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Anotace 
 
Nakolik se to nemusí na první pohled jevit jako zřejmé, i vymezení hranic různých typů 
velkoplošných chráněných území přírody může mít vliv na surovinovou či potravinovou 
bezpečnost České republiky. Ochranné režimy, třeba co se týče ptačích oblastí, mohou 
limitovat těžbu nebo intenzivní zemědělskou výrobu a jedná se tak o další kamínek do 
mozaiky v této oblasti. 
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Summary 
 
As far as this does not seem to be obvious at first glance, defining the boundaries of 
different types of large-scale protected nature areas (reserves) can affect the raw material or 
food security of the Czech Republic. Protective regimes, for example those, regarding the 
so called bird areas, are concerned, can limit mining or intensive agricultural production – 
and are another „part of the stry“ in this agenda. 
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Úvod 
  

Za téma své studie jsem zvolila téma Natura 2000 a těžba neenergetických suroviny, 
která je úze spjata s projektem Natura 2000. Jedná se o téma mě velmi blízké. 

Ochrana přírody, přírodních zdrojů a stanovišť, stejně jako ochrana, či případně 
rozšiřování živočišných druhů mě velmi zajímá a jsem ráda, že projekt jako je Natura 2000 
vznikl, existuje na mezinárodní úrovni, v rámci celé Evropské unie. Studie si klade za cíl ve 
zkratce zmapovat fungování této soustavy, má poukázat na základní legislativu a přiblížit 
základní cíle. 
 

Pojem Natura 2000 a jeho vymezení 
 

V první řadě bychom si měli vysvětlit, co si lze představit pod pojmem Natura 2000? 
Jedná se o soustavu chráněných území Evropského významu. Tyto chráněné části přírody, 
vytvářejí na svých územích státy Evropské unie dle jednotných principů.1 Cílem této soustavy 
je ochrana těch druhů živočichů, rostlin, oblastí, které jsou dle Evropské unie nejcennější, 
ohrožené, nejvzácnější nebo ty druhy, které jsou omezené svým výskytem (tzv. endemické). 
Vytvoření této soustavy ukládají dva nejdůležitější právní předpisy Evropské unie, a to: 

 
1) Směrnice o ochraně volně žijících ptáků, č. 2009/147/ES. 
2) Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin, č. 92/43/EHS. 
 

Tyto dvě směrnice vyjmenovávají ve svých přílohách konkrétní druhy ptáků, druhy 
rostlin a konkretizují chráněná stanoviště. Některé druhy živočichů nebo některé druhy 
stanovišť mohou také být označena jako prioritní. Pro tyto oblasti a ohrožené druhy 
živočichů, označená jako prioritní, pak platí přísnější formy ochrany, než pro ostatní, 
neprioritní.  
 I když jsou tato území nadmíru chráněná, cílem soustavy Natura 2000 není omezit vliv 
člověka v těchto oblastech, z části se také jedná o oblasti, které by bez vlivu a zásahu člověka 
možná ani nevznikla. Nejedná se tedy o striktní přírodní rezervace, kde by byly vyloučeny 
veškeré lidské činnosti. Naopak. Vhodným managementem těchto lokalit je správný lidský 
vliv důležitý pro další vývoj těchto oblastí. Zakázány jsou samozřejmě jen ty činnosti, které 
mají negativní vliv a mohly by chráněným oblastem škodit.  

 
Evropsky významné lokality 

  
Evropsky významné lokality jsou jedním typem chráněných území v rámci soustavy 

Natura 2000. V rámci těchto lokalit jsou chráněny evropsky významná stanoviště a evropsky 
významné druhy. Tato stanoviště a významné druhy jsou vyjmenovány v přílohách směrnice 
92/43/EHS. Evropsky významná lokalita nebo druh je legislativně podložena ve výše zmíněné 
směrnici, tyto oblasti nebo druhy jsou pak zařazeny nařízením vlády České republiky do tzv. 

                                                           
1 Co je Natura 2000? Asociace ochrany přírody a krajiny. 19. IX. 2006. 
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102
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národního seznamu. Po schválení Evropskou komisí je pak zařazen do tzv. evropského 
seznamu.  
 Příklady evropsky významných lokalit v rámci České republiky, Prokopské údolí na 
území hlavního města Prahy, Labské údolí v Ústeckém kraji, rašeliniště Jizery v Libereckém 
kraji, Náměšť nad Oslavou – zámeček Kraj Vysočina, Lomnický rybník v Karlovarském kraji. Je 
to jen velmi hrubá a stručná ukázka, z mnoha lokalit, které jsou v České republice významné. 
Nákres, kde se Evropsky významné lokality znázorňuje mapa. 
 

Obrázek č. 1: Evropsky významné lokality České republiky.2 
 

 
 
Vytváření soustavy Natura 2000 a světová biogeografická území 

 
 Oblasti, které mají být zařazeny do soustavy Natura 2000 jsou pečlivě vybírány  
a odborně posuzovány. Důležitým krokem je návrh možných lokalit od členského státu. Tyto 
lokality jsou poté zkoumány na biogeografické úrovni, aby bylo zjištěno, zda splňují veškeré 
podmínky pro zařazení do soustavy Natura 2000. Jedná se zejména o údaje o početnosti 
populace u rostlinných a živočišných druhů nebo také rozloha a zachovalost přírodního 
stanoviště. V soustavě by měla být zahrnuta významná stanoviště bez ohledu na to, zda jsou 
využívána pro hospodářské účely či nikoliv. Stejně tak může být tato soustava vyhlášena na 
pozemcích vlastněných státem, taktéž na pozemcích soukromého vlastníka, a to v rámci již 
existujících území, tak také při vyhlašování území nových. V rámci procesu schvalování 
nových stanovišť a ohrožených živočišných druhů je v první řadě nutné zjistit kolik a kde se 

                                                           
2 Evropsky významné lokality. Olomoucký kraj.  
https://www.kr-olomoucky.cz/evropsky-vyznamne-lokality-cl-2897.html 
Evropsky významné lokality, Seznam lokalit v České republice. Asociace ochrany přírody a krajiny. 
http://www.nature.cz/natura2000-
design3/web_lokality.php?akce=seznam&cast=1805&quickfilter=3&show_all=0 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiapqr3--zfAhWEKlAKHUgZAmUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kr-olomoucky.cz%2Fevropsky-vyznamne-lokality-cl-2897.html&psig=AOvVaw0vycGftzecd0Ndc7TP4LzS&ust=1547544837998748
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takových „předmětů ochrany“ nachází. Poté je sepsán tzv. národní seznam, zmíněný již dříve, 
který putuje dál ke schválení do Evropské komise. Tento seznam je navržen zvlášť pro každou 
biogeografickou oblast – v České republice tedy pro kontinentální a panonskou.  

 Biogeografické oblasti rozlišujeme zejména dle historického vývoje, geologického 
podkladu. Vylišení biogeografických oblastí je důležité pro srovnávání oblastí, které si jsou 
podobné, tato metoda je také podstatně jednodušší než srovnávání oblastí, které jsou 
rozdílné.  
 V Evropské unii se vyskytují tato biogeografická území – alpinská (zahrnuje oblasti 
Alp, Pyrenejí, Apenin, severního finsko – švédského pohoří, Karpat, pohoří Balkán, Rila, Pirin 
a Rodopy), atlantská (tato oblast zahrnuje celé území Irska, Nizozemska, Spojeného 
království a části Belgie, Dánska, Francie, Německa, Portugalska a Španělska), boreální 
(zahrnuje části území Finska a Švédska, Estonsko, Litva a Lotyšsko), černomořská 
a kontinentální (území Lucemburska, části území Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, 
Francie, Itálie, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovinska a Švédska v souladu 
s biogeografickou mapou), makaronéská (zahrnuje souostroví Azor, Madeira, Kanárské 
ostrovy), panonská, stepní a středomořská (území Řecka, Malty, Kypru, části území Francie, 
Itálie, Portugalska, Španělska).3  
 

Obrázek č. 2: Mapa biogeografických území v Evropě.4 
 

 
 

                                                           
3 Co je Natura 2000? Asociace ochrany přírody a krajiny. 19. IX. 2006. 
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102 
4 Vymezení biogeografických oblastí v České republice..Asociace ochrany přírody a krajiny. 22. XII. 2005. 
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1813 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102
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Česká republika leží na území dvou biogeografických oblastí, a to, kontinentální, tu 
tvoří většina našeho území a panonské, tato oblast zahrnuje zejména oblast jižní Moravy. 
Tyto dvě oblasti znázorňuje mapa pod textem. 
 

Obrázek č. 3: Hranice mezi panonskou a kontinentální biografickou oblastí v České 
republice.5 
 

 
 

Ptačí oblasti 
 
 Mezi významné oblasti celé soustavy Natura 2000 patří ochrana hnízdišť ptáků 
a celkově ochrana ptačích oblastí. Zejména ochrana a zachování volně žijících populací ptáků 
na území Evropské unie, v současnosti se jedná zhruba o 500 druhů. Směrnice o ptácích  
a stanovištích jsou základními kameny politiky biologické rozmanitosti Evropské unie. 
Směrnice o ochraně ptáků byla přijata již v roce 1979. Tyto oblasti vznikají na základě 
směrnice 2009/114/ES, kterou Česká republika implementovala do svého zákona O ochraně 
přírody a krajiny6. Ptačí oblasti začaly vznikat již v roce 2000, kdy postupně začaly 
spolupracovat Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky s Českou společností 
ornitologickou. Tyto dvě společnosti se podílely na přípravě lokalit ptačích oblastí, postupně 
se k nim přidávaly další organizace zabývající se ochranou přírody, stejně tak další nevládní 

                                                           
5 Vymezení biogeografických oblastí v České republice. Asociace ochrany přírody a krajiny. 22. XII. 2005. 
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1813 
6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/EHS o ochraně volně žijících ptáků. 
Směrnice Rady 92/43/ES o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Nature and Biodiversity Law. Directorate General for Environment. European Commission. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 
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organizace. Výsledkem bylo vyhlášení 41 území, která byla předána Ministerstvu životního 
prostředí. Při vyhlašování ptačích oblastí, neuvádí směrnice žádná kritéria pro výběr 
přesných lokalit, na rozdíl od výběru oblastí stanovišť. Členské státy tak mají volnost při 
výběru vhodných lokalit po ptáky, pokud jsou v souladu s ornitologickými kritérii. Kritéria pro 
výběh vhodné lokality jsou zejména procentuální vyčíslení ptačí populace, používající danou 
oblast pro hnízdění, tahové koridory ptáků, shromaždiště ptáků jednotlivých druhů apod.7 
Názorně jsou vidět ptačí území na následující mapě. 
 

Obrázek č. 4: Mapa ptačích území v České republice.8 
 

  
 
Péče o lokality Natura 2000 a jejich ochrana 

 
V lokalitách, které jsou zahrnuty v soustavě Natura 2000 musí členské státy přijmout 

vhodná ochranná opatření pro zachování a obnovu přírodních stanovišť a druhů, pro které 
byla chráněná lokalita vyhlášena a pak, pochopitelně vyloučit veškeré činnosti, mající 
negativní vliv na ono prostředí. Stanovené cíle ochrany mají být založeny na ekologických 
požadavcích stanovišť a druhů, pro které je oblast zařazena do soustavy Natura 2000. 
Konečným cílem poté je, aby druhy a typy stanovišť zachovány nebo obnoveny do příznivého 
stavu. Jedná se o tzv. „stav příznivý z hlediska ochrany“9. V případě druhů se jedná o stav, 
kdy je populace trvale udržitelná, případně se v lepším případě neustále zvětšuje, nedochází 
k poklesu jejich přirozeného areálu a budou i nadále existovat dostatečně velká stanoviště 
k dlouhodobému udržení a zachování jejich populace. V případě stanovišť je stav příznivý 
pokud je zachováno prostředí, které je stabilní nebo se nadále zvětšuje a stav druhů žijící 
v těchto oblastech je příznivý.   

 
Rozvojové záměry ovlivňující oblasti Natura 2000 

                                                           
7 Kritéria pro výběr ptačích oblastí v České republice. Asociace ochrany přírody a krajiny. 4. X. 2006. 
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2115 
MÁLKOVÁ, Petra; LACINA, David. eds.: Významná ptačí území v České republice. Česká společnost 
ornitologická. Praha 2001. 
8 Ptačí oblasti. Asociace ochrany přírody a krajiny. 19. XII. 2005.  
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1804 
9 Pojem stavu příznivého z hlediska ochrany není uveden ve směrnici o ptácích, nicméně existují obdobné 
požadavky i v této oblasti.  
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Jedná se zejména o odborné posouzení projektů a plánu, související bezprostředně 

s lokalitou zahrnutou v síti Natura 2000. Takový plán nebo projekt musí být podroben tzv. 
„odpovídajícímu posouzení“, zda a jak se vztahují k cílům ochrany dotyčné lokality. 
V závislosti na zjištění a posouzení, příslušný orgán poté schválí, či zavrhne, plán nebo 
projekt, schválení probíhá za podmínky, že takový projekt nebude mít nepříznivý vliv na 
celistvost příslušné lokality. Za výjimečných okolností může být udělena výjimka, navzdory 
tomu, že z odborného posouzení vyplynulo, že takový plán nebo projekt má negativní 
dopady na lokalitu. Taková výjimka je možná, pouze pokud není jiná alternativa a převládá 
myšlenka, že pokračování v takovém konání je ve veřejném zájmu. V takovém případě je 
nutné zavést vyvažující opatření, tak aby byla zachována celistvost sítě Natura 2000.  
 

Obrázek č. 5: Logo Natura 2000.10 
 

 
 

Neenergetický těžební průmysl 
 

Neenergetický těžební průmysl poskytuje mnoho základních surovin pro výrobní 
a stavební činnosti v Evropě, a je proto klíčový pro hospodářskou konkurenceschopnost 
Evropské unie, vytváří, významný obrat a zaměstnanost.11 Neenergetický těžební průmysl se 
dělí na tři hlavní dílčí sektory, a to: stavební materiály, průmyslové nerosty a kovové nerosty. 
Aby bylo možné zajistit vzrůstající tendenci po nerostných surovinách, bude nutné zajistit 
nové těžební lokality, neboť ty současné se bohužel postupně vyčerpávají. Nejdůležitější, 
v dalším rozvoji, bude zajistit udržitelnost prostředí, tak aby nedocházelo ke zbytečným 
škodám na životním prostředí a přírodním dědictví Evropy. Pojďme tedy v této části zhruba 
nastínit klíčové právní předpisy Evropské unie o životním prostředí, která by měla být 
dodržována při vývoji plánů a projektů nových lokalit pro těžbu neenergetických surovin 
v Evropské unii.  

 Zachování biologické rozmanitosti je jedním z nejdůležitějších programů politického 
programu Evropské unie. Tento cíl byl vytyčen již v roce 2001 na summitu v Göteborgu 
„Zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010“, tento závazek je pevně zakotven ve 
všech aspektech Evropské unie.  Bohužel se jej nepodařilo do roku 2010 naplnit, proto byl 

                                                           
10 Evropská Natura 2000 – největší soustava chráněných území na světě – slaví! Česká republika k ní přispívá 
14 % svého území. Ministerstvo životního prostředí České republiky. 18. V. 2018. 
https://www.mzp.cz/cz/news_180518_Natura 
11 Těžba neenergetických surovin a Natura 2000. Evropská komise. Lucemburk 2011. ISBN 978-92-79-19357-6. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_cs.pdf 
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přijat nový cíl, a to „Do roku 2020 zastavit ubývaní biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb v rámci Unie, obnovit je do co nejvyšší míry a zesílit snahy o zastavení ubývání 
biologické rozmanitosti na celém světě“. Plán Evropské unie také v této oblasti zdůrazňuje 
ekonomickou hodnotu, kterou společnosti dávají ekosystémové služby poskytované 
přírodou. Na nichž pak závisí naše hospodářství a blahobyt. Zdravé ekosystémy poté 
pomáhají čistit vzduch, vodu a regulovat klima. Poskytují samozřejmě také základní 
potraviny, vlákna a dřevo. Cílem obnovy a zachování zdravých ekosystémů je také boj proti 
ničivým účinkům změny klimatu v budoucnosti.12  

 
Závěr 

  
Studie zmapovala základní informace o projektu Natura 2000 a velmi krátce nastínila 

těžbu neenergetických surovin. Pevně věřím, že v takto krátkém rozsahu jsou obsažena 
základní data, která by měla posloužit k jednoduché, ale ucelené představě o této 
problematice. Jsem pevně přesvědčena, že se Evropská unie bude nadále zasazovat o rozvoj 
této oblasti, společně se svými členskými státy. I když jsou v současné době daleko závažnější 
politické problémy na mezinárodní úrovni, myslím si, že ochrana životního prostředí 
a zdravého a zejména pak udržitelného klima bude vždy patřit mezi významné oblasti 
mezinárodního zájmu. 

                                                           
12 Partnership. Directorate General for Environment. European Commission. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/partnerships/index_en.htm 
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13 Bird Areas of Czech Republic. Bird Area. http://www.birdarea.com/czech-republic/special-protection-areas/ 
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