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ANOTACE: 

Bakalářská práce se zabývá současným neutěšeným stavem vybraných přírodních 

památek v různém stupni kategorizace dle Zákona o ochraně přírody a krajiny              

č.114/1992 Sb. Vybrané lokality jsou v rámci úpatí Krušných hor a Českého středohoří. 

Jedná se o přírodní památky devastované místními obyvateli a turisty,                             

kteří se o významnosti lokalit dozvídají z internetu. Vybrané přírodní památky jsou v práci 

popisovány od jejich vzniku z hlediska geologického, morfologického, přes historii, 

dobývání aţ do jejich současného stavu. V neposlední řadě je popsáno zaměření ochrany 

vybraných lokalit. Ochrana přírody je celorepublikovým problémem z důvodu 

nedostatečného počtu personálu zabývajícího se ochranou přírody a krajiny. V nemalé míře 

se podepisuje na současném stavu přírody také nedostatek finančních prostředků. V závěru 

práce je uveden přehled moţných řešení neuspokojivé situace v rámci ochrany přírody             

a krajiny v celorepublikovém měřítku.  

Klíčová slova: příroda, krajina, ametyst, jaspis, aragonit, národní přírodní památka, 

přírodní památka, přírodní rezervace 

ANNOTATION: 

Bachelor thesis explores the dire state of the selected natural monuments in varying 

degrees according to the categorization of the Nature Conservation and Landscape 

114/1992 Coll. Selected sites in the foothills of the Ore Mountains and the Bohemian 

Central Highlands. It is a natural monument devastated locals and tourists, who learn about 

the significance of sites on the Internet. Selected natural monuments are described              

in the work of their production in terms of geological, morphological, over history, getting 

up to their current state. Finally, it describes the focus of protection of selected sites. 

Nature conservation is a nationwide problem because of an insufficient number                   

of personnel dealing with nature and landscape protection. In no small measure                   

to be signed on the current state of nature as well as lack of funds. The conclusion provides 

an overview of possible solutions to the unsatisfactory situation of nature and landscape           

in a nationwide scale.    

Keywords: nature, landscape, amethyst, jasper, aragonite, a national natural monument, 

natural monuments, nature reserves 
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1. ÚVOD 

1.1. Námět bakalářské práce 

Severočeská hnědouhelná pánev je v České republice vedle Ostravska územím 

nejvíce postiţeným hospodářskou činností člověka, zvláště těţkým průmyslem 

reprezentovaným především uhelným hornictvím. Území pánve, spolu s přilehlým svahem 

horského hřbetu Krušných hor na jedné straně a vulkanickým Českým středohořím            

a Doupovem na druhé straně, nepředstavuje jen tolik medializovanou měsíční krajinu 

povrchových lomů, výsypek, odkališť a rozsáhlých areálů uhelných elektráren a chemiček. 

Je i místem, kde se nachází řada unikátních přírodních památek. Nejhodnotnější z nich 

byly v uplynulých letech vyhlášeny zvláště chráněnými územími a poţívají ochrany státu. 

V jakém jsou dnes ale stavu? Jejich ochrana je sice legislativně ošetřena, v praxi ale často 

dochází k jejich poškozování i devastaci nezákonnou činností. 

Chráněných území je velký počet a  problematika jejich ochrany je sloţitá a velice 

široká, zcela mimo rozsah mé bakalářské práce. Proto jsem zvolil postup rozebrat celkovou 

situaci  jejich ochrany na příkladu několika významných přírodních památek nacházejících 

se v blízkosti mého bydliště – Ciboušova, Doupňáku, Číčova a Hradiště u Černovic.           

I v souvislosti s hornickou historií mého kraje jsem se soustředil na ochranu památek 

neţivé přírody, konkrétně mineralogických a paleontologických lokalit.  

Vybral jsem si lokality v různé kategorii ochrany, s odlišným předmětem ochrany 

(minerály, fosílie, geologické objekty), různého kulturního a historického významu, 

v různé míře poškozování a devastace.  

1.2. Metodický postup 

Při vypracování bakalářské práce jsem postupoval následujícím způsobem : 

 výběr lokalit zvláště chráněných území odlišné kategorie, se zaměřením na ochranu 

mineralogických a paleontologických nálezů, s různým statusem ochrany, 

 shromáţdění odborných podkladů a literatury, 

 návštěva vybraných lokalit a jejich fotografická dokumentace v přílohách, 

 konzultace s geology Severočeských dolů, Dolů Nástup Tušimice                        

(Janeček O., Coufal P.), 

 návštěva městského muzea v Kadani a zámku v Klášterci nad Ohří se sbírkami 

polodrahokamů z Krušných hor a fosílií z Hradiště u Černovic, 

 návštěva místně příslušných oddělení Policie ČR v Klášterci nad Ohří                 

(zástupce vedoucího Kohout J.), v Chomutově, ul. Černovická (vedoucí Přibyl P.)                   

a v Košticích (zástupce vedoucího Koš P.), 

 informace a konzultace od místně příslušných odborů ţivotního prostředí 

městského úřadu v Chomutově (Široký J.), Kadani (Vošický R.), Klášterci nad Ohří 

(Kocáb L.)  a Lounech (Salačová O.), 

 konzultace v AOPK správy CHKO – Labské pískovce se sídlem                         

v Klášterci nad Ohří (Fišer R.), 

 konzultace v Ústavu archeologické a památkové péče v Mostě (Smrţ Z.), 
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 informace od odboru České inspekce ţivotního prostředí v Ústí nad Labem 

(Pitelová H.), 

 pouţití získaných informací v bakalářské práci. 
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2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LOKALITÁCH 

2.1.  Národní přírodní památka Ciboušov [Příloha č.3] 

Status: Národní přírodní památka 

Vyhlášena: 1983  

Katastrální území: Vernéřov 

Chráněná plocha: 4,96 ha 

Předmět ochrany: Mineralogické naleziště ametystů a jaspisů  

Význam lokality: 1. Ciboušov patří k nejvýznamnějším českým lokalitám polodrahokamů 

ametystu a jaspisu. 2. Jde o naleziště pro Českou republiku výjimečného historického        

a kulturního významu v souvislosti s pouţitím ametystů a jaspisů  ve 14. století 

k inkrustacím  stěn kaplí na Karlštejně a ve Svatováclavské kapli v katedrále sv. Víta         

na Praţském hradu. 

Způsob poškozování:  Především nezákonný sběr ametystů a výkopy  prováděné                  

na lokalitě sběrateli a obchodníky s přírodninami, ale i náhodnými návštěvníky v objektech 

historických odvalů kolem středověké dobývky. Nezákonné podnikatelské aktivity 

v zalesněném terénu okolo, jako je nepovolená těţba dřeva a s ní související zásah           

do chráněné plochy. 

2.2.  Národní přírodní památka Doupňák [Příloha č.3] 

Status: Národní přírodní památka 

Vyhlášena: 1983  

Katastrální území: Klášterec nad Ohří, Miřetice 

Chráněná plocha: 12,80 ha 

Předmět ochrany: Mineralogické naleziště jaspisů a ametystů  

Význam lokality: Doupňák patří spolu s Ciboušovem k nejvýznamnějším českým 

lokalitám polodrahokamu jaspisu. Jde o naleziště pro Českou republiku výjimečného 

historického a kulturního významu v souvislosti s pouţitím ametystů a jaspisů                     

ve              14. století k inkrustacím stěn kaplí na Karlštejně a Praţském hradu. Na ploše 

lokality jsou historické agrární hromady dokladující zemědělské vyuţití zdejší krajiny          

za příznivějších klimatických podmínek ve 14. aţ 16. století, naposledy pak v 18. století. 

Způsob poškozování: Především nezákonný sběr jaspisů na lokalitě a výkopy prováděné 

sběrateli a obchodníky s přírodninami, ale i náhodnými návštěvníky v objektech 

historických agrárních hromad.  
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Obr.1 Mapka lokalit Ciboušov a Doupňák  

 

 

 

2.3.  Přírodní památka Hradiště u Černovic [Příloha č.3] 

Status: Přírodní památka 

Vyhlášena: 1986  

Katastrální území: Černovice u Chomutova 

Chráněná plocha: 4,77 ha 

Předmět ochrany: Třetihorní křemence s otisky terciérní miocénní flóry  

Význam lokality: Hradiště u Černovic je významnou terciérní paleontologickou lokalitou  

a jako přírodní výtvor dokladuje geologický vývoj severočeské hnědouhelné pánve            

a Krušných hor. Jde o archeologické naleziště – hradisko s téměř kontinuálním osídlením 

od eneolitu po raný středověk. Doklad historické těţby a zpracování lokální suroviny 

(křemence) na stavební prvky. 

Způsob poškozování: Především sběr a lámání křemence sběrateli a obchodníky 

s přírodninani kvůli otiskům třetihorní flóry, sběr archeologických artefaktů. 
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Obr.2 Mapka lokality Hradiště u Černovic 

 

 

2.4  Přírodní rezervace Číčov [Příloha č.3] 

Status: Přírodní rezervace na okraji chráněné krajinné oblasti České středohoří  

Vyhlášena: 1951  

Katastrální území: Hořenec 

Chráněná plocha: 7,21 ha 

Předmět ochrany: Flóra uvedená v Červené knize ohroţených druhů 

Význam lokality: Ochrana je zaměřena především na travinná společenstva stepního 

charakteru s mimořádně hojným výskytem koniklece lučního českého. Jde o významné 

mineralogické naleziště krystalů nerostu aragonitu.  

Způsob poškozování: Především nezákonný sběr krystalů aragonitu sběrateli a obchodníky 

s přírodninami, poškozování chráněné flóry výkopy. Poškozování ploch s chráněnou flórou 

nepovolenými sportovními a hromadnými akcemi, jako jsou exkurze a soutěţe leteckých 

modelářů. Nepříliš vhodný způsob zemědělského vyuţití vrchu. 
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Obr.3 Mapka lokality Číčov 
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3.   OBECNÝ PŘÍRODOVĚDNÝ  POPIS VYBRANÝCH  

       LOKALIT 

3.1. Národní přírodní památka Ciboušov 

3.1.1  Geologická charakteristika lokality Ciboušov 

Naleziště Ciboušov se nachází na úpatí svahu Krušných hor severovýchodně                    

od Klášterce nad Ohří, asi 1,5 km severně od osady Ciboušov, nad vodárnou. Vlastní 

naleziště tvoří rozsypy a historické odvaly po vydobyté mohutné hydrotermální              

křemen-ametyst-jaspisové ţíle. Ţíla má směr cca S-J a je vyvinutá v  rulách 

krušnohorského krystalinika. Kolem hlavní ţíly je řada dalších, méně mocných ţil 

podobného sloţení. 

Celé území nad Kláštercem nad Ohří je protkáno značným mnoţstvím křemenných            

a křemen-hematitových ţil, které byly v minulosti předmětem těţby ţelezné rudy hematitu 

a základem krušnohorského ţelezářství. Na některých křemenných ţilách vznikly, díky 

jejich sloţitému a vícefázovému vývoji, polodrahokamové odrůdy křemene (achát, ametyst 

a jaspis). Ty se během těţby či prospekce dostaly spolu s hlušinou na odvaly a dnes jsou 

velmi vyhledávány sběrateli pro jejich velikost, originální původ a vzhled jedinečný              

pro kaţdou lokalitu [14], [15].   

3.1.2.  Mineralogie lokality Ciboušov 

Charakteristický vzhled a mineralogické sloţení ţiloviny z Ciboušova jsou dány 

sloţitým vývojem ţíly a přínosem a krystalizací různých forem křemene v několika 

etapách. V první etapě vznikly v prostoru ţíly velké lištovité krystaly barytu, které byly 

následně nahrazeny křemenem. Následoval přínos jemně krystalického křemene, který 

postupně přechází aţ do hrubě krystalovaného tmavého ametystu s krásným zónováním. 

V poslední fázi byl celý prostor zalit červeným křemenem s obsahem hematitu aţ jaspisem. 

Ten sebou přinesl úlomky starší křemenné výplně a průvodní ruly a ametysty často       

roztrhal [1].   

Ametyst [Příloha č.3] (fialově, purpurově, nachově zbarvený krystalovaný křemen)   

je dnes povaţován pouze za polodrahokam či ozdobný kámen. Ale aţ do začátku             

19. století, kdy byla objevena bohatá naleziště v Brazílii, byl postaven jako biskupský 

kámen na roveň drahým kamenům. U ţiloviny z Ciboušova jsou ceněny velikost krystalů 

(aţ 40 cm), výrazná zonálnost, která vynikne po rozřezání, a uspořádání krystalů                 

do tzv. hradby. 

Jaspisem [Příloha č.3] se obecně rozumí směs jemně krystalické formy křemene         

a chalcedonu zabarvená různými pigmenty. V případě krušnohorských nalezišť jde            

o křemen zabarvený do cihlově aţ masově červené barvy jemně rozptýleným hematitem.  

3.1.3.  Těţba a zpracování jaspisů a ametystů 

Předpokládá se, ţe ţíla s ametystem byla vydobyta do hloubky asi 10 m. Pozůstatkem 

těţby na ţíle je asi 5 m hluboká rýha a odvaly na ploše asi 200 m
2
. Ţilovina byla rozřezána 

na destičky tloušťky asi 1 cm. V dochovaných inkrustacích se zachovalo asi 5000 kusů 

destiček, které pokrývají plochu asi 200 m
2
. Celkem jich bylo pouţito asi 8000 kusů. 
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Destičky jsou zapuštěny do sádrového štuku, jehoţ povrch je pozlacen. Při archeologickém 

průzkumu v 80. letech 20. století byla z odvalů odebrána ametystová surovina pro doplnění 

chybějících kusů na Karlštejně [18].    

3.1.4.  Vyuţití ametystů a jaspisů v inkrustacích 

Nalezišť kvalitních jaspisů, ametystů a achátů je ve střední části Krušných hor velké 

mnoţství, přesto byla kamenářsky poněkud překvapivě v historii vyuţita pouze surovina 

z Ciboušova a Doupňáku. Ametysty a jaspisy byly za Karla IV. pouţity ke světově 

unikátním obloţením (inkrustacím) stěn Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta a kaplí 

na Karlštejně. Nedochovaly se další inkrustace z kaple německého hradu Tangermünde         

a z kostela Všech svatých na Praţském hradě. V několika muzeích i katedrálních 

pokladnicích v Evropě jsou uchovávány artefakty řezané z ciboušovského ametystu.   

Přestoţe inkrustace byly i za Karla IV. povaţovány za mimořádné, uţ v 16. století byl 

původ kamenů obestřen tajemstvím a lokality byly zapomenuty. Přitom italští hledači 

drahokamů se na lokalitu ještě několikrát v historii prokazatelně vrátili. V roce 1541 

připsal kronikář Hájek ametystům původ v Podkrkonoší. I kdyţ tento názor byl odbornou 

veřejností zpochybňován, platil aţ do 70. let 20. století, kdy se objevily spekulace                   

o původu ametystů ze saské části Krušných hor. Teprve počátkem 80. let 20. století byly 

jako naleziště potvrzeny Ciboušov a Doupňák a jiţ za několik let po jejich znovuobjevení 

byla vyhlášena jejich ochrana.  

Jedinečnost a historický a kulturní význam inkrustací podtrhuje i jejich zatím zcela 

nevyjasněný smysl. Je nepochybné, ţe o unikátní dílo projevoval osobní zájem sám Karel 

IV. Důvodů pro jeho zhotovení lze najít několik. Velkolepostí a nákladností celého díla 

mohl Karel IV. chtít ukázat svou velikost a význam císaře. Prostory kaplí mohly slouţit 

jako mimořádně zdobená a hodnotná schránka na ostatky, korunovační klenoty apod. 

Inspirací mohl být popis nebeského Jeruzaléma v Janově zjevení, postaveného výhradně  

ze zlata a drahých kamenů [17].   

Drahé kameny a kombinace jejich barev měly vţdy sloţitou církevní symboliku. 

Purpur ametystu byl symbolem boţské i pozemské moci, ale i pokory a nejvyššího 

symbolu lásky k Bohu – mučednictví. Biskupové nosí dodnes prsten s ametystem. Za časů 

Karla IV. by ciboušovský červený jaspis nebyl povaţován za jaspis, protoţe ten musel být 

zelený a symbolizoval pevnou stálou víru. Kombinace barev červená-bílá-černá                

(jaspis-křemen-hematit) odpovídala spíše sardonyxu a ten měl zcela jiný význam: utrpení 

mučedníků – jejich čistotu a nevinnost – souţení a pokoru. Kombinace purpurové               

a červené také symbolizuje ty, kteří obývají nebesa a zemi [20].   

3.1.5.  Flóra a fauna 

Celé naleziště porůstá nepůvodní smíšený druhotný les, který byl v nedávné době 

předmětem nezákonné těţby. Místní flóra ani fauna není nijak výjimečná.  

3.2. Národní přírodní památka Doupňák 

3.2.1.  Geologická charakteristika lokality Doupňák 

Geologické a mineralogické poměry lokality Doupňák jsou do značné míry podobné 
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výše popsanému Ciboušovu. Vlastní naleziště plochy téměř 13 ha tvoří zalesněná 

vrcholová část Doupňáku severovýchodně od Klášterce nad Ohří, mezi obcemi Ciboušov  

a Domašín. Ruly krystalinika Krušných hor jsou zde na velké ploše protkány mnoţstvím  

aţ 1 m mocných křemenných ţil s jaspisem. Lokalita je známa i pod názvem Domašín. 

3.2.2.  Mineralogie lokality Doupňák 

Ţíly rovněţ prošly vícefázovým vývojem. Některé jsou tvořeny pouze hematitickým 

křemenem a jaspisem s proudovou texturou, některé prošly podobně jako ţíla u Ciboušova 

nejdříve etapou tvorby barytových krystalů a jejich nahrazením křemenem a vznikem 

estetických lištovitých pseudomorfóz. Následný přínos a krystalizace křemene nebyly 

zakončeny tvorbou ametystových krystalů. Ten je na Doupňáku vzácný. Vývoj ţil byl 

dokončen přínosem hematitického křemene a jaspisu a vznikem ţiloviny 

s charakteristickou proudovou a brekciovitou texturou [8].   

Vzhled jaspisů z Doupňáku je zejména díky světlým lištovitým pseudomorfózám         

po barytu charakteristický a jedinečný. Volné jaspisové bloky nacházené na Doupňáku       

i v širším okolí dosahují velikosti aţ 1 m. Velký surový blok je sloţený v areálu Městského 

muzea v Kadani ve františkánském klášteře, kde je vystavena i leštěná deska průměru 

téměř 80 cm. 

3.2.3.  Vyuţití jaspisů v inkrustacích 

Většina jaspisové suroviny pouţité k inkrustacím byla středověkými prospektory 

jednoduše posbírána z povrchu terénu. Celý prostor mezi Domašínem a Ciboušovem             

je dodnes poset většími či menšími kusy poměrně kvalitních jaspisů z rozvolněných ţil. 

K lámání suroviny ze ţil pravděpodobně nedošlo, moţná s výjimkou ţíly na samém okraji 

lesa a luk nedaleko odvalů hematitového dolu z 19. století. V materiálu destiček pouţitých 

k inkrustacím jaspisy z Doupňáku nad ametysty z Ciboušova výrazně převaţují. Z tabulek 

s ametysty byly sestavovány výrazné obrazce (např. kříţe). Tabulky s jaspisy spíše 

vyplňují prostory mezi nimi. Kvalita pouţité jaspisové suroviny je někdy, zvláště              

na Karlštejně, dost nízká a spíše by se dala označit jen jako běţný ţilný křemen s malým       

a velmi nepravidelným podílem hematitického křemene.  

3.2.4.  Historické zemědělské vyuţití krajiny 

Celý vrchol i svahy Doupňáku jsou pokryty ohromnými hromadami kamení. Jde         

o tzv. agrární hromady, kamení vysbírané zemědělci z kdysi existujících políček.                 

Jsou dokladem zemědělského vyuţití vrcholků Krušných hor v obdobích příznivějších 

klimatických podmínek v 18. století, pravděpodobně ale i dříve v 16. století, moţná            

i 14. století.   

3.2.5.  Flóra a fauna 

Celé naleziště porůstá přes 100 let starý nepůvodní smíšený druhotný les s převahou 

borovice. Místní flóra ani fauna není nijak výjimečná.  
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3.3.  Přírodní památka Hradiště u Černovic 

3.3.1.  Geologická charakteristika lokality Hradiště 

Vrch Hradiště (k. 594 m. n. m.) se nachází západně od Chomutova, asi 1,5 km 

severozápadně od obce Černovice. Jde o poměrně nápadný vrch na jiţním svahu Krušných 

hor tvořený ve vrcholové části denudačním reliktem kolem 10 m silné křemencové desky. 

Křemenec vznikl druhotným prokřemeněním původně písčitých vrstev v okrajových 

partiích sedimentární výplně severočeské hnědouhelné pánve. Křemencová deska je mírně 

ukloněná k jihovýchodu, posazená přímo na horniny krystalinika Krušných hor. Dnešní 

výrazný výškový rozdíl mezi pozicí desky a odpovídajícími vrstvami pánevní výplně              

je výsledkem sloţitých geologických procesů, při kterých byly Krušné hory podél                

tzv. krušnohorského zlomu jako celek vyzvednuty a naopak území terciérní pánve  

pokleslo [2]. Původní rozsah křemenců byl podstatně rozsáhlejší, neţ činí dnešní plocha 

vrcholové plošiny (cca 360 x 190 m). Dokladují to jednak rozsáhlá, aţ 20 m mocná 

suťoviska z křemencových balvanů na svahu vrchu, jednak nemalý objem úlomků 

křemenců v kvartérních sedimentech ve značné vzdálenosti od lokality. Geomorfologicky 

představuje vrch Hradiště svědeckou horu tvaru široké kupy. Na těţbou neporušených 

okrajích desky zůstaly patrné mrazové sruby. 

3.3.2.  Paleontologie lokality Hradiště 

Jako paleontologická lokalita je vrch Hradiště proslulý uţ téměř 150 let. Zkameněliny 

odtud jsou uloţeny nejen v regionálních, ale i v největších českých a středoevropských 

muzeích. První souborné zpracování asi 30 druhů místní flóry provedl Engelhardt jiţ 

v roce 1877. V křemencích nápadně převaţují krásné otisky šišek a jehlic borovic druhů 

Pinus engelhardtii, Pinus urani a Pinus ornata. K hojným patří i otisky listů postopčáku 

znetvořeného (Comptonia acutiloba), vřesny uhelné (Myrica lignitum) a téţ olší a javorů 

[13]. Další druhy flóry jsou zde zastoupeny v podruţném mnoţství. Zjištěné společenství 

umoţňuje poměrně přesné stratigrafické zařazení křemenců na bázi jílovitých sedimentů 

nadloţí uhelné sloje (spodní miocén). Stáří bylo potvrzeno  i nedávným bohatým nálezem 

prouhelnělých otisků flóry stejného společenství ve stejném horizontu na lomu                

Libouš u Chomutova (Janeček O., ústní sdělení). 

3.3.3.  Historie osídlení 

Nápadný tvar vrchu Hradiště, dobrý rozhled i poměrně velká plošina na jeho vrchu 

(cca 360 x 190 m) ho předurčila k osídlení jiţ v pozdní době kamenné (eneolit,                 

do 2000 př. n. l.). V době bronzové pak byl vrch po celé ploše poměrně hustě osídlen [19].   

Průzkum provedený v roce 1976 pracovníky AÚ ČSAV potvrdil sídlištní charakter lokality 

v době středobronzové mohylové kultury (15. stol. př. n. l.) a knovízské kultury              

(13. – 10. stol. př. n. l.). Vrch byl pravděpodobně (v mnohem menší míře) osídlen i dalšími 

kulturami – únětickou (2000 – 1500 př. n. l.) a mladšími kulturami -  laténskou         

(keltskou, 400 – 50 př. n. l.) a římskou (Germáni, do roku 375 n. l.), V 8. a 9. století            

bylo Hradiště důleţitým bodem slovanského osídlení v údolí potoka Hutná                   

(podle Kosmase byla Gutna jedno z pěti území kmene Lučanů). 

Plošina na vrcholu je zčásti ohraničena valem, u kterého se podařilo prokázat,             

ţe nejde o odval po novodobější těţbě křemence, ale o původně aţ 3 m vysokou                    
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a 2 aţ 2,5 m širokou zeď z období knovízské kultury. Patrně středověká je přes                    

97 m hluboká zasypaná šachta nejasného účelu pod geodetickým trianglem [19].   

3.3.4 . Těţba a zpracování křemence 

Historie těţby a kamenického zpracování křemence sahá hluboko do historie. 

Uplatnění našel, podobně jako křemence z podobné lokality Salesiova výšina u Oseka, 

především v obcích v nejbliţším okolí. Jako stavební kámen je křemenec odolný a dobře 

opracovatelný. Měl široké vyuţití, pouţíván byl k výrobě mlýnských kamenů, obrubníků, 

dlaţebních kostek, zárubní a mnoha dalších stavebních prvků. Prokazatelně byl pouţit 

např. při výstavbě děkanského kostela v Mostě, barokního kostela v Březně u Chomutova   

a široce byl vyuţíván i při stavbě trati Chomutov – Vejprty [2]. Velké mnoţství 

křemencových výrobků bylo zničeno při likvidaci obcí v postupu hnědouhelného lomu 

Libouš. Některé z nich, například sloupky z Krbic, se staly součástí parku zaniklých obcí 

v Perštejně. 

Těţen a zpracováván byl křemenec lámaný nejen v lůmcích a těţebních jamách 

zaloţených přímo v křemencové desce, ale zejména z volných bloků ze sutí na svazích 

Hradiště a z jeho okolí. Objemově zpracování křemence z volných bloků výrazně předčilo 

jeho lámání z výchozu. 

3.3.5.  Flóra a fauna 

Ze zoologického hlediska zde nebyl zaznamenán výskyt chráněných druhů ţivočichů. 

Z botanického hlediska není vrch nijak významný. Je porostlý cca 85 let starým porostem 

dubu a břízy. Ze seznamu zvláště chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje ohroţená prha 

arnika. 

3.4.  Přírodní rezervace Číčov 

3.4.1.  Geologické poměry lokality Číčov 

Vrch Číčov (k. 477 m. n. m., téţ Čičov) se nachází asi 10 km severně od Loun,             

200 m západně od obce Hořenec, která leţí na jeho úpatí. Jde o poměrně nápadný 

nezalesněný vrch ve zvlněné zemědělsky obdělávané krajině na hranici mezi Českou 

křídovou tabulí a vulkanickým Českým středohořím (jeho podcelku zvaném Lounské  

nebo téţ Ranské středohoří). Lounské středohoří má oproti ostatním podcelkům Českého 

středohoří osobitou geomorfologii, chemismus, petrografické sloţení hornin i jedinečnou      

a charakteristickou druhotnou mineralizaci. Lounské středohoří je tvořeno terciérními 

vulkanity, které jednotlivě, více či méně hustě proráţejí sedimentárními horninami svrchně 

křídové tabule. Dnešní ostrý tvar kopců, vyčnívajících o 100 aţ 200 m nad okolní terén,        

je výsledkem následných denudačních procesů, které ze sedimentů vypreparovaly 

jednotlivá vulkanická tělesa, respektive jejich přívodní kanály. Nerostné asociace              

na trhlinách a v dutinách vulkanických hornin vznikly v samém závěru vulkanické činnosti 

krystalizací z chladnoucích zbytkových roztoků. Pro Lounské středohoří je typická 

asociace minerálů skupiny karbonátů a naprostá absence minerálů skupiny zeolitů             

(jinde hojná). 
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3.4.2.  Mineralogie lokality Číčov 

Vrch Číčov patří k nejznámějším českým mineralogickým lokalitám, i kdyţ se zde 

nachází jen jediný sběratelsky zajímavý nerost aragonit. Lokalita je známá uţ 200 let         

a jako první ji popsal F.X. Zippe v roce 1824. Krystaly aragonitu z Číčova patří 

k nejkrásnějším na světě a jsou zastoupeny jako Čičov nebo Hořenec ve sbírkách všech 

větších světových muzeí, často ze sběrů ještě z 19. století.  

Vulkanit vrchu Číčov je tvořený komínovým tělesem pevné bazaltoidní horniny 

(pikritický leucitit), místy obklopené tufy. Aragonit a další karbonáty se nachází               

ve výplních trhlin. Chemicky je aragonit stejně jako běţnější kalcit uhličitanem 

vápenatým, odlišuje se od něj kosočtverečnou krystalografickou soustavou.  

Pro krystaly z Číčova je typická příjemná vínově ţlutá aţ světle medová barva, 

vzácnější jsou krystaly bezbarvé aţ čiré. Aragonit se na lokalitě nachází v různých 

formách. Tenké ţilky jsou vyplněné deskovitými bělavými vláknitými agregáty, mocnější 

ţilky většinou jen kusovým hrubě zrnitým agregátem s jedinci bez krystalového omezení 

[5]. Předmětem zájmu mineralogů (a dnes i sběratelů a obchodníků) jsou krystaly 

perfektně vyvinuté do dutin trhlin, eventuelně jejich čisté zlomky schopné facetového 

výbrusu. Pro šestiboké sloupečkové charakteristicky ukončené krystaly rakvičkového 

vzhledu se ve světové mineralogii vţilo označení „krystaly hořeneckého typu“. Největší 

známý krystal, uloţený ve sbírkách Oblastního muzea v Chomutově, dosahuje velikosti 

téměř 40 cm. Běţně krystaly dosahují délky do 10 cm.  

V posledních letech se zájem o aragonity z Číčova zvýšil i díky facetovým výbrusům, 

které se ze zlomkové suroviny daří vybrousit. U kamenů váhy aţ několik desítek karátů 

(raritně aţ přes 100 ct) se cení čistota a vínová barva. Kameny neslouţí jako šperkové, ale 

čistě sbírkové, protoţe jde o kámen dokonale štěpný, nepříliš tvrdý, velmi obtíţně 

brousitelný, se silným dvojlomem. 

Zlomky rozlámaných krystalů a úlomky kusových agregátů se dají dodnes volně sbírat 

na jiţním úpatí vrchu v ornici v poli. Filippi [6], [7] při svém výzkumu zjistil,                    

ţe karbonátové ţíly s aragonitem jsou zde orientované zhruba ve směru S-J. Historickým 

zdrojem krystalů je pravděpodobně malý zašlý lůmek na severovýchodním svahu Číčova.  

Krystaly podobné hořeneckým, ale menší a v horší kvalitě, se vzácně nachází                           

i v Měrunicích (Stříbrný vrch) a Korozlukách (Zámecký vrch) [6], [7]. 

3.4.3.  Flóra a fauna 

Přírodní rezervace Číčov byla vyhlášena pro ochranu travinných společenstev stepního 

teplomilného charakteru. Vrch je bezlesý, zarostlý pouze travou, keři a ojedinělými 

stromky. Mimořádně hojný je zde koniklec luční, který je veden v seznamu chráněných 

rostlin České republiky v příloze II. Vyhlášky MŢP 395/1992 jako silně ohroţený druh. 

Mezi další zástupce ohroţených druhů zdejší flóry citované přílohy Vyhlášky                      

MŢP 395/1992 Sb. patří hvozdík kartouzek, kavyl Ivanův, kavyl vláskovitý, hlaváč 

ţlutavý, čestec klasnatý, sesel fenyklový, pryšec chvojka, rozrazil rozprostřený, rozrazil 

klasnatý, mateřídouška časná pravá, mochna písečná [22]. Chráněná stepní travinná 

společenstva jsou dnes silně zatlačována druhotně rozšířeným ovsíkem. Je to hlavně 

z důvodu změny hospodářského vyuţití vrchu a ukončení pastvy ovcí v této lokalitě.            

Pro udrţení charakteru flóry by pomohlo alespoň spásání, kosení či řízené vypalování. 

 Zoologická prozkoumanost území je velice malá. Kromě staršího, novým 
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výzkumem nepotvrzeného údaje o výskytu sarančete, není fauna Číčova ničím výjimečná.  

 

 

4. SOUČASNÝ STAV VYBRANÝCH LOKALIT 

4.1. Ciboušov 

Národní přírodní památka Ciboušov se nachází na úpatí Krušných hor v blízkosti 

silnice a chatové osady. Je poměrně dobře dostupná a kontrolovatelná orgány ochrany 

přírody. Malý rozsah chráněné plochy zahrnuje vlastní středověkou dobývku a odvaly        

a rozsypy kolem ní. Spravována je AOPK, les obhospodařují Lesy ČR Klášterec nad Ohří. 

Předmětem ochrany na nalezišti výjimečné historické a kulturní hodnoty                   

jsou jaspisy a ametysty těţené a pouţité do inkrustací stěn kaplí na Karlštejně                      

a ve Svatováclavské kapli v katedrále sv. Víta na Praţském hradě. K vyhlášení ochrany 

Ciboušova i blízkého Doupňáku došlo poměrně rychle po jejich znovuobjevení                  

a rozpoznání jejich významu. Obě lokality se během cca 25 let od doby jejich 

znovuobjevení dočkaly značné popularity mezi odbornou i laickou veřejností. Na jedné 

straně se má město Klášterec nad Ohří čím chlubit, na druhé straně vyvstaly značné 

problémy s jejich ochranou.  

Ciboušov je zřejmě nejznámější mineralogickou lokalitou ametystu v Čechách 

vůbec. Kvalita a unikátnost ametystů, spolu s jejich kulturním významem, povyšují 

ciboušovské ametysty mezi nejţádanější na sběratelském trhu. Ceny kvalitních vzorků 

dosahují pětimístných částek. O ametysty mají zájem i sběratelé z německé části Krušných 

hor, kde se nachází podobné ţíly s polodrahokamy. Při jejich kupní síle tak mizí značná 

část českého kulturního dědictví v zahraničí. Jsou známy i případy, kdy čeští „podnikavci“ 

za úplatu dovedli na lokalitu skupiny sběratelů z Německa a po dobu jejich nelegálních 

výkopů jim poskytli krytí před orgány ochrany přírody a policií. I přes občasné kontroly 

k výkopům na lokalitě dochází neustále. 

Středověká dobývka, po níţ zůstala v terénu rýha, je zavalena, sběratelé                   

a obchodníci proto systematicky do hloubky překopávají odvaly v jejím bezprostředním 

okolí. Značná část chráněné plochy je jiţ zničena. Spoustu vyvětralých malých zlomků 

ametystové suroviny z povrchu těchto výkopů si pak odnášejí turisté, kterých na lokalitu 

přichází velké mnoţství.  

K poměrně velké devastaci lokality došlo roce 2005 při nedovolené těţbě dřeva. 

Část lesa okolo chráněné plochy je v soukromém vlastnictví a majitel restituent nedodrţel 

ani základní hospodářský plán při těţbě dřeva. Výsledkem jsou zde vykácené holiny               

bez obnovy lesního porostu a poškozený půdní pokryv. Jak jsem zjistil podle trestního 

příkazu [příloha č. 1] vydaného Okresním soudem v Chomutově ze dne 8.12.2006,               

byl tento restituent usvědčen a odsouzen za to, ţe v dubnu 2006 vytěţil neoprávněně dřevo, 

které jiţ nebylo na jeho pozemku, ale patřilo Lesům České republiky. Od hajného              

p. Kuchty, který spravuje revír, kde se nachází i lokality Ciboušov a Doupňák,               

jsem dále zjistil, ţe tento „podnikatel“ si neoprávněně zvětšoval své restituční území 

přemísťováním mezníků vyznačujících jeho území a prováděl zde jiţ zmíněnou těţbu.           

I kdyţ se zde nejednalo přímo o nelegální sběr nerostů, pro které je území vyhlášeno,              
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byl zde těţkou technikou výrazně zdevastován půdní pokryv chráněné národní přírodní 

památky.   

 

4.2.  Národní přírodní památka Doupňák 

Lokalita je zastrčená v lese a na rozdíl od Číčova není na první pohled jasné,              

jestli se na ní něco děje. Spravována je Agenturou ochrany přírody a krajiny,                     

les obhospodařují Lesy České republiky se sídlem v Klášterci nad Ohří. 

Poškozování se děje výhradně formou nelegálního sběru, který přerůstá                       

aţ v systematické rozebírání nejnadějnějších historických agrárních hromad. Většina 

hromad v severní polovině chráněné plochy uţ byla sběrateli v 80. a 90.letech prakticky 

úplně přebrána a všechny lepší vzorky jaspisů z nich zmizely. Stále ale ještě stojí                  

za to celou plochu chránit, zvláště kdyţ nejsou díky zalesnění a zatravnění povrchu známé 

přesné polohy výchozů ţil.  

Oproti Ciboušovu nejsou škody na Doupňáku relativně tak veliké. Plošný rozsah 

Národní přírodní památky Doupňák je podstatně větší neţ u Ciboušova. Ţíly s jaspisy         

se zde vyskytují na poměrně velké ploše, kusy a bloky jaspisů lze nalézt i daleko                     

od hranice chráněné plochy. Docela velké kusy ţiloviny se hojně nacházejí prakticky              

po celém jihovýchodním svahu Holubího vrchu a jednotlivě je lze najít aţ u břehů Ohře. 

Zpracovaná jaspisová surovina ani zdaleka nedosahuje trţní hodnoty ametystů. Pohybuje 

se v řádech stokorun a pro většinu obchodníků s přírodninami je nezajímavá. 

Obě lokality, Ciboušov i Doupňák, jsou místním obyvatelům dobře známy               

a tak si kaţdý, kdo byl na Karlštejně či v katedrále sv. Víta, z houbařské procházky              

nebo cíleného výletu za historií a nerosty nějaký vzorek sebere. Doupňák je občas i cílem 

školních a profesních exkurzí. I kdyţ při nich nedochází k výkopům a větším zásahům             

do pozemku, kaţdý účastník si nějaký jaspis na památku odnese. Vzniká neřešitelný rozpor 

mezi absolutní ochranou národní přírodní památky a touhou turistů přinést si z výletu            

něco neobyčejného, zvláště kdyţ se toho na lokalitě nachází takové mnoţství. 

4.3. Přírodní památka Hradiště u Černovic 

Rozsah chráněné plochy přírodní památky zahrnuje křemencovou desku na vrcholu 

Hradiště a její bezprostřední okolí. Spravuje ji  odbor ţivotního prostředí Krajského úřadu 

v Ústí nad Labem. 

Lokalita je situovaná na zalesněném krušnohorském svahu a, i kdyţ v krajině 

představuje výrazný morfologický prvek, je zastrčená a není přehled, co se na ní děje.           

Na Hradiště vede značená cesta a tak patří mezi oblíbené turistické cíle občanů 

Chomutova. 

Hradiště je významnou paleontologickou lokalitou a předmětem ochrany                      

je křemencová deska na vrcholu s hojnými otisky terciérní flóry. Jak uţ naznačuje název, 

jde i o archeologickou lokalitu s prokázaným osídlením uţ od eneolitu.  

Terciérní fosílie představují, ve srovnání s ametysty z Ciboušova a aragonity           

z Číčova, pro sběratele a obchodníky méně atraktivní cíl. Produktivních paleontologických 

lokalit v pánvi je celá řada a většinou nepodléhají ţádné ochraně. Z Hradiště bylo popsáno 
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asi 30 druhů terciérní flóry. Většinou jde o druhy v severočeské hnědouhelné pánvi běţné  

a v nijak zvláštní sběratelské kvalitě. To, co dělá lokalitu zajímavou, jsou otisky 

borovicových šišek, které jsou díky křemencové matrix krásně zachovalé. Otisky šišek 

jsou v křemenci hojné. Nemálo se jich najde v sutích na svazích Hradiště a ve štěrcích 

v širším okolí. Díky kratšímu či delšímu transportu a ovětrání jsou ale tyto vzorky omšelé  

a uspokojí spíše laiky. Lokalita patří mezi všeobecně známé a tak k pokusům o lámání 

křemence přímo z výchozů občas dochází. Šišky lze na sběratelském trhu prodat                

aţ za čtyřmístné částky. K největším nájezdům na lokalitu docházelo v letech kolem roku 

2000. 

Od policisty nprap. Beránka, který slouţí na místně příslušném Obvodním oddělení 

Policie ČR v ul. Černovická, jsem zjistil, ţe řešil pouze jeden přestupek sběru fosílií,            

který byl nahlášen pracovníkem odboru ţivotního prostředí v Chomutově. Nepodařilo          

se však zjistit konkrétní osobu a proto nebyl za nedovolený sběr na této lokalitě nikdo 

potrestán. 

Křemenec z Hradiště je díky lokálnímu historickému stavebnímu vyuţití               

na seznamu surovin pro restaurátorské a rekonstrukční práce architektonických památek. 

Jako stavební materiál jej pouţívají místní zahrádkáři. Ti ale nechodí pro křemencové 

desky na vrchol kopce, ale vyuţívají rozvolněný materiál válející se všude kolem, obvykle 

ne z chráněné plochy. 

Lokalita není pro svou odlehlost příliš navštěvovaná školními či profesními 

exkurzemi, v jejím okolí jsou zajímavější a dostupnější cíle. 

Hradiště je archeologickým nalezištěm. Jeho výzkum je ale dokončen a další         

se neplánuje (Smrţ Z., ústní sdělení). Stejně jako celý hřbet Krušných hor byl cílem 

nelegálních hledačů s detektory kovů, protoţe se zde našly při archeologickém výzkumu 

bronzové předměty.  

4.4. Přírodní rezervace Číčov 

Chráněná plocha přírodní rezervace zahrnuje pouze vlastní vrch Číčov. Okolí           

je ale chráněno v rámci CHKO České středohoří. Půdu kolem vrchu tvoří obdělávané 

pozemky ve vlastnictví soukromého zemědělce Antonína Marka. Chráněnou plochu 

spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Vrch se nachází v bezprostřední blízkosti 

obce Hořenec, je bezlesý a ze všech stran, ze silnice i z obce, je na něj dobře vidět.  

Ochrana je zaměřena především na travinné společenstvo teplomilného charakteru, 

které představuje relikt z období chladnějšího klimatu starších čtvrtohor. Nelegální sběr 

rostlin nebyl zaznamenán. Rostlinstvo je poškozováno spíše zásahy do půdy ze strany 

hledačů minerálů a vstupem většího počtu lidí během nepovolených sportovních a jiných 

hromadných akcí. Vrchol, ze kterého je krásný výhled do všech stran, je cílem výletů.  

Chráněné rostliny jsou dnes, podobně jako další lokality tohoto typu, silně 

zatlačovány druhotně rozšířenými rostlinami, které se lépe přizpůsobují změně ţivotních 

podmínek po dávném ukončení pastvy ovcí na této lokalitě. Stepní podmínky umoţňuje na 

lokalitě vytvářet právě pravidelné spásání nebo alespoň kosení či vypalování. Po letech 

nečinnosti se v roce 2009 ovce na lokalitu vrátily. Existence stádečka ovcí však paradoxně 

přinesla zemědělci obhospodařujícímu okolní pozemky škody na úrodě, protoţe vrch není 

oplocen. Elektrický ohradník na baterie nefunguje a ovce měly volný průchod do okolních 

polí s úrodou. 
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Díky snadné přehlednosti vrchu uţ ze strany sběratelů minerálů nedochází 

v posledních letech, aţ na výjimky, k excesům, kdy se někdo pustí do výkopu přímo          

na svazích Číčova. Vyvětralé a vyorané krystaly aragonitu se dají běţně najít na v ornici 

okolo vrchu, coţ laické zájemce obvykle uspokojí. Ţíly s aragonity se nachází i mimo 

chráněnou plochu v malém sedle jiţně od vrchu, čehoţ vyuţívají a zneuţívají sběratelé            

a obchodníci s přírodninami. Pěkné krystaly lze na sběratelském trhu prodat za poměrně 

vysoké částky. Hořenecké aragonity patří k nejlepším ve světě. Zájem o ně v poslední době 

podnítilo i jejich broušení do podoby sbírkových facetovaných výbrusů. 

Zemědělec zprvu výkopy (s jeho i bez jeho souhlasu) na hranici chráněné plochy       

a jeho polí toleroval, brzy mu ale došla trpělivost a veškeré podobné snahy teď striktně 

odmítá. Pochopení u něj nenajdou ani školní exkurze, které mu v rojnici procházejí          

po polích. Vykázání zájezdu jedné školy z Plzně z pole dokonce skončilo stíţností            

ze strany školy na místním úřadu v Libčevsi. Pan Marek A. byl pozván k projednání 

stíţnosti, ale obhájil své tvrzení, ţe mu byl ničen soukromý majetek. Přes jeho pole         

ale chodí prakticky všichni turisté, jejichţ cílem je vrchol Číčova. 

Nepovolené akce typu modelářských soutěţí se daří pracovníkům ochrany přírody 

eliminovat, stejně jako paraglaidisty. Problémem celého Českého středohoří začínají            

být neukáznění majitelé terénních motocyklů a čtyřkolek. 

V roce 2007 byl povolen pracovníky AOPK v Litoměřicích vstup do přírodní 

rezervace filmařům, kteří zde točili film „Máchův Máj“. Povolení bylo vydáno na dobu, 

kdy je zde vegetační klid rostlin, pro které je území chráněno. Filmaři ale nedodrţeli 

podmínky, za nichţ jim bylo natáčení umoţněno. Na lokalitu se vrátili o dva měsíce 

později, kdy uţ ale nebyl vegetační klid rostlin. Ani tento prohřešek nebyl nikdy potrestán.  

5. LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

5.1. Zákon ČNR č. 114 / 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

5.1.1.  Obecná ustanovení 

Je základním zákonem ochrany přírody a krajiny. Pro ochranu mnou vybraných             

a popisovaných chráněných území a obecně pro ochranu paleontologických nálezů                   

a chráněných nerostů jsou důleţitá následující ustanovení tohoto zákona                                

(ve znění pozdějších předpisů): 

Podle § 2, odst. 1 se „Ochranou přírody a krajiny podle tohoto zákona rozumí dále 

vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí 

rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické 

celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost 

krajiny.“ 

Podle § 2, odst. 2a se „Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona zajišťuje 

zejména ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů                                  

a geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů“. 
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5.1.2.  Kategorie zvláště chráněných území 

Ze šesti kategorií zvláště chráněných území, vymezených v § 14, odst. 2, se moje 

práce dotýká tří kategorií – národní přírodní památky, přírodní památky a přírodní 

rezervace.  Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, na jejímţ okraji se nachází 

přírodní  rezervace Číčov, jsem se z důvodu rozsahu této práce nezabýval.  

Přírodní rezervace je podle § 33, odst. 1 „… menší území soustředěných přírodních 

hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou 

oblast“.  

Podle § 34, odst. 1, je na celém území přírodních rezervací mimo jiné  zakázáno: 

„a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména 

prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře             

a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch, 

e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy …, 

f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany …“ 

Národní přírodní památka je podle § 35, odst. 1 „… přírodní útvar menší rozlohy, 

zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných                         

či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním 

ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval 

svou činností člověk …“  

Podle § 35 odst. 2 „… změny či poškozování národních přírodních památek či jejich 

hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození, je zakázáno.“ 

Přírodní památka je podle § 36, odst. 1 „… přírodní útvar menší rozlohy, zejména 

geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů 

ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým 

významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk …“  

Podle § 36, odst. 2 „… změna nebo poškozování přírodní památky nebo její 

hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány“. 

5.1.3.  Ochrana paleontologických nálezů a nerostů 

Paleontologický nález je podle § 3, odst. 1i „… věc, která je významným dokladem 

nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti.“ 

Obecně je ochrana paleontologických nálezů stanovena v § 11, odst. 1 a 2: 

„(1) Kdo učiní paleontologický nález, který sám rozpozná, je povinen zajistit jeho 

ochranu před zničením, poškozením nebo odcizením a opatřit jej údaji o nálezových 

okolnostech, zejména místě nálezu. Dále je povinen na písemné vyzvání orgánu ochrany 

přírody sdělit údaje o učiněném nálezu a umožnit přístup a dokumentaci tohoto nálezu 

osobám pověřeným orgánem ochrany přírody. 

(2) Vlastník pozemku, na němž byl paleontologický nález učiněn, nebo ten,                     

kdo vykonává činnosti, při nichž k nálezu došlo, je povinen umožnit na žádost orgánu 

ochrany přírody osobám tímto orgánem pověřeným provedení záchranného 

paleontologického výzkumu a po dobu jeho konání, nejdéle však po dobu osmi dnů                 

od ohlášení nálezu, nedohodnou-li se strany jinak, zdržet se na místě nálezu činnosti,             
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která by mohla vést k jeho zničení nebo poškození. Po ukončení záchranného 

paleontologického výzkumu musí být osobám pověřeným orgánem ochrany přírody 

umožněno provádět odborný paleontologický dohled nad dalšími pracemi.“ 

Zvláštní ochranu nerostů řeší obecně § 51. Podle odst. 1 „Druhy nerostů, které jsou 

vzácné nebo vědecky či kulturně hodnotné, lze vyhlásit za zvláště chráněné“. Podle odst. 2 

„Zvláště chráněné nerosty není dovoleno na místě jejich přirozeného výskytu poškozovat či 

sbírat bez povolení orgánu ochrany přírody“. Podle odst. 3 „Seznam zvláště chráněných 

nerostů podle odstavce 1 a bližší ochranné podmínky stanoví ministerstvo životního 

prostředí obecně závazným právním předpisem“. 

§ 53, odst. 1 „Vývoz zvláště chráněných nerostů je zakázán. Povolení k vývozu může 

výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele udělit Ministerstvo životního prostředí“. 

5.1.4.  Sankce a přestupky 

Podle § 87, odst. 1 „Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické 

osobě, která se dopustí přestupku tím, že: 

a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území  

i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1“ 

 Podle § 87, odst. 2a „Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč 

fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že zničí součást přírody ve zvláště 

chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, označení a vybavení zvláště 

chráněného území.“ 

Podle § 87, odst. 3 „Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč 

fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že: 

a) poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část, 

i) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle 

mezinárodních úmluv, nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna 

skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu, 4a) toto ustanovení se nepoužije, 

j) nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty“ 

Podle § 88, odst. 1 „Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč 

právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí 

protiprávního jednání tím, že: 

a) poškodí součást přírody ve zvláště chráněném území, nedovoleně změní nebo ohrožuje 

jeho dochovaný stav, 

f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště 

chráněných částí přírody 

m) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1“ 

  

Podle § 88, odst. 2 „Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč 

právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí 

protiprávního jednání tím, že: 



Jiří Jambor : Národní přírodní památky – chráněná území 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
2010                                                                                                                                                            19 

c) zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určená k ochraně, 

označení a vybavení zvláště chráněného území, 

i) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadbytečnému úhynu rostlin a živočichů                     

podle § 5, odst. 3, nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvlášť chráněné nerosty, 

k) nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle 

mezinárodních úmluv, nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné nerosty; je-li naplněna 

skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu, 4a) toto ustanovení se nepoužije, 

l) nezajistí ochranu paleontologického nálezu před zničením, poškozením nebo odcizením 

podle § 11“. 

5.2. Zákon č. 289/195 Sb. o lesích (lesní zákon) 

Ochraně přírody obecně a ochraně mineralogických a paleontologických nalezišť, 

zvláště nepatří-li mezi zvláště chráněná území, můţe výrazně napomoci aplikace některých 

ustanovení lesního zákona. Velká většina chráněných území i nalezišť je pokryta lesem. 

Podle § 6  se „Lesy člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, 

lesy zvláštního určení a lesy hospodářské“. 

Lesy zvláštního určení (§ 8, odstavec 1c ) jsou „… lesy, které nejsou lesy ochrannými 

a nacházejí se na území národních parků a národních přírodních rezervací“. 

Podle odst. 2 „… do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých 

veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem                  

na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy 

a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích                   

a přírodních památkách 

h) v nichž  jiný důležitý  veřejný zájem  vyžaduje odlišný  způsob hospodaření.“ 

Podle § 19  (Uţívání lesů) odst. 1 „Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní 

nebezpečí… Přitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí.“ 

 Podle § 20, (Zákaz některých činností v lesích) odst. 1 je v lesích zakázáno: 

„a) rušit klid a ticho 

  b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky … 

 d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat“ 

Přestupku se dopustí podle § 53, odst. 1  ten, kdo v rámci obecného uţívání lesa 

 „a) ruší klid a ticho,… 

   l) naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene,… 

  n) těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin…“ 

Podle § 53, odst. 1 „za přestupek podle odstavce 1 písm. a) může uložit orgán státní 

správy lesů pokutu až do výše 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) a n) může 

uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15 000 Kč.“ 
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5.3.  Báňská legislativa 

Z hlediska báňské legislativy se obecně problematiky mineralogických                                

a paleontologických nalezišť nejvíce dotýká zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, a zákon              

č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní správě. 

Účelem horního zákona je podle § 1 „… stanovit zásady ochrany a hospodárného 

využívání nerostného bohatství …“. Nerostné bohatství je ve vlastnictví České republiky                

a tvoří jej podle § 5, odst. 1 loţiska vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní loţiska"). 

Loţiskem nerostů (§ 4) je „… přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném 

dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností a obsahují 

nerosty“. Vyhrazené nerosty jsou jmenované v § 3, odst 1 a tvoří je mimo jiné: 

„…11. kazivec, technicky použitelné krystaly nerostů, dále polodrahokamy a drahokamy; 

     13. křemen, křemenec, vápenec, dolomit, vápencový slín, čedič, trachyt a znělec, pokud 

se tyto nerosty hodí k chemicko-technologickému zpracování nebo ke zpracování 

tavením…“ 

Ostatní nerosty jsou povaţované za nevyhrazené. Ve sporných případech rozhoduje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem ţivotního prostředí podle             

§ 3 odst 3. Výhradní loţisko je podle § 6 loţiskem vyhrazeného nerostu, pro které 

Ministerstvo ţivotního prostředí vydá osvědčení o výhradním loţisku. 

Ţádné ze mnou popisovaných nalezišť není díky jejich zařazení mezi zvláště chráněné 

přírodní památky státem evidovaným loţiskem. Křemenec z Hradiště není vyhrazeným 

nerostem, protoţe nesplňuje podmínku chemicko-technologického zpracování                     

nebo zpracování tavením. Ametysty a jaspisy z Ciboušova a Doupňáku, stejně                      

jako aragonity z Ćíčova nejsou ve smyslu horního zákona povaţovány za drahé kameny. 

Tím jsou v České republice pouze granáty pyropy. Dokonce ani tolik medializované 

jihočeské vltavíny nemají tento status (Janeček O., ústní sdělení)  

Minerály jsou ve smyslu Horního zákona nerosty, ale pojem sběr minerálů báňská 

legislativa nezná. Jednoznačně proto nelze stanovit, co je sběr a co je dobývání nerostů. 

Rozhodujícím kritériem je rozsah a fakt, jestli jde o sběr ojedinělý pro soukromé účely 

nebo jde o rozsáhlejší dobývání spojené s obchodní činností [9]. Pak by mohlo jít                   

uţ o hornickou činnost (v případě vyhrazených nerostů, podle § 2 zákona č. 61/1988) nebo 

činnost prováděnou hornickým způsobem (podle § 3 v případě nevyhrazených nerostů). 

Podle § 44, odst. 1a zákona č. 61/1988 se fyzická osoba dopustí přestupku, kdyţ provádí 

hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění a lze za to 

udělit pokutu do 50 000 Kč (§ 44, odst. 3). U podnikajících fyzických  a právnických osob 

pak aţ 5 000 000 Kč (§ 44a, odst. 4). 

Staré dobývky s odvaly, kterými celá řada mineralogických a paleontologických 

nalezišť je, lze rovněţ povaţovat za stará nebo trvale opuštěná důlní díla a vstup do nich  

se řídí rovněţ ustanoveními zákona č. 61/1988. Toto však mnou popisované lokality 

nesplňují. V případě Ciboušova o historickou dobývku jde, ale o činnost prováděnou 

hornickým způsobem by šlo aţ v případě pokusu o její vyzmáhání. 

5.4. Úprava vyhláškou 

Ciboušov a Doupňák byly vyhlášeny Národní přírodní památkou na návrh Státního 

ústavu památkové péče a ochrany přírody pod Čj: 3720/83. Dále vyhláškou ministerstva 
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ţivotního prostředí vydané  ve Sbírce zákonů č. 395/1992 byly v příloze k této vyhlášce 

uvedeny v kategorii Národní přírodní památka. 

 Hradiště u Černovic – lokalita vyhlášena za státem chráněné přírodní výtvory radou 

ONV v Chomutově ze dne 17.1.1986 pod Čj: TMSA5888/86. Tato byla derogována            

a nahrazena nařízením Okresního úřadu Chomutov ze dne 27.1.2000 a vyhlášena přírodní 

památkou. 

 Číčov – vyhlášen státní přírodní rezervací výnosem Ministerstva školství, věd             

a kultury ze dne 23.5.1951 pod Čj: 92.896/51-IV/5. Dále vyhláškou ministerstva ţivotního 

prostředí vydané ve Sbírce zákonů č. 395/1992 byla lokalita v příloze k této vyhlášce 

uvedena v kategorii přírodní rezervace. 

6. KOMPETENCE OCHRANY VYBRANÝCH PAMÁTEK   

 V § 75 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou vyjmenované 

orgány ochrany přírody vykonávající správu na úseku ochrany přírody a krajiny.                    

V § 76 aţ § 86 jsou přesně vymezeny jejich kompetence, v § 87 aţ § 89 přestupky                  

a pokuty, které mohou udělit (podrobněji kapitola 5.1.4). Mnou popisované lokality mají 

ve své kompetenci Česká inspekce ţivotního prostředí se sídlem v krajských městech, 

Agentura ochrany přírody a krajiny a odbory ţivotního prostředí se sídlem na krajských 

úřadech, magistrátech a městských úřadech. Pro tyto úřady je obecně velice obtíţné,                

při značném počtu chráněných lokalit, roztříštěnosti pravomocí úřadů, obecném nedostatku 

financí a nízkém počtu jejich pracovníků lokality pravidelně kontrolovat a fyzicky chránit.  

6.1. Odbory ţivotního prostředí    

Odbory ţivotního prostředí mají na starosti všechny přírodní památky                               

na spravovaných katastrálních územích. Odbory ţivotního prostředí získávají podklady             

o protiprávním jednání na chráněných územích v jejich teritoriu od občanů, orgánů místní 

samosprávy a rovněţ spolupracují s AOPK a ČIŢP. V minulosti (do roku 2003) řešily 

přestupky proti porušování Zákona o ochraně přírody přestupkové komise a předseda 

komise přizval pracovníka odboru ŢP do komise. V současné době jiţ přestupkové komise 

tyto problémy řešit nechtějí a ohrazují se tvrzením, ţe toto je specifický zákon a odbory ŢP 

si tato protiprávní jednání mají řešit sami. V případě zjištění jednání, ve kterém lze 

spatřovat trestný čin, přečin nebo zločin ve smyslu zákonů č. 140/1961 Sb. a 40/2009 Sb. 

spolupracují odbory ţivotního prostředí s místně příslušnými orgány Policie České 

republiky.  

Lokality Ciboušov a Doupňák spravuje odbor ţivotního prostředí Městského úřadu 

v Klášterci nad Ohří, který spolupracuje s AOPK se sídlem v Klášterci nad Ohří,                    

ale projednávání přestupků patří do kompetence Městského úřadu v Kadani. Dle sdělení 

pana Fišera z AOPK v tomto případě spolupráce v celku funguje, ale obecně platí,                   

ţe čím je odbor ţivotního prostředí od AOPK více vzdálen, tím je spolupráce horší. 

Lokalitu Hradiště u Černovic spravuje odbor ţivotního prostředí Magistrátu města 

Chomutova a spolupracuje s ČIŢP se sídlem v Ústí nad Labem. Zde je spolupráce 

komplikovanější. Navíc ČIŢP většinou řeší problémy a poškození ţivotního prostředí 

většího rozsahu, spíše aţ na úrovni ekologické havárie. Drobné prohřešky neeviduje              

ani neřeší. 
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U lokality Číčov je situace podobná jako u Hradiště, protoţe přírodní rezervace spadá 

do kompetence AOPK se sídlem v Litoměřicích a katastrálně náleţí odboru ţivotního 

prostředí Městského úřadu v Lounech. 

Při porušení zákona a řešení přestupkového jednání je podle pracovníků úřadů 

největším problémem právě roztříštěnost pravomocí dle kategorie chráněných území. 

Pracovníci odboru ţivotního prostředí mají na starosti příliš velké území a není v jejich 

silách tento prostor fyzicky kontrolovat. V praxi kontroly probíhají tak, ţe pracovníci 

vyjíţdějí na lokalitu chráněného území jenom na telefonické nebo písemné upozornění 

občanů nebo úřadů. Sankcionování protiprávního jednání probíhá sice dle ustanovení           

§ 87 zákona č. 114/1992 Sb. pro fyzické osoby a dle § 88 pro právnické osoby. V případě, 

ţe přestupek řeší přestupková komise, tak sankce odbory ţivotního prostředí pouze 

navrhují a dodávají zprávu přestupkové komisi. Komise obecně tyto přestupky řeší nerada 

a kdyţ uţ je řeší, nemá povinnost informovat zpětně odbor ţivotního prostředí,                       

jak byl přestupek vyřízen.  

6.2. Agentura ochrany přírody a krajiny 

 Tak jako u odborů ţivotního prostředí městských úřadů, tak i u AOPK je problém 

v roztříštěnosti kompetencí. Do kompetence AOPK patří např. kategorie národních 

přírodních památek a národních přírodních rezervací, ale kategorie přírodních památek             

a přírodních rezervací jiţ patří do kompetence Krajských úřadů. AOPK spolupracuje                

se stráţí přírody. Stráţci přírody jsou pouze z řad dobrovolníků a jmenují je krajské úřady. 

V současné době pobočka AOPK se sídlem v Klášterci nad Ohří, které z územního 

hlediska spravuje celou oblast Krušných hor, nemá ţádného dobrovolníka ve stráţi 

přírody. Pro své pravomoci by stráţ přírody by byla účinným faktorem při ochraně 

chráněných území. 

Podle § 81, odst. 8 jsou mimo jiné stráţci oprávněni: 

„a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, 

 b) ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,… 

 d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů     

o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené  

osoby jsou povinny uposlechnout, 

 e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní 

policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.“ 

AOPK vytváří pro svá chráněná území plány péče [příloha č. 2] o tato území              

na období 10 let. 

6.3. Česká inspekce ţivotního prostředí 

Česká inspekce ţivotního prostředí je institucí s celostátní působností. Je samostatnou 

organizační sloţkou státu zřízenou Ministerstvem ţivotního prostředí ČR. Organizačně           

je členěna podle věcné a územní působnosti. Podle věcné působnosti se člení                        

na 5 odborných sloţek (ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství, ochrany 

přírody a krajiny, ochrany lesa). V současné době ČIŢP zaměstnává přibliţně                     

585 pracovníků, z nichţ tři čtvrtiny tvoří inspektoři oblastních inspektorátů. Podle                 
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§ 80 zákona č. 114/1992 Sb. „… dozírá, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních 

orgánů, právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů          

a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje případy 

ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik 

nebo trvání.“ 

  Tomuto orgánu dodávají odbory ţivotního prostředí podněty pro řešení zjištěného 

přestupkového jednání na chráněných lokalitách a ČIŢP je sama oprávněna provádět 

sankcionování přestupců. Jednotlivé inspektoráty mají sídla pouze v krajských městech            

a proto v praxi řeší pouze případy jim přímo dané zákonem (např. znečištění vodních toků) 

a ostatní nechávají řešit místně příslušné odbory ţivotního prostředí. 

6.4. Policie České republiky 

Policie při řešení přestupků nebo trestných činů na základě přestupkového zákona             

č. 200/1990 Sb. a trestního zákona č. 140/1961 Sb. a 40/2009 Sb., řešila dle mého 

osobního zjištění na vybraných lokalitách v posledních deseti letech pouze minimum 

protizákonných jednání. 

Na lokalitě Hradiště u Černovic sice přijala oznámení o přestupkovém jednání,                 

ale pachatel nebyl zjištěn. Tato lokalita patří do okrsku Obvodního oddělení Policie ČR 

v Chomutově, ul. Černovická. Oznámení o sběru paleontologických nálezů zde podal 

pouze odbor ţivotního prostředí magistrátu města Chomutova, ovšem bez poznatku 

k pachateli. 

Na  Ciboušově byla několikrát šetřena v roce 2006 nelegální těţba dřeva a pachatel, 

kterému bylo protiprávní jednání prokázáno, byl pravomocně odsouzen. Pachatelem byla 

fyzická osoba – restituent, který nedodrţoval těţební plán a přesunoval označení 

ochranného pásma lokality. Těţil i na pozemku, který nebyl v jeho restitučním nároku,           

ale patřil Českým lesům.  

Ciboušov a Doupňák je z územního hlediska v kompetenci Obvodního oddělení 

Policie ČR v Klášterci nad Ohří, kde jsem o problému sběru nerostů hovořil se zástupcem 

vedoucího oddělení panem Kohoutem. Jak mi bylo řečeno, kromě výše uvedeného skutku 

pravomocně odsouzeného pachatele zde bylo zaznamenáno mnoţství přestupků,                     

ale po příjezdu policejní hlídky na místo se zde jiţ „sběrači“ nenacházeli. Oznámení                

na policii jsou obecně většinou anonymní, s výjimkou hajného pana Kuchty a soukromého 

zemědělce pana Čechury. 

 Na Číčově nebylo policií řešeno ţádné přestupkové jednání, ale na polích kolem 

této lokality hospodaří soukromý zemědělec, takţe je v podstatě stále hlídána. Obec 

Hořenec náleţí Obvodnímu oddělení Policie v Košticích. Při rozhovoru se zástupcem 

vedoucího tohoto oddělení panem Košem jsem zjistil, ţe nebylo přijato ţádné oznámení          

o protiprávním jednání na této lokalitě. 

7. PROBLEMATIKA OCHRANY VYBRANÝCH LOKALIT  

    V PRAXI 

V předchozích kapitolách jsem rozebral a popsal situaci na čtyřech vybraných zvláště 

chráněných územích z hlediska jejich obecné ochrany i skutečného stavu, v jakém                   

se v současnosti nacházejí. Z nepříliš radostného stavu lokalit vyplývá řada skutečností         
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i otázek.  

Zatímco zákon č. 114/1992 Sb. uvádí sankce za nezákonný sběr zvláště chráněných 

nerostů (§ 87 a 88), MŢP podle § 79 stále nevydalo vyhlášku, kterými se vyhlašují zvláště 

chráněné druhy nerostů a bliţší podmínky jejich ochrany. Podobná vyhláška byla                    

v               80. letech vydána na Slovensku a její praktická aplikace byla ve skutečnosti 

velmi rozpačitá. Vyhláška nerespektovala mimo jiné problematiku identifikace nerostů 

v terénu, rozličnost jejich forem, objevy nových druhů atd. [4].  

Sankcionování některých sběratelů, překupníků a obchodníků s přírodninami                   

za nezákonný sběr minerálů a fosílií na chráněných lokalitách je moţné pouze v případě, 

kdy jsou na lokalitě „chyceni za ruku“. Jinak se kaţdý takový sběr papírově promění třeba 

ve „starý sběr nebo koupi ze staré sbírky“. Při prodejích těchto vzorků by ale byla účinná 

spolupráce s finančními úřady, coţ se běţně děje v zahraničí.  

Paleontologické nálezy oproti mineralogickým jakousi právní ochranu mají. Přesto 

byla navrţena rozsáhlá novela § 11 zákona č. 114/1992 (dosud neschválena). Návrh novely 

nově definuje některé termíny a skutečnosti a v zásadě nevystupuje proti soukromým 

sběratelům, protoţe „… není možné, ani žádoucí, zakazovat soukromé sběratelství 

„zkamenělin“. Je však třeba určit jeho základní podmínky a jeho vztah 

k paleontologickému výzkumu.“ Cílem novely je přiblíţit ochranu paleontologických 

nálezů ochraně nálezů archeologických nebo ochraně flóry a fauny. V návrhu novely mimo 

jiné stojí: „U soukromého sběru na chráněných nalezištích je možné povolovat sběr 

v sutích (bez poškozování skalních výchozů), pokud tomu nebrání jiné zájmy ochrany 

přírody.  Paleontologické nálezy, které nebyly učiněny při provádění paleontologického 

výzkumu se mohou stát součástí soukromých sbírek. Vlastníci soukromých sbírek jsou             

na písemné vyzvání povinni oznámit MŽP, nebo jím pověřenému orgánu, požadované 

údaje o těchto paleontologických nálezech a umožnit organizacím oprávněným provádět 

paleontologický výzkum a pověřeným specialistům prohlídku nálezů, popřípadě jejich 

vědeckou dokumentaci. Vlastník soukromé sbírky je povinen chránit paleontologické 

nálezy před poškozením, zničením, nebo odcizením.“ [12].  

Na rozdíl od chráněných rostlin a ţivočichů, které je nutno nepřemisťovat a chránit            

na místě přirozeného výskytu, má ochrana minerálů a paleontologických nálezů              

svá specifika. V případě ponechání vyvětralých nálezů, zvláště paleontologických,                  

na místě dojde k jejich zničení. Pro jejich záchranu je nutné je odborně odebrat, uloţit              

a zpracovat [3]. 

8. ZÁVĚR 

 Dlouhodobým úkolem ochrany přírody obecně musí být rozsáhlá osvěta veřejnosti 

všemi dostupnými prostředky, zvýšení právního i morálního povědomí veřejnosti.                 

Dle mého názoru je nedostatečná osvěta v médiích. Zvýšení míry ochrany důslednějšími             

a podstatně rozsáhlejšími kontrolami. To ale vţdy narazí na chronický nedostatek financí          

a počtu pracovníků orgánů ochrany přírody. 

 Vzhledem k vysokému procentu nezaměstnanosti v ČR by mohlo v rámci orgánů 

státní samosprávy a organizací činných v ochraně přírody dojít k vytvoření pracovních 

míst profesionálních ochránců přírody s minimálními mzdovými náklady. Dále by jistě 

bylo moţné po dohodě kompetentních úřadů vyuţít existence a programů Probační             

a mediační sluţby ČR alespoň k nápravě nejviditelnějších  poškození a znečištění přírody 
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osobami, vykonávajícími tresty v podobě obecně prospěšných prací.  

Určité zlepšení situace v oblasti ochrany přírody by přineslo zvýšení pokut                      

za přestupky při nedovoleném sběru minerálů a fosílií podobným způsobem,                       

jako se to děje v současnosti třeba u dopravních přestupků. Medializace případů,                   

kdy k vyšetření protiprávního jednání a sankcionování došlo, tedy negativní medializace, 

by pomohla zvláště v případě Ciboušova. Obecným problémem České republiky                 

v této oblasti je vymahatelnost práva.  

Jednou z nejlépe fungujících metod ochrany nalezišť minerálů a fosilií je uspokojení 

„sběratelské vášně“ vymezením lokalit, kde by byl sběr oficiálně povolen. Ve světě             

(např. v Německu) je zcela běţné, ţe zájemcům (hlavně laikům) se vychází vstříc a řada 

lokalit je přímo pro ně zpřístupněna. Sběr je na nich povolen a za velmi malý poplatek 

regulován. Naproti tomu jsou zde pak přísně chráněné lokality, kde je sběr zakázán                   

a důsledně sankcionován a veřejnost toto akceptuje. Tato metoda by byla ideální                        

i v podmínkách České republiky, její uvedení do praxe by však vyţadovalo odpovídající 

spolupráci soukromých sběratelů minerálů a fosilií s profesionálními odborníky                         

a příslušnými institucemi (Česká geologická sluţba, Národní muzeum v Praze, místně 

příslušná regionální muzea, Geologický ústav Akademie věd České republiky, Ústav 

geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze                      

a další obdobně zaměřená pracoviště ostatních vysokých škol).  

Odstranění děr a nedokonalostí v právních předpisech a jejich zkvalitnění                         

ve spolupráci orgánů ochrany přírody s profesionálními geology a zákonodárci by rovněţ 

mohlo přinést dílčí úspěchy. Je však třeba si uvědomit, ţe mnozí profesionální ochránci 

přírody a profesionální odborníci vidí jako jediné řešení ochrany přírody úplný zákaz sběru 

minerálů a fosilií na většině známých lokalit, coţ přináší velmi často přirozený zánik                

a zapomenutí lokalit, které nikdy nemohou být všechny prozkoumány profesionálními 

mineralogy či paleontology.  

V praxi by měly být důsledněji aplikovány platné právní předpisy. Například území             

s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných nerostů nebo paleontologických 

nálezů můţe orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit za přechodně chráněnou 

plochu (§ 13 zákona č. 114/1992). Podle § 64 téhoţ zákona můţe v některých kategoriích 

chráněných území orgán ochrany přírody omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto 

území.  

Důleţitá je rovněţ větší spolupráce orgánů ochrany přírody s dalšími sloţkami,               

např. s lesní stráţí. Obecně lze říci, ţe většina mineralogických a paleontologických lokalit, 

ať uţ jsou chráněné nebo ne, je pokryta lesem. Ţe při výkopech sběratelů dochází k rušení 

klidu, poškozování stromů a keřů a narušování půdního krytu, je jasné. Takové jednání            

lze  pokutovat a také se to v praxi děje. Lesníci jsou uţ nyní nejlepšími ochránci celé řady 

mineralogických a paleontologických lokalit.  

Jedním z moţných řešení problematiky ochrany zvláště hodnotných chráněných území 

malého plošného rozsahu, jako je Ciboušov, by bylo oplocení a úplný zákaz vstupu.              

Toto řešení je limitováno finančními prostředky majitele pozemku.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a mnou získaným informacím nejen                

na vybraných lokalitách, ale i v rámci konzultací se zasvěcenými odborníky jsem došel 

k závěru, ţe by se v rámci zkvalitnění ochrany přírody mohlo na informační tabule 

přírodních památek psát číslo zelené telefonní linky, která by byla zřízena a spravována 
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Ministerstvem ţivotního prostředí. Na tuto linku by mohl bezplatně zavolat kaţdý,                 

kdo by se domníval, ţe dochází v přírodě k porušení zákona.  

Bohuţel praxe ve slibech zákonodárců nám ukazuje, ţe problémy s ochranou přírody 

jsou vyzdvihovány pouze v předvolebním období kdy je kaţdý 100% ekologickým 

aktivistou a po volbách na toto téma jiţ nikdo nehovoří. 
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Nařízení Okresního úřadu Chomutov ze dne 27.1.2000 

Výnos Ministerstva školství, věd a kultury ze dne 23.5.1951 

11. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č.1 – Mapka lokality Ciboušov, Doupňák 

Obrázek č.2 – Mapka lokality Hradiště u Černovic 

Obrázek č.3 – Mapka lokality Číčov 

12. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1 – Opis trestního příkazu 

Příloha č.2 – Plán péče NPP Doupňák 

Příloha č.3 – Obrázková příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 


