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Dřeviny jsou nedílnou součástí naší krajiny. S postupným 

odlesňováním a přeměnou funkcí pozemků docházelo na 

mnoha místech k narušení biotopů s méně častými druhy. 

Proto již v minulosti byl vytvořen seznam vzácných stromů 

a keřů (v rámci vyšších rostlin), později pak seznam 

ohrožených druhů ČR, jako součást legislativního pořádku. 

Dnes je tento seznam součástí přílohy II. Seznamu zvláště 

chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a 

předpisů navazujících, která je v podstatě přílohou 

k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Dřeviny nejsou samostatně vymezeny. 

Úvod



ZÁKONEM CHRÁNĚNÉ DRUHY DŘEVIN A JEJICH STUPEŇ OHROŽENÍ (Vyhláška 

č. 395/1992 Sb.): 

Kriticky ohrožené: Amygdalus nana, Chamaecytisus albus, Chimaphila 

umbellata, Daphne cneorum, Helianthemum grandiflorum subsp.

grandiflorum, Myricaria germanica, Rhodax rupifragus, Salix bicolor, 

S. herbacea, S. lapponum, S. myrtilloides, S. nigricans, Sorbus bohemica, 

S. sudetica, Thymus carpaticus (15)

Silně ohrožené: Arctostaphyllos uva-ursi, Betula nana, Coronilla vaginalis, 

Empetrum nigrum, Fumana procumbens, Juniperus communis subsp. alpina, 

Salix appendiculata, Taxus baccata, Teucrium montanum (9)

Ohrožené: Andromeda polifolia, Cornus mas, Empetrum hermaphroditum,

Erica herbacea, Genistella sagittalis, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, 

Polygaloides chamaebuxus, Quercus pubescens, Salix repens (10).

Vyhláška č. 395/1992 Sb.





Vzhledem k postupným změnám v krajině a tlaku na ohrožené 
biotopy či přímo jednotlivé druhy, byli jsme v roce 2005 vyzváni 
Ministerstvem životního prostředí k vypracování „Zhodnocení 
ohrožení dřevin ČR pro potřeby aktualizace seznamu zvláště 
chráněných druhů rostlin (přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb.)“. 
Byla vypracována metodika, která na základě posouzení 13 
různých faktorů porovnala ohrožení autochtonních dřevin na 
území ČR. Na základě této metodiky bylo navrženo pro přílohu 
vyhlášky 28 kriticky ohrožených druhů, 23 silně ohrožených 
druhů a 29 ohrožených druhů dřevin. Z politických důvodů však 
ke změnám v legislativě nedošlo, navržené změny nebyly 
provedeny. 



kategorie 

biotopu
popis body

0
kulturní společenstva, antropogenní stanoviště, narušovaná stanoviště raných 

sukcesních stádií 0

1 přírodní biotopy v ČR běžné 1

2 přírodní biotopy v ČR vzácnější 2

3 přírodní biotopy v ČR vzácně rozšířené a ohrožené 4

4 přírodní biotopy v ČR velmi vzácně rozšířené a silně ohrožené 6

1. Zařazení taxonu v červeném seznamu mezinárodních úmluvách a směrnicích = „kategorie 

ČS“
Červený seznam ČR

C1 5 bodů

C2 3 b

C3 1 b

(Taxony jiných, než výše uvedených kategorií, se nehodnotí! Výjimku tvoří znovu nalezené taxony kategorií A)

2. Kvalita a zranitelnost biotopu v němž se druh vyskytuje = „biotop“
Kategorizace jednotlivých biotopů z Katalogu biotopů ČR

Bodovaná kritéria



3. Fytogeografický význam taxonu = „fytogeo význam“

Endemity, relikty, druhy s úzkým středoevropským areálem jež jsou v tomto areálu

vzácné, příp. izolované populace v rámci celkového areálu druhu  + 1 bod

4. Druhy s úzkou ekologickou vazbou na specifické podmínky = „úzká ekol.

vazba“

Druhy s úzkou ekologickou vazbou na specifické podmínky (druhy, které lze pro tyto

vlastnosti těžko přenášet na jiné lokality či kultivovat)  + 1 bod

5. Druh ohrožený vyhynutím na území ČR = „malé populace“

Druhy s velmi malým počtem lokalit a malým počtem jedinců na všech svých lokalitách

u nichž hrozí zánik těchto lokalit či úbytek jedinců (druhy s počtem lokalit 3 a méně) 

+ 1 až 2 body (2 body jen ve výjimečných případech)

6. Význam druhu pro člověka = „význam“

Druhy s obsahem léčivých či jiných využitelných látek, dekorativní druhy (atraktivní pro

okrasné účely), druhy s nimiž je obchodováno + 1 až 2 body (2 body v případech, kde

z tohoto důvodu hrozí vážné ohrožení druhu na území ČR)

Bodovaná kritéria



7. Životní strategie a životní forma druhu = „život strategie“

Druhy obtížně fyzicky ochranitelné z důvodu kolísavého výskytu a délky 

životního cyklu  – 1 bod

8. Druh se stabilními populacemi 

Druhy vzácných biotopů na nichž je druh dominantní nebo vytváří početné 

stabilní populace  – 1 bod

9. Druh se širokou ekologickou amplitudou

Druhy vyskytující se ve více biotopech, v nichž jsou vcelku stabilně 

zastoupeny, avšak nevytváří velké populace  – 1 bod 

Bodovaná kritéria



Vyřazující  a zařazující podmínky

Taxonomie 

- taxonomicky nejasný druh  vyřazen

Druhy mezinárodních úmluv

• Příloha I. Bernské úmluvy  automaticky zařazen do vyhlášky

• Příloha IV. Směrnice 92/43/EHS  automaticky zařazen do vyhlášky 

(CITES – z důvodu vlastního zákona nejsou tyto druhy zvláštně hodnoceny)

kat. červeného 

seznamu
vyřazen

O

(ohrožený)

SO

(silně ohrožený)

KO

(kriticky ohrožený)

C1 méně než 6 – 6 – 8,99 9 – 15

C2 méně než 6 6 – 7 7 – 11,99 12 – 15

C3 méně než 6 6 – 13

Bodovaná kritéria



Taxon
Součet 

bodů

Nové 

zařazení

Betula oycoviensis 12 KO

Chamaecytisus albus 11 KO

Chimaphila umbellata 12 KO

Daphne cneorum 13 KO

Erica tetralix 14 KO

Helianthemum grandiflorum 

subsp. grandiflorum 13 KO

Juniperus communis subsp. 

alpina 12 KO

Myricaria germanica 12 KO

Pinus ×celakovskiorum 13 KO

Prunus padus subsp. borealis 13 KO

Prunus tenella 11 KO

Quercus virgiliana 10 KO

Ribes petraeum 11 KO

Salix appendiculata 10 KO

Salix bicolor 13 KO

Salix herbacea 12 KO

Salix myrsinifolia 11 KO

Salix myrtilloides 13 KO

Taxon
Součet 

bodů

Nové 

zařazení

Salix repens 11 KO

Sorbus alnifrons 12 KO

Sorbus gemella 11 KO

Sorbus graeca 11 KO

Sorbus hardeggensis 11 KO

Sorbus quernea 11 KO

Sorbus rhodanthera 10 KO

Sorbus sudetica 13 KO

Thymus pulcherrimus subsp.

sudeticus 12 KO

Vitis vinifera subsp. sylvestris 13 KO
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Betula oycoviensis 5 4 1 1 1 0 0 0 0 12



Taxon Součet bodů Nové zařazení

Alnus alnobetula 7 SO

Andromeda polifolia 10 SO

Arctostaphylos uva-ursi 10 SO

Betula nana 10 SO

Coronilla vaginalis 9 SO

Crataegus lindmanii 8 SO

Empetrum hermaphroditum 8 SO

Empetrum nigrum 7 SO

Fumana procumbens 10 SO

Helianthemum canum 8 SO

Malus sylvestris 7 SO

Oxycoccus microcarpus 10 SO

Prunus fruticosa 7 SO

Quercus cerris 8 SO

Rosa majalis 8 SO

Rosa spinosissima 8 SO

Salix elaeagnos 9 SO

Salix hastata 10 SO

Salix lapponum 9 SO

Sorbus austriaca 9 SO

Sorbus bohemica 7 SO

Teucrium montanum 7 SO

Thymus alpestris 11 SO



Taxon
Součet 

bodů

Nové 

zařazení

Betula obscura 6 O

Chamaecytisus austriacus 6 O

Cornus mas 5 O

Cotoneaster integerrimus 4 O

Cotoneaster melanocarpus 6 O

Erica carnea 7 O

Juniperus communis subsp.

communis 6 O

Ledum palustre 6 O

Oxycoccus palustris 8 O

Pinus rotundata 6 O

Polygala chamaebuxus 6 O

Populus nigra 6 O

Pyrus pyraster 3 O

Quercus pubescens 4 O

Rosa gallica 5 O

Rosa micrantha 6 O

Salix daphnoides 8 O

Taxon
Součet 

bodů

Nové 

zařazení

Salix rosmarinifolia 7 O

Sorbus aria 4 O

Sorbus domestica 7 O

Sorbus carpatica 7 O

Sorbus eximia 6 O

Sorbus torminalis 4 O

Staphylea pinnata 6 O

Taxus baccata 6 O

Ulmus glabra 3 O

Ulmus laevis 3 O

Ulmus minor 4 O

Viburnum lantana 5 O



Dřeviny České republiky (2009)

Kategorie ohrožení dřevin:

Jako kritéria pro hodnocení stupně ohrožení byla použita:

1. Trend vývoje početnosti populací druhu za posledních 100 let (použito 

odhadu)

2. Pravděpodobnost vyhynutí

3. Počet lokalit s autochtonním výskytem na území ČR

4. Velikost resp. početnost populací 

5. Stupeň ohrožení biotopů

6. Stávající legislativní druhová a územní ochrana

7. Potenciální možnost poškození biotickými faktory (včetně člověka) 



Dřeviny České republiky (2009)

A1 – vyhynulé druhy – druhy, které nebyly na území ČR již velmi dlouho zaznamenány 

(min. 25-50 let), druhy jejichž vzácné lokality byly zničeny

A2 – nezvěstné druhy – druhy, které nebyly nalezeny na území ČR na jejich známých 

lokalitách více než 20-30 let, ale možnost jejich znovuobjevení není vyloučena

C1 – kriticky ohrožené – druhy velmi vzácné, s recentním výskytem pouze na několika 

málo lokalitách (max. 5), s nízkou početností v mikropopulacích, velmi silně ohrožené 

vyhynutím, většinou vázané na výrazně ohrožené biotopy

C2 – silně ohrožené – druhy vzácné, s recentním výskytem na málo lokalitách (max. 20), 

s nízkou početností v populacích, silně ohrožené vyhynutím, většinou vázané na 

ohrožené biotopy

C3 – ohrožené – zejména druhy s významným trendem poklesu početnosti v posledních 

100 letech, na ohrožených biotopech, ale bez recentního nebezpečí vyhynutí, více než 20 

recentních lokalit, se střední početností populací

C4 – zranitelné – druhy s výrazným trendem poklesu početnosti v posledních 100 letech, 

přesto dosud relativně hojné. Bude-li však tento trend pokračovat mohou se stát 

ohroženými

C5 – druhy patřící do jedné z výše uvedených kategorií ohrožení, u nichž však jsou 

nedostatečné nebo pochybné údaje

C5a – nedostatek taxonomických a fytogeografických údajů

C5b – vážné pochybnosti o původnosti v květeně ČR



Dřeviny České republiky (2009)

Na základě hodnocení všech dřevin České republiky bylo zařazeno: 

do kategorie C1 – kriticky ohrožené – 37 taxonů ,

do kategorie C2 – silně ohrožené – 30 taxonů, 

do kategorie C3 – ohrožené – 22 taxonů 

a do kategorie C4 – zranitelné – 19 taxonů. 

V kategorii C5 je zařazeno 6 taxonů, u nichž není dostatek taxonomických a 

fytogeografických informací, a 6 taxonů u nichž je sporná či pochybná 

původnost v květeně ČR. 

Dalších 5 druhů je považováno za vyhynulé pro ČR. Je možné konstatovat, 

že 56,3 % našich dřevin patří do některé z kategorií ohrožených taxonů a 

další 2,3 % jsou již vyhynulé.



Naše práce na červeném seznamu dřevin pokračovala dále, byly 
shromažďovány nové podklady pro postupně připravovanou 
červenou knihu dřevin. V letech 2012-2014 byly využity jako další 
zdroje pro hodnocení ohrožení jednotlivých druhů údaje z české 
národní fytocenologické databáze, z nálezové databáze AOPK, 
typologické databáze ÚHÚL, údajů z LHP, národní inventarizace 
lesů aj.  Vznikl základ informací, který se stal výchozím 
materiálem pro další zpřesnění údajů o ohrožení dřevin v ČR. 



Z dat byly sestaveny mapy a 
grafy jako např. výskyt druhů 
do r. 2000 a od r. 2001 
v jednotlivých čtvercích 
botanického mapování, výskyt 
daného druhu v určitých 
nadmořských výškách nebo 
expozici, případně trofických 
řadách v lesním prostředí. 
Dále byly zpracovávány 
literární zdroje informací.

Příklad Salix rosmarinifolia



Příklad Salix rosmarinifolia



Příklad Salix rosmarinifolia



Příklad Salix rosmarinifolia



Poslední fází prací na Červené knize dřevin ČR jsou činnosti 
v rámci projektu EHP-NF pro roky 2015-16, který nese název 
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů 
lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených 
druhů ŠLP Křtiny, reg. č. EHP-CZ02-OV-1-012-2014. 

V rámci tohoto projektu jsou získávány poznatky o výskytu dřevin 
excerpcí sched herbářových dokladů ve větších herbářích ČR (PR, 
PRC, BRNM, BRNU). Vybrané lokality jsou ověřovány. Na základě 
těchto informací budou doplněny především mapy výskytu 
dřevin, případně další údaje. Výstupem projektu bude vydání 
Červené knihy dřevin ČR.









Vzor mapy
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Získaná data budou v rámci spolupráce s AOPK ČR předána do 
Nálezové databáze ochrany přírody.

Předpokládáme využití získaných poznatků také při spolupráci s 
autory budujícími informační floristickou databázi v projektu 
Pladias. 



Děkuji za pozornost


