
NATURA 2000 A ČESKÁ REPUBLIKA

(úvod do problematiky)

Úvod

Natura  2000  je  soustava  chráněných  území  vznikajících  na  základě  požadavků 

směrnice  92/43/EHS  o  ochraně  přírodních  stanovišť,  volně  žijících  živočichů  a  planě 

rostoucích rostlin  (dále  jen  „směrnice  o stanovištích“)  a  směrnice 79/409/EHS o  ochraně 

volně  žijících  ptáků  (dále  jen  „směrnice  o  ptácích“).  Oba  uvedené  právní  dokumenty 

Evropských  společenství  zavazují  členské  země  k provedení  tzv.  transpozice  do  národní 

legislativy.

V České republice tato transpozice proběhla vydáním novely zákona 114/1992 Sb. o 

ochraně  přírody  a  krajiny  zákonem  218/2004  Sb.  Vlastnímu  vydání  novely  v roce  2004 

předcházela nejenom dlouhá parlamentní diskuse, ale především odmítnutí první verze novely 

zákona v listopadu roku 2003. V souvislosti s provedením transpozice se ze strany některých 

zájmových  skupin  projevovaly  výrazné  tendence  vnést  do  zákona  řadu  ustanovení,  která 

nejsou pro naplnění cílů obou směrnic nutná a která by nad míru nutnou omezovala práva 

vlastníků a uživatelů pozemků zařazených do potenciálních území Natura 2000. Na druhé 

straně  existovaly  pochopitelně  poměrně  silné  tlaky  na  více  méně  formální  akceptaci 

uvedených směrnic.  Pro  „vyjednávače“  Ministerstva  životního  prostředí  nebylo  v té  době 

vůbec jednoduché prosadit přiměřenou míru nutných změn v zákoně a současně odolat v té 

době  již  dosti  vlivnému působení  nevládních  neziskových organizací  na  vedení  vlastního 

ministerstva.

Výsledkem  byla  změna  zákona,  která  umožňuje  dostatečné  naplnění  povinností 

vyplývajících pro Českou republiku jako pro členskou zemi Evropských společenství a která 

v současné  době  potřebuje  pouze  několik  technických  změn.  Co  se  však  ukazuje  být 

v posledních  letech  daleko  větším  problémem,  je  vlastní  používání  zákona  v praktickém 

životě. K tomu se ale dostaneme v další části textu.

Odborná příprava soustavy Natura 2000

Pro vytvoření  komplexní  představy o  dosavadním průběhu transpozice  směrnice  o 

ptácích a směrnice o stanovištích a o přípravě soustavy Natura 2000 je potřeba popsat alespoň 

stručně odbornou stránku celého procesu.

Cílem  obou  směrnic  je  zajištění  ochrany  druhů  živočichů  a  rostlin  uvedených 

v několika  přílohách  obou  směrnic,  stejně  jako  zajištění  ochrany  jejich  stanovišť  a  tzv. 



přírodních stanovišť, která jsou na území členských zemí Evropských společenství ohrožena 

zánikem.  Ochrana  druhů  a  stanovišť  má  být  přitom  zajištěna  především  vyhlášením 

chráněných území, na nichž se uvedené druhy a stanoviště vyskytují, a zavedením takových 

opatření, která zajistí, že se minimálně nezhorší aktuální stav populací těchto druhů, stejně 

jako  stav  a  výskyt  přírodních  stanovišť.  Velikost  a  počet  chráněných  území,  ani  způsob 

zajištění  jejich  ochrany  směrnice  pochopitelně  neurčují.  Naopak  je  v obou  směrnicích 

explicitně uvedeno, že členské země musí zohledňovat také další aspekty území, především 

pak aspekty sociální, ekonomické, kulturní a další. 

Konkrétně je např. ve článku 2 směrnice o ptácích uvedeno:

„Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby populace druhů uvedených v článku 1 

byly zachovány na úrovni nebo přivedeny na úroveň, která odpovídá zejména ekologickým,  

vědeckým a kulturním požadavkům, přičemž  budou brát v     úvahu hospodářské požadavky a   

požadavky rekreace. 

V případě směrnice o stanovištích je také v článku 2 uvedeno:

„Cílem této směrnice je přispět k zajištění biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany 

přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na evropském území  

členských států, na které se vztahuje smlouva.

Cílem opatření přijímaných na základě této směrnice je  zachování nebo obnova příznivého 

stavu z     hlediska ochrany stanovišť druhů   volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin  

v zájmu Společenství.

Opatření  přijímaná  na  základě  této  směrnice  musí  brát  v     úvahu  hospodářské,  sociální  a   

kulturní požadavky a regionální a místní charakteristiky.“

V obou případech je  tedy  ve směrnicích explicitně  uvedeno,  že  již  při  navrhování 

území  pro  soustavu Natura  2000  musí  být  respektovány nejenom hospodářské  a  sociální 

požadavky, ale  dokonce i  regionální a  místní  charakteristiky neboli  specifika.  To by bylo 

pochopitelně možné jedině za předpokladu, že by příprava návrhu soustavy území Natura 

2000 probíhala v těsné koordinaci se zástupci krajů a že by byly vedeny diskuse s vlastníky 

pozemků v předmětných lokalitách. Tyto aktivity však v případě České republiky proběhly 

pouze formálně a dnes můžeme konstatovat, že současný návrh potenciálních lokalit soustavy 

Natura  2000  nebyl  v tomto  ohledu  připraven  v souladu  s oběma  směrnicemi  Evropských 

společenství.    



Odborné návrhy soustavy chráněných území byly vytvářeny pod koordinací Agentury 

ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“), která zvolila jinou cestu 

přípravy pro území vyhlašovaná podle směrnice o ptácích a jinou pro území vyhlašovaná 

podle směrnice o stanovištích. 

Pokud jde o směrnici o ptácích, zadala AOPK ČR vypracování návrhu ptačích oblastí 

České společnosti  ornitologické (dále jen „ČSO“).  Je zásadním nedostatkem, že ze strany 

ČSO nebyla dodána podrobná zdrojová data, na základě kterých byly návrhy jednotlivých 

ptačích oblastí vypracovány. Součástí návrhu byly pouze počty hnízdících párů druhů, pro 

které byly ptačí oblasti navrhovány. Doposud tak nejsou veřejnosti dostupná data  o přesné 

lokalizaci výskytu těchto druhů a také další data a analýzy území, na základě kterých je teprve 

možné  stanovit  přesnou  hranici  ptačích  oblastí  a  jejich  nezbytnou výměru. Oprávněně  je 

možné se domnívat, že taková data neexistují a nikdy neexistovala. Kdo měl v posledních 

letech možnost nahlédnout do skutečně existujících podkladů, na základě kterých vznikaly 

návrhy  ptačích  oblastí,  nabude  velmi  pravděpodobně  dojmu,  že  příprava  návrhu  ptačích 

oblastí byla takříkajíc „střelbou od pasu“ se současnou snahou prosadit ochranu co možná 

největších oblastí.

Ptačí oblasti mají v současné době zvláštní postavení, protože se nejedná o kategorii 

zvláště chráněného území. Podstatnou roli zde proto sehrává tzv. „předmět ochrany“, což je 

v případě  ptačích  oblastí  vždy jeden  nebo několik  druhů ptáků uvedených ve  zřizovacím 

předpise.  Nelze  proto  připustit,  aby  bylo  k ptačím oblastem přistupováno  jako  k přísným 

rezervacím, kde je „nedotknutelný každý čtvereční metr území“. Každý záměr, každá aktivita 

a každá činnost v těchto chráněných územích musí být posuzována pouze v     kontextu zajištění   

ochrany ptačích druhů, které jsou v dané ptačí oblasti předmětem ochrany.

Ptačí  oblasti  se  vyhlášením stávají  přímo  součástí  soustavy  Natura  2000  (obr.  1). 

V jejich případě nedochází ze strany Evropské komise k žádné korekci. To platí s výjimkou 

případů, kdy Evropská komise posuzuje stížnosti na nedostatečné zajištění cílů směrnice o 

ptácích.

Návrh  tzv.  evropsky  významných  lokalit  probíhal  také  pod  koordinací  a  v tomto 

případě i pod přímým řízením ze strany AOPK ČR. Zvolená metodika analýzy celkového 

stavu  na  základě  celoplošného  mapování  výskytu  přírodních  stanovišť  na  území  České 

republiky v letech 2001 až 2005 byla „krokem správným směrem“. V jistém smyslu si tím 



Česká republika vytvořila výrazně lepší odborné podklady pro návrh soustavy území Natura 

2000, než většina ostatních členských zemí Evropských společenství. 

Sběr informací o výskytu a stavu jednotlivých druhů rostlin a živočichů uvedených 

v příloze II. směrnice o stanovištích již tak metodicky dobře neprobíhal a musel být v závěru 

celého přípravného období revidován. 

Uvedené mapování přírodních stanovišť vyskytujících se na území České republiky 

přišlo  daňové  poplatníky  na  několik  set  miliónů  korun  českých,  a  je  proto  naprosto 

nezdůvodnitelné, že jsou tato primární data zatajována a nejsou dána k dispozici ani odborné 

veřejnosti, ani krajským úřadům, pro které by měla jistě vysokou odbornou hodnotu. AOPK 

ČR v současné  době  poskytuje  tato  data  pouze  jako  placené  interpretované  výstupy a  ze 

strany Ministerstva životního prostředí neexistuje signál, že by hodlalo přimět vedení AOPK 

ČR k uvolnění těchto z veřejných prostředků zaplacených údajů. Argumenty vedení AOPK 

ČR o nemožnosti poskytovat primární data mapování a o riziku jejich špatné interpretace jsou 

zcela  nepřijatelné.  Je  to  stejné,  jako  kdyby  Český  hydrometeorologický  úřad  odmítl 

poskytnout data o naměřené teplotě, tlaku či srážkách, a odvolával se přitom na riziko špatné 

interpretace těchto údajů.

Na základě mapování území ČR a na základě dalších dat o výskytu druhů uvedených 

v příloze II. směrnice o stanovištích byl na půdě AOPK ČR vytvořen návrh více než devíti set 

evropsky  významných  lokalit.  Posléze  byl  tento  návrh  mírně  redukován  a  následně  byl 

vyhlášen v roce 2005 nařízením vlády ČR jako tzv. Národní seznam evropsky významných 

lokalit obsahující v současné době 863 území. Velká část těchto lokalit je již dnes z části nebo 

zcela chráněna jako zvláště chráněné území.

Národní  seznam  je  v současné  době  posuzován  Evropskou  komisí,  která  má 

k dispozici  další  alternativní  návrhy  vypracované  nevládními  organizacemi.  Je 

pravděpodobné,  že  bude  Česká  republika  vyzvána  k doplnění  současného  návrhu.  Po 

odsouhlasení  Národního  seznamu  Evropskou  komisí  budou  evropsky  významné  lokality 

v něm obsažené zařazeny do tzv. Evropského seznamu evropsky významných lokalit a Česká 

republika bude mít  od tohoto okamžiku povinnost  zajistit  do 6 let  ochranu těchto území. 

Podle platného zákona bude v České republice ochrana těchto území zajištěna buď smluvně 

(uzavřením  smlouvy  s vlastníky  pozemků)  nebo  vyhlášením  za  zvláště  chráněné  území 

v některé z existujících kategorií uvedených v zákoně. Schématicky je celý proces naznačen 

v obr. 1.



V případě přípravy návrhu Národního seznamu  došlo k naprosto stejným chybám, 

jako v případě návrhu ptačích oblastí. Jednání s vlastníky a se zástupci krajů proběhlo pouze 

formálně a důležité výchozí předpoklady uvedené v obou směrnicích tak nebyly dodrženy.

Obr. 1

Shrnutí

Soustava Natura 2000 je nástrojem politiky Evropských společenství,  který by měl 

zajistit  ochranu  a  případné  možné zlepšení  stavu  výskytu  populací  druhů  a  přírodních 

stanovišť,  jejichž  výskyt  je  podle  dosavadních  poznatků  ohrožen  nebo  má  dlouhodobě 

negativní trend vývoje. Přitom je zřejmé, že velká část evropské kulturní krajiny vznikla a je 

udržována díky lidským aktivitám a že je tedy nutné rozlišovat, kdy je na místě požadavek 

minimalizace  lidských  aktivit  a  kdy  jsou  naopak  lidské  aktivity  předpokladem k udržení 

dobrého stavu krajiny a jejích jednotlivých segmentů.

V České  republice  v současné  době  vzhledem  k historickému  vývoji  naprosto 

dominuje krajina kulturní, ve které má člověk svoji nezastupitelnou úlohu. Snaha „vytlačit“ 

člověka a jeho aktivity z krajiny je nepochopením vývoje posledních několika set let. Stejně 
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tak se dá za nepochopení historického vývoje označit představa, že je možné v reálném čase 

několika desetiletí v České republice vytvořit rozsáhlé přírodní oblasti minimálně ovlivněné 

lidskou činností. 

Klíčovou  roli  ve  vývoji  krajiny  měli  a  mají  tři  skupiny  „hospodářů“.  Jsou  to 

zemědělci,  lesníci  a  vodohospodáři.  A jedině  prostřednictvím těchto  hospodářů  je  možné 

efektivně  zlepšovat  současný  stav  krajiny  a  chránit  její  dochované  hodnoty.  Je  iluzorní 

pokoušet se o vytváření nějaké čtvrté skupiny, ať už ji budeme označovat jakkoliv - ochránci 

přírody či  ekologové.  Tito  lidé budou mít  vždy jeden zásadní handicap proti  dosavadním 

hospodářům. Nebudou mít dostatečné vlastnické vazby na půdu a tedy na krajinu.

Role  státu  a  státních 

organizací representovaných 

v případě  soustavy  Natura 

2000  Ministerstvem 

životního  prostředí  a  jeho 

resortními  organizacemi, 

jako je AOPK ČR, musí být 

v první  řadě  zaměřena  na 

komunikaci  se  skutečnými 

hospodáři.  Obě směrnice to 

explicitně vyžadují a přitom 

se to ve skutečnosti neděje.

V případech,  kde  je  vyhlášena  jakákoliv  územní  ochrana  podle  zákona  o  ochraně 

přírody a krajiny, nesmí docházet k nadužívání nebo dokonce ke zneužívání ustanovení tohoto 

zákona.  Klíčové  jsou  přitom zřizovací  předpisy  jednotlivých  zvláště  chráněných  území  a 

vymezení tzv. hlavního předmětu ochrany. Vlastníci  a uživatelé pozemků pak nesmějí  být 

omezováni nad rámec nutný pro zajištění ochrany jednotlivých předmětů ochrany. Bohužel se 

opakovaně  setkáváme  s naprosto  subjektivními  přístupy  pracovníků  správ  chráněných 

krajinných oblastí,  kteří  dávají  zamítavá nebo omezující  stanoviska a  rozhodnutí,  aniž by 

k tomu měli dostatečné odborně podložené argumenty. 

Tato  situace  je  vedle  kvality  personálního  obsazení  jednotlivých  správ  dána 

dlouhodobě  přetrvávající  snahou  o  kumulaci  odborných  i  správních  činností  do     „rukou“   

každého pracovníka správ chráněných krajinných oblastí. Tento chybný postup je některými 

lidmi vzletně označován  termínem „speciální státní správa“.  Přitom je dlouhodobě zřejmé, 



že jeden pracovník nemůže současně vykonávat funkci odborného pracovníka a současně vést 

několik správních jednání. Časově ani z pohledu specifického zaměření jednotlivých činností 

to  není  možné.  Výsledkem je  současná  situace,  kdy  je  výkon  státní  správy  na  správách 

chráněných krajinných oblastí prováděn daleko hůře než například na krajských úřadech a 

přitom není pracovníky správ zajišťován ani dostatečný odborný monitoring dané chráněné 

krajinné  oblasti.  A  nedostatek  odborných  podkladů  a  argumentů  vede  velice  často  ke 

zjednodušeným a subjektivním závěrům.

Závěr

Naplnění  požadavků  směrnice  o  ptácích  a  směrnice  o  stanovištích  nevyžaduje  víc 

státních úředníků a víc zvláště chráněných území. Nezbytná je ale změna přístupu. Prvořadým 

úkolem pracovníků státních organizací, které mají za úkol zajistit naplnění cílů směrnic, musí 

být zahájení aktivní a poctivé komunikace se zemědělci, lesníky a vodohospodáři, s vlastníky 

a uživateli pozemků a s představiteli regionálních a obecních representací. Informovanost a 

kvalitní  odborná práce a  nikoliv snahy o restrikce se  musí stát  hlavním a nejdůležitějším 

nástrojem pro státní ochranu přírody a krajiny.

Vladimír Mana

Podolí, 9. září 2007


