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EVL
Hrachoviště
v Brdech.
Na cvičných
plochách
narušovaných
vojenskou
technikou
se hojně
vyskytuje
kuňka
žlutobřichá.
Foto: David
Fischer

NATURA 2000
VE VOJENSKÝCH ÚJEZDECH

Už přes dva roky se chystá rušení Vojenského újezdu (VÚ)
Brdy a ochrana jeho území novou chráněnou krajinnou
oblastí (podrobněji viz např. článek V. Valenty v Nice
6/2012, 12–15). Česká armáda spravuje v současnosti
celkem pět rozsáhlých prostorů, které už zdaleka plně
nevyužívá. Podle usnesení vlády z ledna 2012 bude VÚ Brdy
zcela zrušen a rozlohy zbývajících čtyř újezdů se mírně
zmenší. Čtenáře Niky by už nemělo překvapit, že skoro
všechny – tedy s výjimkou VÚ Březina – jsou zahrnuty do
sítě lokalit Natura 2000 (Nika 12/2012, 38–41). Celá území
VÚ Libavá, Boletice a Hradiště (Doupovské hory) jsou
vyhlášena jako ptačí oblasti (PO), dva posledně jmenované
újezdy jsou současně pokryty i plošnou ochranou v rámci
stejnojmenných evropsky významných lokalit (EVL). Na
území VÚ Brdy se pak nachází asi deset „menších“ EVL. Jak
ale vlastně jde naturové ochrana dohromady s tankodromy,
cvičením dělostřelectva nebo leteckou střelnicí?
VÝZNAM VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ
PRO NATURU OBECNĚ
Tak zvaný „vojenský management“, tedy režim využívání typický
pro výcvikové armádní prostory, má několik základních znaků:
Zaprvé, armádou spravovaná území nebyla přinejmenším od druhé
světové války intenzivně zemědělsky obhospodařována, nedošlo
zde tedy nikdy k velkoplošným melioracím či technickým
úpravám toků tak častým v období socialistické kolektivizace.
Zadruhé, vojenská cvičení neprobíhají soustavně a většinou ani ne
najednou na celé ploše újezdu. A přestože v minulosti byly újezdy
využívány intenzivněji, vždy se mezi střelbami a podobnou
rušivou (někdy až přímo destruktivní) činností vyskytují delší
období klidu. Plochy cvičišť a střelnic se tak dlouhodobě nacházejí ve stavu blokovaného sukcesního vývoje, střídají se zde travinné
porosty s mozaikou křovin a náletů, místy je pak vegetace
krátkodobě zcela odstraněna a povrch půdy narušen. Tato narušení
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(disturbance) jsou životně důležitá pro existenci celé řady druhů
a společenstev rostlin i živočichů, jimž podmínky v souvisle
zalesněné nebo intenzivně zemědělské krajině nevyhovují.
Ve všech třech jmenovaných „vojenských“ ptačích oblastech
tak velmi dobře prosperují populace chřástala polního, neboť velká
rozloha nepravidelně sklízených (nebo i zcela nesečených)
travních porostů jim poskytuje velkorysý životní prostor. Zároveň
tu hnízdění tohoto druhu není ohrožováno časným kosením luk.
Mozaika volných ploch a různě pokročilých stadií sukcese pak
vyhovuje řadě dalších „naturových“ druhů ptáků (na Doupově
ťuhýk obecný, pěnice vlašská, lelek lesní, v PO Boletice skřivan
lesní). Narušované plochy a různé zamokřené deprese na nich
(dopadové krátery, okopy, koleje vyježděné vojenskou technikou)
často představují optimální rozmnožovací biotopy pro řadu
obojživelníků. Druhově i strukturně rozmanité porosty různých
typů luk a trávníků zase zajišťují pestrou potravní nabídku pro
množství druhů bezobratlých, např. motýlů.
Dalším charakteristickým rysem vojenských újezdů je jejich
značná lesnatost. Otevřená cvičiště a dopadové plochy jsou prakticky vždy obklopeny velkými lesními komplexy, které tvoří jakési
clony mezi střelnicemi. Vzhledem k jejich hlavnímu určení (a tedy
celkově méně intenzivnímu lesnickému hospodaření) jsou leckde
dochovány poměrně kvalitní porosty lesních habitatů, zejména
bučin, místy i suťové lesy, ve vyšších polohách rostou podmáčené
smrčiny. V těchto komplexech se často udržují významné
populace lesních živočichů, jimž převážně hospodářské lesy
nevyhovují. Z ptáků jsou to v Doupovských horách např. žluna
šedá, datel černý, čáp černý nebo včelojed lesní, v Boleticích zase
jeřábek lesní, kulíšek nejmenší nebo datlík tříprstý. V EVL
Boletice je navíc předmětem ochrany také rys ostrovid.

BRDY A JEJICH SPECIFIKA
OPROTI OSTATNÍM ÚJEZDŮM
Brdy sice nedosahují nadmořské výšky vrcholků v Boleticích
(Knížecí Stolec, 1 226 m) ani Doupovských hor (Hradiště, 934 m),
ovšem díky neúživnému geologickému podloží se zde výrazně
uplatňují i na živiny chudé „horské“ typy vegetace – např.
přirozené podmáčené smrčiny, rašeliniště a vřesoviště. Jak je

EVL Tok a Brda jsou charakteristické
vegetací suchých vřesoviš[ s brusnicemi.
Foto: David Fischer

zmíněno v úvodu, Brdy nejsou v soustavě Natura 2000 chráněny
celoplošně, na území vojenského újezdu ale zasahuje asi deset
EVL; několik dalších lokalit navíc na vojenský prostor
bezprostředně územně navazuje.
Největší a zároveň asi nejznámější brdskou EVL je Padrťsko
s rozlohou cca 830 ha. Mezi předměty ochrany zde patří hlavně

Snímek z Boletic zcela vystihuje krajinu ve
vojenských újezdech, kterou tvoří mozaika
travnatých ploch, sukcesních stadií
a rozsáhlých lesních komplexů.
Foto: Zdeňka Křenová.

střídavě vlhké louky, jejichž nápadnou dominantou na mnohahektarových plochách jsou kosatce sibiřské, ale i několik dalších typů
luk a vlhkých lad. Podobně cenné louky se vyskytují i v EVL Niva
Kotelského potoka. Na Padrťsku, tedy v kotlině Padrťského potoka neboli Klabavy, se navíc setkáme i s přechodovými rašeliništi
a s porosty bučin, přirozených podmáčených smrčin i rašelinného
lesa (přestože většinu brdských lesů tvoří smrkové monokultury).
O něco menší EVL Brda (rozloha 66 ha) a Tok (156 ha) představují
dopadové plochy vojenských střelnic. Obě lokality jsou významné především acidofilními společenstvy suchých vřesovišť
s dominancí vřesu a brusnic, jejichž vznik je přímo podmíněn
dlouhodobě provozovanou dělostřeleckou „údržbou“ – občasné
požáry a nedostatek živin na kyselých půdách totiž znemožňují
vývoj lesa. Porosty brusnic v podmáčených místech přecházejí do
rašelinných biotopů – přechodových rašelinišť, rašelinných březin
(Brda) a dokonce do vrchovištní vegetace (Tok). Jedná se o unikátní lokalitu s nejlépe vyvinutými živými vrchovišti v rámci
centrálních Čech, místy s masovým výskytem např. rosnatky
okrouhlolisté.
Ostrovní poloha Brdského masivu uprostřed České kotliny je
příčinou značného počtu zde pramenících vodotečí, které odtud

Padr[ský
potok čili
Klabava.
Jedním
z předmětů
ochrany EVL
Padr[sko je
v tomto
toku žijící
rak
kamenáč,
těsně za
hranicí VÚ
pak vranka
obecná (EVL
Klabava).
Foto: David
Fischer
Vlevo:
Přechodová
rašeliniště
a vrchovištní vegetace
s rosnatkou
okrouhlolistou v EVL
Tok jsou ve
středních
Čechách
unikátem.
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Střídavě
vlhké louky
s dominantními kosatci
ve vojenských
prostorech
nikdy
nepoznaly
meliorační
úpravy;
vyskytují se
tu proto
i na několikahektarových
plochách.

žijí zahrabány v jemnozrnných náplavech s množstvím
organického detritu. Další dvě EVL, Felbabka a Hrachoviště, zase
výborně splňují biotopové nároky kuňky žlutobřiché. Největší
výskyt kuňky je tu vázán na mělké nezarostlé tůňky, kaluže či
koleje na cvičných plochách vytvářené a pravidelně obnovované
vojenskou technikou. Zřejmě právě pro tyto lokality představuje
zrušení újezdu a upuštění od stávajícího managementu
(vojenského výcviku) značné ohrožení. Dá se totiž očekávat
omezení disturbancí a postupné zarůstání těchto kaluží, které
kuňkám nevyhovuje.

DALŠÍ ÚJEZDY –
DOUPOVSKÉ HORY, BOLETICE, LIBAVÁ

Území PO
Libavá
s rozsáhlými
travnatými
plochami je
jedinečné
početností
chřástala
polního,
vyskytuje se
zde i jedna
z posledních
populací
tetřívků na
Moravě.
Foto:
Zdeňka
Křenová.
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odtékají prakticky na všechny strany. Díky jejich neregulovanosti
a lesnatosti okolního území mají zpravidla zachovalý, zcela
přírodní charakter a velmi čistou vodu, takže mohou hostit početné
populace jinde vzácných druhů. Tok již jmenovaného Padrťského
potoka je domovem silné populace raka kamenáče (jeho výskytem
jsou ale význačné i další toky odtékající z Brd, např. EVL
Mešenský potok a Bradava těsně za hranicí vojenského újezdu).
Padrťský potok za hranicí VÚ je i významnou lokalitou vranky
obecné (pod názvem EVL Klabava); na území samotného újezdu
jsou ale v EVL Ledný potok pro vranku chráněny aspoň jeho
přítoky.
Ve dvojici menších EVL – Ohrazenický potok a Octárna (na
niž za hranicí VÚ navazuje i EVL Obecnický potok) je předmětem
ochrany silná populace mihule potoční. V obou případech se jedná
o menší neregulované toky protékající lesnatým okolím,
maximálně vyhovující životním nárokům mihulí, jejichž larvy zde

Obojživelníci jsou mezi předmětnými druhy rovněž v Doupovských horách, resp. v EVL a VÚ Hradiště. Kuňku žlutobřichou
tu ale zastupuje kuňka ohnivá a v drobných vodních ploškách je
dosud hojný i čolek velký. Výhřevný Doupov je vedle unikátních
komplexů květnatých bučin také prostorem bohatých výskytů
teplomilných a mezofilních travních porostů, mozaikovitě
zarůstajících křovinami. Ale i zde se nacházejí vlhkomilnější typy
málo obhospodařovaných luk, na něž jsou vázány dva naturové
druhy motýlů: modrásek bahenní a hnědásek chrastavcový. Na
extenzivních loukách samozřejmě žije také stabilní populace
chřástalů. Zajímavostí Doupovských hor je ale ochrana lososa
obecného, který je v ČR v současnosti závislý na probíhajícím
repatriačním programu. Lososí plůdek je pravidelně vypouštěn
i v Libockém potoce, pramenícím právě ve VÚ Hradiště. Cílem
programu je kromě vysazování také postupné zprůchodnění
dolního toku Labe a Ohře, aby bylo možné obnovit původní tahy
lososů za rozmnožováním na tradiční trdliště.
V PO Libavá nedaleko Olomouce je chráněn hlavně chřástal
polní, vyskytující se na rozsáhlém bezlesí v mimořádné početnosti.
Kromě něj tu ale přežívá i jedna z posledních moravských

Rozmnožování kuněk
probíhá
nejčastěji
v mělkých
osluněných
kalužích.

Do potoka Liboc v EVL Hradiště je repatriován losos obecný. Tahy lososů ze
Severního moře na původní trdliště zatím znemožňují migrační bariéry na
toku Ohře a Labe.

populací tetřívka obecného. Oba druhy najdeme i ve VÚ a PO
Boletice, a to společně s dalšími Naturou chráněnými ptáky, kteří
sem přesahují ze sousední Šumavy (např. datlík tříprstý). V rámci
EVL Boletice je zdánlivě trochu paradoxní ochrana perlorodky
říční. Ta se totiž vyskytuje v Blanici až za hranicí újezdu, ovšem
jako předmět ochrany je zde zařazena kvůli tomu, že ve VÚ leží
značná část povodí NPP Blanice, hostící nejvýznamnější
středoevropskou populaci perlorodky. Hospodaření v celém
povodí přitom tuto populaci zásadním způsobem ovlivňuje (jedná
se o potravní základnu perlorodek). Výše ilustrovaný vojenský
režim území je ale zárukou stabilních podmínek v toku, především
kvality vody a přísunu vhodné potravy, kterou je hlavně částečně
rozložený rostlinný detrit.
Nezbývá než věřit, že i po převedení vojenského újezdu Brdy
pod ochranný status CHKO zůstanou výskyty evropsky
významných přírodních stanovišť a zájmových druhů zachovány
a nedojde ke zhoršování jejich dosud příznivého stavu.

Neintenzifikované
louky ve
vojenských
újezdech
v Boleticích
i v Doupovských
horách jsou
biotopem
modráska
bahenního
(na snímku
na živné
rostlině –
krvavci
totenu).
Mihule potoční je chráněna ve dvou brdských EVL Octárna a Ohrazenický potok. Foto: David Fischer

Řada „naturových“ ptačích druhů v Doupovských horách preferuje mozaiku
mezofilních i sušších trávníků zarůstajících nezapojenými dřevinnými
formacemi.

www.mvcr.cz, www.ochranaprirody.cz
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