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Úvod 

 „Nedotčená“ příroda, druhová rozmanitost a výskyt vzácných živočichů i rostlin na 

území vojenských prostorů není tajemstvím. Otázkou zůstává, jakými způsoby o ně správně 

pečovat. Zejména po opuštění armádou. Představení problematiky a výměna zkušeností mezi 

odborníky ze státních i nestátních institucí bylo cílem historicky I. konference Naše příroda 

2015. 

Konference představující téma „Péče o bývalé vojenské prostory“ proběhla 1. prosince 

2015 v Olomouci. Pořadatelem konference byla stejnojmenná organizace Naše příroda, o.s., 

přičemž akci svou záštitou podpořila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo 

životního prostředí a Ministerstvo obrany. Za podporu pořadatel vděčí zejména společnosti 

NET4GAS, s.r.o., která se navzdory rozsáhlým aktivitám v rámci programu NET4GAS Blíž 

přírodě ujala také generálního partnerství konference. 

 

 



 

 
 

 

Cíl konference 

Volba tématu konference vycházela z aktuálně velmi diskutované problematiky jak 

pečovat o území vyjmutá ze správy Armády ČR, a to nejen v návaznosti schválení „zákona  

o zrušení vojenského újezdu Brdy…“, ale i v souvislosti s mnoha pozoruhodnými, někdy 

i kontroverzními způsoby péče o plochy již dříve armádou opuštěné (divocí koně, tanky, 

offroady…) či s bojem o záchranu těchto lokalit před developerskými aktivitami (Na Plachtě 

u Hradce Králové). Hlavním cílem konference bylo představit důvody, proč jsou vojenské 

prostory tak přírodovědně cenné, a zejména zajímavé příklady využití přírodně cenných 

bývalých (a okrajově i současných) vojenských prostorů. Mnoho vědeckých výzkumů 

vypovídalo o tom, že jsou tato území z hlediska biodiverzity zcela výjimečná, neboť po 

mnoho let podléhala specifickému režimu péče oproti jiným přírodním krajinným celkům 

spravovaným zemědělci a lesníky.  

Nad otázkou, jakými způsoby o území po opuštění armádou správně pečovat, 

diskutovalo 200 posluchačů z řad státních i nestátních institucí.      

Odborný program zaujal v hojném počtu zaměstnance Agentury ochrany přírody  

a krajiny ČR, včetně správ chráněných krajinných oblastí a národních parků, úředníky  

z odborů životního prostředí krajských a městských úřadů, pracovníky Biologického centra  

a botanického ústavu AV ČR, zástupce několika soukromých firem provádějících ekologické 

výzkumy, akademické pracovníky univerzit po celé ČR a především také neziskové 

organizace zabývající se ochranou životního prostředí. Mezi posluchači nechyběli ani zástupci 

z Vojenských lesů a statků ČR i Ministerstva obrany.  

 

 



 

 
 

 

Pohled do sálu – I. konference Naše příroda 2015 (1. 12. 2015/Olomouc) 

 
 

Nad otázkou, jakými způsoby o území po opuštění armádou správně pečovat, 

diskutovalo 200 posluchačů z řad státních i nestátních institucí.   

 

 



 

 
 

 

 

 

Program 

Odborný program byl připraven ve spolupráci s panem Janem Moravcem z Českého 

svazu ochránců přírody a dalšími znalci ze státních i nestátních institucí. V dopoledním 

programu zazněla témata ve dvou blocích. První byl věnován ochraně přírody ve stále 

aktivních vojenských újezdech. Mezi čestnými hosty se představila Arnoštka Jelínková 

z Ministerstva obrany ČR a Bohumil Fišer z AOPK ČR, který prozradil, jaké jsou plány  

v péči o CHKO Brdy po zrušení vojenského újezdu. O přírodních fenoménech vojenského 

újezdu Hradiště pojednal Jan Matějů z Musea Karlovy Vary a úspěchy v projektu návratu orla 

skalního do vojenského prostoru Libavá posluchačům sdělil Petr Orel ze ZO ČSOP Nový 

Jičín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášející Bohumil Fišer  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Jaké mají zkušenosti s péčí o bývalé, ale i aktivní vojenské prostory v Německu a na 

Slovensku? Konferenci v Olomouci poctili svou návštěvou i zahraniční hosté a byl jim 

věnován celý 2. blok programu. O tom, jak nesou zodpovědnost za svou faunu, flóru 

a rozmanitou krajinu v Německu, pohovořili Sabine Stein a H. Otto Denstorf, zastupující 

Bundesforst při Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, příslušný orgán pro péči o plochy na 

pozemcích spolkových států a Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), německou 

spolkovou nadaci pro životní prostředí. S projektem „Obnova a manažment spoločenstiev 

pieskových dún a vresovísk vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie“ a zkušenostmi 

s projektem LIFE+ posluchače seznámili Tomáš Olšovský z CHKO Záhorie a Jaromír Šíbl  

z Bratislavského regionálne ochranárskeho združenia BROZ.   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášející Sabine Stein, H. Otto Denstorf a Tomáš Olšovský 

 



 

 
 

Odpolední program konference se již zaměřil na výzkumy a objevy v bývalých 

vojenských prostorech na území České republiky. Tomu, proč jsou území opuštěná armádou 

tolik přírodně cenná a jaké se nabízejí možnosti nástrojů pro zachování jejich biodiverzity, byl 

věnován 3. blok programu. Svými příspěvky jej zahájili Pavel Marhoul z organizace Beleco, 

z.s., mající bohaté zkušenosti s výzkumy v této oblasti, a Oldřich Čížek z Hutur, o.s., který 

představil mimo jiné i jeden z významných nástrojů – disturbanci těžkou technikou. O vlivu 

pojezdu vojenské techniky na obojživelníky informovala také Blanka Mikátová z AOPK ČR, 

a to v rámci bývalého vojenského cvičiště Na Plachtě. Realizaci offroadových aktivit na 

Pístovských mokřadech u Jihlavy a VVP Stříbro, včetně spolupráce s vyznavači offroadových 

automobilů, představili Jan Dvořák a Jaromír Maštera z organizace Mokřady – ochrana  

a management.  
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 Důležitost specifického managementu k zachování výskytu velkých lupenonohých 

korýšů zdůraznil ve svém příspěvku s dosavadními výzkumy Jan Sychra. Jedním 

z nejohroženějších typů biotopů nejen v České republice, ale v celé Evropě, jsou společenstva 

otevřených vátých písků, která u nás zůstala zachována v oblasti Bzenecké Doubravy 

především díky několika bývalým vojenským územím. K jejich udržení je nutné náhradu 

vojenských zásahů pečlivě plánovat. S takovým plánem péče o PP Bzenecké cvičiště 

a návrhem NPP Bzenecká střelnice posluchače seznámila Ivana Jongepierová zastupující 

AOPK ČR i ZO ČSOP Bílé Karpaty. Zkušenosti a problémy se zajištěním péče o vojenské 

prostory po odchodu armády, o které se stará pozemkový spolek při ČSOP JARO Jaroměř, 

představil Martin Hanousek. Je zřejmé, že využití přírodně cenných bývalých vojenských 

cvičišť bývá místem spolupráce, střetů i rozdílných názorů.  

Poděkování 

Děkujeme generálnímu partnerovi společnosti NET4GAS, s.r.o., za finanční podporu 

k realizování konference. Děkujeme všem mediálním partnerům a spolupracujícím subjektům, 

kteří nám pomohli s propagací. Děkujeme všem přednášejícím za ochotu přispět v programu 

konference. Velké poděkování patří také panu Janu Moravcovi z ČSOP, který se ve velké 

míře podílel na přípravě programu konference. A především děkujeme všem posluchačům, 

kteří naši činnost hojnou účastí podpořili! 

O programu NET4GAS Blíž přírodě… 

 

 

 

 

 



 

 
 

Představení pořadatele 

Naše příroda, o.s., je nezisková organizace 

vydávající stejnojmenný populárně naučný 

přírodovědný časopis se zaměřením na flóru, 

faunu a zajímavá místa České republiky  

i nejbližších států. Časopis vychází již osmým 

rokem a jeho poselství spočívá nejen v naučném 

charakteru, čtenářům časopisu redakce připravuje 

zajímavá témata, která nenásilným způsobem 

formují osobní přístup ke vnímání přírody, 

uvědomění si její jedinečnosti a významu 

ochrany. Předností časopisu Naše příroda je 

široké spektrum čtenářů od mládeže školního 

věku po starší generace laické i odborné 

veřejnosti. V rámci environmentální výchovy  

a osvěty zahrnuje rovněž články s ekologickou 

tématikou a mediálně podporuje nejrůznější 

projekty.  

Více se můžete dozvědět na www.nasepriroda.cz. 

V myšlenkách založení organizace Naše příroda, o.s., se do budoucna počítalo také  

s vlastními aktivitami při pořádání odborně-vzdělávacích akcí v oblasti ochrany přírody. Po 

úspěšné a pozitivními ohlasy obdarované I. konferenci Naše příroda 2015 doufáme, že tato 

akce byla prvopočátkem jejich realizace a těšíme se na II. ročník, pro který již vybíráme další 

zajímavé téma. 

 

http://www.nasepriroda.cz/


 

 
 

     

 

Všechna dostupná videa příspěvků z konference jsou 

zdarma k vidění! Odkazy naleznete v abstraktech na 

www.konference-priroda.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled do předsálí I. konference Naše příroda 2015 v Olomouci 

http://slideslive.com/nasepriroda/konference-nase-priroda-2015
http://slideslive.com/nasepriroda/konference-nase-priroda-2015
http://www.konference-priroda.cz/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


