porostÛ s vût‰í pestrostí rostlin (zejména extenzivní louky a pastviny) a dostateãného
mnoÏství rozpt˘lené zelenû (keﬁe, stromy). V letech 1960
- 1990, v dobû socialistické velkov˘roby v zemûdûlství, do‰lo
k vysokému zornûní obdûlávané pÛdy a chemizaci, kdy
neúmûrnû vysoké dotace od státu byly navíc spojeny s jeho
poÏadavky na povinné odebírání chemikálií a stále tûÏ‰í
mechanizace zemûdûlsk˘mi druÏstvy. Po zmûnû ekonomick˘ch a politick˘ch podmínek v 90. letech, v jejichÏ dÛsledku
do‰lo ke sníÏení intenzity zemûdûlské v˘roby,se na nûkter˘ch
místech zaãala situace zlep‰ovat, na mnoha dal‰ích se situace
stabilizovala a nezhor‰uje se.V ãástech okresu s intenzivním
zemûdûlstvím (napﬁ. okolí Horní Lidãe, Keleãsko, Le‰ensko,
okolí Vala‰ského Meziﬁíãí) je v souãasnosti rozmanitost zemûdûlské krajiny nízká, naopak relativnû vysoká je v povodí
Vsetínské Beãvy od Vsetína po Velké Karlovice.
ZávaÏn˘m jevem, kter˘ má dopad i na druhovou rozmanitost v zemûdûlské krajinû, je absence bûÏného hospodaﬁení
na pÛvodnû extenzivních loukách a pastvinách s dﬁíve bohat˘m v˘skytem flóry.Následkem neobhospodaﬁování tûchto luk
a pastvin dochází k jejich postupnému zarÛstání ochranáﬁsky
nezajímav˘mi bylinami a náletem dﬁevin. Pﬁitom dochází
k v˘raznému ochuzení pestrosti kvûteny a vzácné nebo ohroÏené druhy rostlin postupnû mizí. Pokud se vãas neobnoví
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coÏ si kaÏd˘ zájemce mÛÏe na pﬁíslu‰ném obecním úﬁadû
ovûﬁit. Celkem se v okrese roãnû ﬁe‰í nûkolik tisíc
staveb, coÏ klade nadmûrné nároky na ochranu pﬁírody.
Právû v pﬁípadû staveb je nejvíce pociÈován kritick˘ nedostatek poãtu pracovníkÛ ochrany pﬁírody.
Ochrana dravcÛ
V pﬁípadû ochrany dravcÛ musí pracovníci ochrany
pﬁírody pﬁekonávat negativní pﬁístup nûkter˘ch myslivcÛ,
chovatelÛ drÛbeÏe ze samot a chovatelÛ holubÛ z men‰ích
obcí a okrajÛ mûst.V˘chodiskem je, vedle zv˘‰ení ekologického povûdomí obyvatel, také kompenzace prokázané
újmy, která dosud není zákonem vyﬁe‰ena.
Ochrana velk˘ch ‰elem
Zde se jedná o vzácné, velké ‰elmy jako rys, medvûd,
vlk a vydra. Pracovníci ochrany pﬁírody se stﬁetávají s negativním vztahem zejména k rysovi (ze strany myslivcÛ)
a vydﬁe (ze strany nûkter˘ch rybáﬁÛ). ¤e‰ením je kompenzace prokázané újmy na chovan˘ch rybách dle pﬁíslu‰ného
zákona (platí v podstatû jen pro rybníky). U divoké zvûﬁe
volnû Ïijící a rozmnoÏující se v pﬁírodû, napﬁ. srnãí,
je kompenzace problematická z mnoha dÛvodÛ. Podstatn˘m dÛvodem je to, Ïe se nejedná o hospodáﬁská zvíﬁata
chovaná ve stavbách pod jistou mírou kontroly. ·kody
na hospodáﬁsk˘ch zvíﬁatech zpÛsobené velk˘mi ‰elmami
jsou kompenzovány na základû zákona, kter˘ byl schválen
na jaﬁe 2000. Je nutné také zv˘‰it ekologické uvûdomûní
pﬁíslu‰n˘ch zájmov˘ch skupin obyvatel.
Zmûny v roz‰íﬁení druhÛ
V krajinû okresu dochází, stejnû jako v jin˘ch územích,
k neustál˘m zmûnám v roz‰íﬁení rostlin a ÏivoãichÛ. Nûkteré
druhy ub˘vají nebo úplnû vymizí, jiné druhy naopak
na poãetnosti pﬁib˘vají nebo se objeví nové a na nûkter˘ch
místech se mohou stát dokonce i dominantními.
Ub˘vající a vymizelé druhy.
Z rostlin v posledních desetiletích vymizely ãetné
druhy orchidejí, zejména druhy rostoucí na extenzivních
loukách a pastvinách. Napﬁ. dﬁíve se na pastvinách ovcí
místy vyskytoval ‰vihlík krutiklas, jehoÏ poslední jedinci
kvetli koncem 50. let u Kateﬁinic. Z dal‰ích orchidejí
na mnoha lokalitách vymizel vstavaã vojensk˘ (dnes nepravidelnû kvete jen na nûkolika místech), vstavaã osmahl˘
(na RoÏnovsku se jiÏ nevyskytuje, jeho populace byly zachránûny jen na Vsetínsku), vstavaã kukaãka (dnes jen 15 lokalit z dﬁívûj‰ích nûkolika set), vstavaã muÏsk˘ (dnes jen
kolem tisíce lokalit, dﬁíve mnohonásobnû více a na mnoha
dne‰ních nalezi‰tích v mnohem vût‰ím poãtu), prstnatec
bezov˘ (dnes pﬁes stovka lokalit, na mnoha z nich jiÏ pouze
jednotliv˘ v˘skyt, dﬁíve mnohem více nalezi‰È a s vût‰ími
poãty kvetoucích jedincÛ) a ﬁada dal‰ích.
Z mot˘lÛ se v okrese je‰tû v 60. letech bûÏnû
vyskytoval bûlásek ovocn˘, kter˘ jiÏ v prÛbûhu 70. let vymizel. Podobnû byli je‰tû v 60. letech ãastûj‰í dal‰í mot˘li, napﬁ.
li‰aj smrtihlav, li‰aj pry‰cov˘ a modrásek ãernoskvrnn˘,
kteﬁí v posledních 20 letech jsou zastiÏeni ojedinûle; modrásek ãernoskvrnn˘ se v souãasnosti zachoval pouze na dvou
lokalitách u Vsetína, kde se je‰tû úspû‰nû rozmnoÏuje.
V 60. letech se mnohem ãastûji neÏ dnes vyskytovali batolci
(batolec ãerven˘ byl pﬁitom hojnûj‰í neÏ batolec duhov˘),
bûlopásek topolov˘, stuÏkonoska modrá a jiné druhy.
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Z velk˘ch broukÛ se dﬁíve ãastûji i v okolí Vsetína
vyskytoval roháã obecn˘, v 90. letech byl nalézán jiÏ ojedinûle. Nûkteré druhy hmyzu se opût po mnohaleté pauze
ãastûji objevují, ze znám˘ch zástupcÛ jmenujme aspoÀ
otakárka fenyklového a chrousta obecného. U nich
je to zﬁejmû dÛsledek niÏ‰ího stupnû chemizace zemûdûlství, u otakárka fenyklového budou pﬁíãinou vzestupu
patrnû i su‰‰í a teplej‰í roky koncem 80. a zaãátkem 90. let.
V pﬁípadû raka ﬁíãního do‰lo k nejvût‰ímu úbytku jeho
populace v prÛbûhu 80. let, kdy vrcholily negativní dopady
chemizace v zemûdûlství a vypou‰tûní spla‰kÛ z lidsk˘ch
sídel. Po roce 1990, kdy do‰lo k radikálnímu útlumu zemûdûlské i prÛmyslové v˘roby, k nimÏ se pﬁidruÏilo spu‰tûní
dal‰ích ãistíren odpadních vod a vyuÏívání kvalitnûj‰ích
technologií v prÛmyslu, se postupnû ãistota tokÛ zlep‰uje
a tím byly vytvoﬁeny podmínky pro regeneraci raãí populace. Ta byla navíc umûle posilována vysazováním rakÛ ﬁíãních z jejich refugií na RoÏnovsku a Vsetínsku.
U ryb do‰lo v prÛbûhu 60. let k v˘raznûj‰ímu sníÏení
poãtÛ u ostroretky stûhovavé, ve stejném období pravdûpodobnû vymizeli sekavãík horsk˘ a sekavec píseãn˘.
V následujících letech poklesly stavy u dal‰ích druhÛ,
zejména vranky obecné, vranky pruhoploutvé a stﬁevle
potoãní. U stﬁevle od konce 80. let lokálnû do‰lo k mírnûj‰ímu nárÛstu populace. Populace lipana podhorního
se udrÏuje na vy‰‰í úrovni jen díky umûlému vysazování.
Lipan je totiÏ znaãnû citliv˘ na extrémní prÛtoky (nedostatek vody v such˘ch obdobích, velká voda pﬁi nadmûrn˘ch
sráÏkách), které mají citelné dopady na jeho poãetnost.
Z obojÏivelníkÛ na mnoha stanovi‰Èích vymizel ãolek
velk˘, kter˘ byl dﬁíve ãastûj‰í zejména v údolní nivû Beãvy,
kde po dobu rozmnoÏování ob˘val jarní povodÀové tÛnû.
V˘razn˘ pokles byl zaznamenán u populací dal‰ích druhÛ
obojÏivelníkÛ. Na ústup v‰ech obojÏivelníkÛ mûlo vliv
zejména odvodÀování krajiny a chemizace v zemûdûlství.
Z plazÛ se v˘raznûji sníÏila poãetnost zmije
obecné, a to zejména v niÏ‰ích nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách jejího
areálu,tj.ve stﬁedních polohách okresu (napﬁ.v okolí Vsetína).
Z ptákÛ prakticky vymizel chocholou‰ obecn˘,
poslední hnízdûní bylo zji‰tûno ve Vala‰ském Meziﬁíãí koncem 80. let. K nejvût‰ímu ústupu chocholou‰Û do‰lo
v 60. letech pﬁi pﬁechodu zemûdûlské v˘roby k intenzivnûj‰ímu vyuÏívání mechanizace, kdy byly ru‰eny drobné chovy
dobytka, zejména koní. Dudek chocholat˘ hnízdil ãastûji
do 50. let, v 70. letech jiÏ pouze ojedinûle a od 80. let není
hnízdûní doloÏeno. Strnad luãní dnes hnízdí jiÏ pouze ojedinûle. Podobnû strnad zahradní vzácnû hnízdil je‰tû
v 80. letech a v 90. letech vymizel úplnû. Tetﬁev hlu‰ec se
v povodí Vsetínské Beãvy rozmnoÏoval do zaãátku 80. let.
Nejdéle se udrÏel na RoÏnovsku v okolí âertova ml˘na, kde
hnízdil zﬁejmû je‰tû nûkolik následujících let, av‰ak od 90. let
je i v této ãásti okresu povaÏován jako hnízdiã za vymizel˘
druh. S˘ãek obecn˘ mûl v okrese pravideln˘, ale velmi ﬁídk˘
v˘skyt je‰tû zaãátkem 80. let, ov‰em v 90. letech prakticky
vymizel. Podobnû sova pálená v 80. letech je‰tû ojedinûle
v okrese hnízdila, v 90. letech byl registrován vût‰inou jen
ojedinûl˘ v˘skyt bez dÛkazu hnízdûní. Naopak, u nûkter˘ch
dﬁíve (v 70. a 80. letech) témûﬁ vymizel˘ch druhÛ do‰lo
po roce 1990 k vût‰ímu roz‰íﬁení, napﬁ. u kﬁepelky polní
a u chﬁástala polního. U kﬁepelky budou dal‰ím faktorem
vy‰‰ího v˘skytu zﬁejmû i su‰‰í roky.
Ze savcÛ vymizela koãka divoká, její poslední v˘skyty
v okrese jsou známy ze 70. let. U vydry ﬁíãní do‰lo k radikálnímu poklesu populace na pﬁelomu 60. a 70. let pravdûpodobnû v souvislosti s chemizací zemûdûlství. Od té doby
se populace nevzpamatovala a v okrese se stále vyskytují
nejv˘‰e tﬁi páry. Nûkteré, v okrese dﬁíve vyhynulé druhy

velk˘ch ‰elem se v‰ak po del‰í dobû opût vyskytují. Napﬁ. rys
se po nûkolika desetiletích opût zaãal okrese vyskytovat
od 50. let (s nûkolikalet˘mi pﬁestávkami, kdy byl lovci zlikvidován) a od konce 80. let zde trvale Ïije 6 aÏ 10 rysÛ. (vãetnû
mláìat) Medvûd a vlk se zde opût vyskytují asi po sto letech,
medvûd od poloviny 70. let a vlk od poloviny 90. let.
Návrat nûkter˘ch druhÛ se ﬁe‰í aktivní podporou populací, vytváﬁením vhodn˘ch Ïivotních podmínek na vybran˘ch
lokalitách spojen˘m s vypou‰tûním jedincÛ. Takto se napﬁ.
postupuje u tetﬁeva hlu‰ce, sovy pálené, koroptve polní a raka
ﬁíãního. Posilování populací v pﬁírodû se u nûkter˘ch druhÛ
ani pﬁes intenzivní vypou‰tûní neprojevuje na zv˘‰ení stavÛ
v pﬁírodû, coÏ je zﬁetelné u koroptve (v 90. letech se roãnû
vypou‰tûlo celkem aÏ nûkolik set mlad˘ch ptákÛ). U raka
ﬁíãního v‰ak posilování populací pozitivní v˘sledky evidentnû
pﬁiná‰í. Je to dáno zﬁejmû tím, Ïe jeho chování je více podmínûno geneticky (vrozen˘mi instinkty) a ménû, prakticky
Ïádnou, rodiãovskou v˘chovou. U ptákÛ je naopak rodiãovská
v˘chova v prvních t˘dnech Ïivota mládûte pro jeho dal‰í
existenci velmi dÛleÏitá. U vût‰iny ohroÏen˘ch druhÛ rostlin
a ÏivoãichÛ se pﬁi jejich záchranû spoléhá na pﬁirozené regeneraãní schopnosti populací, které se mohou projevit
aÏ pﬁi zaji‰tûní odpovídajících podmínek v krajinû, napﬁ.
extenzivním hospodaﬁením na kvûtnat˘ch loukách se vzácn˘mi orchidejemi (kosení luk,pastva dobytka,zamezení ‰íﬁení
náletu dﬁevin), sníÏením chemizace, sníÏením vypou‰tûn˘ch
odpadních vod a zákazem lovu nûkter˘ch zvíﬁat. Zamezení
lovu je pﬁedev‰ím dÛleÏité pro záchranu velk˘ch ‰elem,
zejména rysa, vlka, vydry a medvûda.
Pﬁib˘vající a nové druhy.
V krajinû dochází také k samovolnému ‰íﬁení nov˘ch
druhÛ, obvykle tûch, které pocházejí úplnû z jiné zemû (napﬁ.
z Ameriky a Asie). Nejnápadnûj‰í pﬁistûhovalce najdeme mezi
rostlinami. Nûkteré druhy zavleãen˘ch rostlin se na vhodn˘ch místech natolik roz‰íﬁí, Ïe vytváﬁejí monokulturní
a nápadné porosty. Z nich jsou to napﬁ. kﬁídlatky, sluneãnice
hlíznatá, místy net˘kavka Ïláznatá, net˘kavka malokvûtá
a ojedinûle i bol‰evník velkolep˘. Kﬁídlatky místy vytváﬁí
souvislé porosty na bﬁezích Beãvy, zejména u Vala‰ského
Meziﬁíãí (napﬁ. u Juﬁinky a Hrachovce), ãasto ob˘vají ruderální stanovi‰tû, najdeme je i ve mûstech a obcích. Nejvíce
je zastoupena kﬁídlatka japonská, která pﬁedstavuje asi 90 %
v˘skytÛ, kﬁídlatka sachalinská je vzácnûj‰í (asi 10 % pﬁípadÛ). Souvislé porosty vytváﬁí také sluneãnice hlíznatá,
zejména na bﬁezích spojené Beãvy. Na Vsetínské Beãvû
a na ruderálních stanovi‰tích v jejich okolí se vyskytuje
od Jarcové po Janovou. Porosty sluneãnice se v terénu zji‰Èují
nejlépe zaãátkem podzimu.Tehdy lze podle Ïlutû kvetoucích
rostlin snadno vymezit její porosty. Net˘kavka Ïláznatá
se vyskytuje místy v hojném poãtu, napﬁ. v okolí Beãvy
u Vala‰ského Meziﬁíãí, na ﬁece Senici u Leskovce a na ruderálních stanovi‰tích, nûkdy si ji lidé vysazují do zahrádek.
Net˘kavka malokvûtá se lokálnû vyskytuje v listnat˘ch
lesích a v okolí tokÛ, kde vytváﬁí ménû nápadné porosty.
Bol‰evník velkolep˘ byl v okrese v 90. letech zji‰tûn témûﬁ
na 40 lokalitách, na mnoh˘ch z nich, kde rostly jen drobné
populace, byl jiÏ zlikvidován. Nejvût‰í porosty bol‰evníku se
nacházejí u Liptálu a ve Velk˘ch Karlovicích - PodÈatém.
Z pavoukÛ se v posledních letech roz‰iﬁuje z teplej‰ích
oblastí Moravy kﬁiÏák pruhovan˘. Poprvé byl ve vsetínském
okrese zji‰tûn v roce 1998 na jedné lokalitû, v roce 1999 byl
zji‰tûn jiÏ na dal‰ích ãtyﬁech lokalitách a v roce 2001 na dal‰ích tﬁech místech. Z rovnokﬁídlého hmyzu se po povodni
v roce 1997 roz‰íﬁilo saranãe Sphingonotus caerulans,
které jiÏ v roce 1999 hojnû ob˘valo ‰tûrkové náplavy a erodované bﬁehy koryta spojené Beãvy. Zaãátkem 90. let
se v okrese silnû roz‰íﬁila teplomilná mandelinka dvacetiteãná, která místy zpÛsobila holoÏíry vrb. Její pﬁítomnost

je v‰ak po nûkolika de‰tivûj‰ích letech, poãínaje rokem 1997
málo v˘znamná. Koncem 90. let se v okrese roz‰íﬁil drobn˘
mot˘l klínûnka jírovcová (pochází ze Stﬁedomoﬁí), která zde
napadla prakticky v‰echny jírovce.V roce 1999 se v okrese jiÏ
pouze ojedinûle dalo najít jírovec, kter˘ by v srpnu nemûl
usychající, rezavé listy. V nûkter˘ch letech se v okrese
v˘znamnû namnoÏí b˘loÏravé druhy hmyzu, které v‰ak zpravidla patﬁí k pÛvodním druhÛm na‰í fauny. K nejznámûj‰ím
z nich patﬁí l˘koÏrout smrkov˘, kter˘ zaãátkem 90. let
v˘znamnû po‰kodil smrkové monokultury zejména v niÏ‰ích
a stﬁedních polohách, napﬁ. v lese Doubrava u Kladerub,
u Liptálu, Ho‰Èálkové, i ve Velk˘ch Karlovicích. Po de‰tivûj‰ích a chladnûj‰ích letech jeho poãetnost jiÏ klesla na normální, únosn˘ stav. Z ryb se vyskytuje ﬁada nov˘ch druhÛ,
které sem byly vysazeny nebo nevûdomky zavleãeny, ãasto
pak uniknou i do tokÛ (napﬁ. stﬁevliãka v˘chodní, bolen
drav˘, sumec velk˘, cejn velk˘ a ﬁada dal‰ích). Z ptákÛ u nás
v posledních desetiletích hnízdí nûkolik druhÛ, které se zde
pﬁedtím vÛbec nevyskytovaly. Jsou to napﬁ. hrdliãka
zahradní a zvonohlík zahradní (hnízdí od poloviny 20. století), kvíãala obecná a ãáp ãern˘ (hnízdí od 60. let), h˘l rud˘
(od 70. let, populace je v‰ak zranitelná, hnízdí totiÏ ve velmi
malém poãtu). K dal‰ím pﬁib˘vajícím druhÛm ptákÛ patﬁí
cvrãilka ﬁíãní a cvrãilka zelená, které se v 60. letech
v okrese vyskytovaly vzácnû. Jejich poãty zaãaly znatelnû
stoupat od konce 70. let. Krkavec velk˘ zaãal v okrese hnízdit na pﬁelomu 60. a 70. let, koncem 70. let hnízdilo
do 10 párÛ a od konce 80. let jiÏ nûkolik desítek párÛ.
Poãetnost dosáhla vrcholu zaãátkem 90. let, od kdy se udrÏuje pﬁibliÏnû na stejné úrovni. Volavka popelavá se mimo
rybniãnatou oblast v ‰ir‰ím okolí Chorynû je‰tû v 70. letech
vyskytovala velmi vzácnû, od konce 80. let ji v‰ak lze spatﬁit
v povodí RoÏnovské a Vsetínské Beãvy pomûrnû ãasto a ojedinûle tam i vyhnízdí. Kachna divoká se mimo oblast rybníkÛ dﬁíve, je‰tû v 60. a 70. letech, vyskytovala pouze v zimû,
a to na vût‰ích tocích (zejména Vsetínská, RoÏnovská a spojená Beãva). Od 80. let pravidelnû hnízdí i v okolí tûchto ﬁek
a nûkter˘ch jejích pﬁítokÛ.
Ze savcÛ se po 2. svûtové válce do na‰í oblasti dostal
psík m˘valovit˘, jeho poãetnost je v‰ak trvale nízká.
Ze savcÛ se ‰íﬁí spí‰e druhy, které jsou pﬁedmûtem
mysliveckého hospodaﬁení. Pﬁitom obvykle uniknou z ohrazen˘ch obor do volné pﬁírody. K nim lze zaﬁadit napﬁ. daÀka
a muflona. Muflon Ïije ve volné pﬁírodû okresu jiÏ nûkolik
desítek let a úspû‰nû se i rozmnoÏuje. V pﬁí‰tích letech
lze také oãekávat v˘skyt bobrÛ, kteﬁí by se do okresu mohli
ojedinûle zatoulat pﬁi migraci z Litovelského Pomoraví.
Nûkteré nové druhy rostlin (neofyty), které sv˘m ‰íﬁením vytlaãují pÛvodní kvûtenu z jejich pﬁirozen˘ch stanovi‰È, jsou nákladnû odstraÀovány. Jsou to zejména bol‰evník
velkolep˘ a kﬁídlatky. Ostatní druhy jsou ponechávány zatím
bez jakéhokoliv zásahu. V˘jimkou by bylo pﬁípadné ‰íﬁení
ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích. NamnoÏené druhy hmyzu
obvykle po nûjaké dobû pﬁi zmûnû klimatick˘ch podmínek
vymizí nebo se sníÏí na pﬁijatelnou úroveÀ. V pﬁípadû
kÛrovcÛ je v‰ak nutné také preventivnû pûstovat lesy s ekologicky i ekonomicky zváÏenou skladbou dﬁevin, tj. jehliãnato - listnaté lesy a nesnaÏit se udrÏovat zastoupení smrãin
za kaÏdou cenu. Smrkové porosty jsou zejména nevhodné
v niÏ‰ích a teplej‰ích polohách, kde se kÛrovec mÛÏe nûkolikrát rychleji mnoÏit (napﬁ. má o jednu aÏ dvû generace
více) neÏ v horsk˘ch polohách.V lesích s pﬁirozenou skladbou dﬁevin mají kÛrovci mnohem více predátorÛ z ﬁad dravého hmyzu a hmyzoÏrav˘ch ptákÛ, neÏ v lesích tvoﬁen˘ch
pouze smrkem. V pﬁirozen˘ch lesích se kÛrovec nemÛÏe
namnoÏit do té míry, pﬁi které by pÛsobil v˘znamnûj‰í ‰kody
na jehliãnanech. V pﬁípadû klínûnky jírovcové se spoléhá
na samoregulaãní mechanismy pﬁírodních ekosystémÛ
(napﬁ. rozmnoÏení predátorÛ, zejména ze skupiny blanokﬁídlého hmyzu, coÏ v‰ak mÛÏe trvat del‰í dobu.
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