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Cílem pĜíspČvku je seznámení odborné veĜejnosti s prostĜedky možné právní ochrany neživé pĜírody
(geologického dČdictví), zejména pak nastínČní možností jak aktivnČ ochranČ geologických lokalit
napomoci. Studie vychází zejména z právních pĜedpisĤ o ochranČ pĜírody a krajiny.
Je objasnČna ochrana geologického dČdictví v XIX. století na základČ vymezení teoretického
pojmu pĜírodní památky, která byla pozdČji výchozím bodem i zákonné úpravy v prvním þeském
ochranáĜském zákonČ z r. 1956. V ochranČ pĜírody se ostatnČ uplatĖuje dosud, když však pĤvodní
konservátorský charakter ochrany vybraných „památek“ je dnes postupnČ obohacován i o pĜístupy
aktivní, tzv. management. Jsou diskutovány prostĜedky tzv. ochrany obecné podle zákona o ochranČ
pĜírody a krajiny þ. 114/1992 Sb. Obecná ochrana zahrnuje ochranu a využití jeskyní a ochranu
paleontologických nálezĤ. Dále je pĜiblížen institut pĜechodnČ chránČné plochy pĜi neoþekávaném
zjištČní výskytu napĜ. významných nerostĤ. Hlavní dĤraz je kladen na vysvČtlení institutu
významného krajinného prvku, který se v rámci obecné ochrany jeví pro potĜeby ochrany
geologického dČdictví jako nejvhodnČjší. Je popsán proces jeho registrace vþ. pĜíslušnosti
jednotlivých úĜadĤ veĜejné správy, ochranné podmínky atp. Navázáno je zmínkou o plošnČjší ochranČ,
rovnČž se úzce dotýkající geologického dČdictví, o ochranČ krajinného rázu. Popisuje se možnost
vyhlášení tzv. pĜírodního parku k ochranČ krajinného rázu, opČt vþ. pĜíslušnosti úĜadĤ a procesní
stránky vČci. Dále je uvažována tzv. zvláštní ochrana pĜírody, kdy v rámci územní ochrany nabízí
zákon nČkolik prostĜedkĤ, vhodných k ochranČ geologického dČdictví. Jako základní institut je
popsána dĜíve již zmínČná tzv. pĜírodní památka, pĜíp. národní pĜírodní památka, zpĤsob a pĜíslušnost
k jejímu vyhlášení, podmínky ochrany apod. Institut (národní) pĜírodní památky je pro potĜeby
ochrany významnČjších geologických lokalit, jednotlivých výchozĤ apod. zdaleka nejvhodnČjší.
ZmínČny jsou i geologické aspekty ochrany velkoplošných území (chránČné krajinné oblasti, pĜíp.
národní parky). Na závČr této þásti je pĜipomenuta možnost též zvláštní ochrany vyjmenovaných
nerostĤ. Nelze se vyhnout alespoĖ pĜipomenutí dalších významných právních úprav, které mají
k ochranČ geologického dČdictví bezprostĜední vztah. KromČ zmínky o zákonu o geologických
pracích je zde pozornost vČnována zejména nČkterým otázkám práva horního. ZávČrem jsou shrnuty
klady a zápory souþasných zákonných možností ochrany geologického dČdictví a jsou naznaþeny
nČkteré možné a potĜebné cesty budoucího vývoje (možnost využití evropské Úmluvy o krajinČ þi
Úmluvy UNESCO o ochranČ svČtového kulturního a pĜírodního dČdictví pro potĜeby ochrany
geologického dČdictví, koncept obecné ochrany tzv. geodiversity apod.).
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