
Vrstva forem ochrany evropsky významných lokalit 

(AOPK ČR,  prosinec 2011) 

Úvod 

Agentura ochrany přírody a krajiny  ČR  (AOPK ČR) byla pověřena Ministerstvem  životního prostředí 

(MŽP) v návaznosti na zavedení institutu tzv. základní ochrany (§ 45c, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále ZOPK), přípravou podkladů pro nové nařízení vlády 

(NV), kterým  se  stanoví národní  seznam evropsky významných  lokalit  (EVL), které nahradí nařízení 

vlády  č. 132/2005 Sb.,  ve znění  pozdějších  novelizací.  Návrh  forem  ochrany  byl  nedílnou  součástí 

přípravy  odborného  návrhu NV.  Protože  v rámci  jedné  EVL může  být  aplikována  ochrana  různými 

formami  (viz  níže),  bylo  potřeba  v rámci  přípravy  odborného  návrhu  NV  prostorově  vymezit 

orientační cílové pokrytí EVL. Výstupem je vrstva forem ochrany. 

Ochrana evropsky významných lokalit může být zajištěna následujícími způsoby: 

‐ základní ochranou (§ 45c, odst. 2 ZOPK). Tato forma ochrany je uplatněna pro všechny EVL 

nebo jejich části, které jsou vyhlášeny nařízením vlády dle § 45c, odst. 1 a které nejsou 

chráněny prostřednictvím zvláště chráněného území (dle části třetí ZOPK) nebo smluvní 

ochranou (§ 39 ZOPK). 

‐ zvláště chráněným územím (ZCHÚ). Kategorie ZCHÚ, které je potřeba na území EVL vyhlásit 

stanovuje NV v kolonce „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ (do této kolonky 

nejsou vyplňovány kategorie ZCHÚ, které jsou již v EVL vyhlášeny a které již ochranu EVL 

zajišťují). Příslušná kategorie ZCHÚ je v NV uvedena v případě, že je základní ochrana 

nedostatečná pro zajištění ochrany předmětů ochrany EVL (§ 45c, odst. 4 ZOPK). Uzavření 

smluvní ochrany (§ 39 ZOPK) nahrazuje vyhlášení ZCHÚ. 

‐ smluvní ochranou (§ 39 ZOPK). Orgán ochrany přírody uzavírá smlouvu dle § 39 ZOPK 

s vlastníkem(y) pozemků v EVL za účelem zajištění ochrany EVL. Smluvní ochrana nahrazuje 

ochranu prostřednictvím ZCHÚ. 

Návrh vhodných forem ochrany se řídil pravidly určenými metodikou „Výběr vhodné formy ochrany 

pro evropsky významné  lokality“  (viz příloha 1). Vymezení vhodných  forem ochrany bylo v souladu 

s koncepcí  MŽP  na  vyhlašování  velkoplošných  ZCHÚ  a  národních  kategorií  maloplošných  ZCHÚ. 

V případě  návrhu  nenárodní  kategorie  maloplošného  ZCHÚ  (tj.  přírodní  památka  nebo  přírodní 

rezervace) byl návrh konzultován s krajským úřadem, který je orgánem ochrany přírody odpovědným 

za vyhlášení uvedených typů ZCHÚ. Je zřejmé, že vymezení navrhovaných ZCHÚ je pouze orientační a 

přesné vedení hranic bude specifikováno při vyhlašování ZCHÚ. Drobné změny ve vedení hranic nově 

vyhlašovaných ZCHÚ není proto nutné vnímat  jako odchylku od stanovení povinnosti vyhlásit ZCHÚ 

dané NV. 

Pro dostatečné zajištění ochrany EVL prostřednictvím stávajících ZCHÚ, která byla vyhlášena na území 

EVL  před  jejím  zařazením  na  národní  seznam, AOPK ČR  analyzovala  v roce  2010  soulad  předmětů 

ochrany ZCHÚ a předmětů ochrany EVL  (viz příloha 2). Výstupem byl seznam ZCHÚ, které  je nutné 
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z důvodu zajištění ochrany EVL přehlásit. Výstup  této analýzy byl zanesen do vrstvy  forem ochrany 

(viz technické řešení vrstvy) a příslušná kategorie ZCHÚ je uvedena v NV.  
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Příloha 1 ‐ metodický materiál připravený v září 2009 

Výběr vhodné formy ochrany pro evropsky významné lokality 

 (AOPK ČR, Sekce dokumentace přírody a krajiny) 

Úvod 

Tento dokument stanoví postup výběru formy ochrany evropsky významných lokalit (EVL) a nebo 

jejich  částí.  Potřeba  vytvoření  takového  postupu  vyplývá  z novely  zákona  114/92 Sb.  (ve  znění 

349/2009 Sb.)  o  ochraně  přírody  a  krajiny  (dále  jen  ZOPK).  V ní  je,  vedle  stávající  formy  zvláště 

chráněného území  (ZCHÚ) a  smluvní ochrany  (§ 39), nově definována  tzv.  základní ochrana  (§ 45c, 

odst. 2): 

„Evropsky  významné  lokality  vyhlášené  podle  odstavce  1  jsou  chráněny  před  poškozováním  a 

ničením.  Využívají  se  pouze  tak,  aby  nedošlo  k závažnému  nebo  nevratnému  poškození  nebo  ke 

zničení  evropských  stanovišť  anebo  stanovišť  evropsky  významných  druhů  vyžadujících  územní 

ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena jejich celistvost. K zásahům, které by 

mohly  vést  k takovým  nežádoucím  důsledkům,  si  musí  ten,  kdo  takové  zásahy  zamýšlí,  předem 

opatřit  souhlas  orgánu  ochrany  přírody.  Tento  odstavec  se  na  území  evropsky  významné  lokality 

vyhlášené  podle  odstavce  1  vztahuje  jen  tehdy,  neplatí‐li  pro  ně  ochrana  podle  části  třetí  tohoto 

zákona. Ochrana podle části druhé a páté tohoto zákona a ustanovení § 45h a 45i nejsou dotčeny.“ 

Podle § 45c odst. 4 ZOPK ministerstvo životního prostředí určí pro evropsky významné  lokality a 

nebo  jejich  části  kategorii  zvláště  chráněného  území  nařízením  vlády,  vyžaduje‐li  to  udržení 

příznivého stavu předmětu ochrany, pokud nebude ochrana zajištěna smluvně (§ 39): 

„K zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které 

jsou předmětem ochrany evropsky významných  lokalit,  lze území evropsky významných  lokalit nebo  jejich 

části  vyhlásit  za  zvláště  chráněná území nebo  zde  zřídit  smluvně  chráněná území podle § 39. Vyžaduje‐li 

udržení příznivého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality přísnější ochranu než podle odstavce 

2, stanoví vláda nařízením u  této evropsky významné  lokality nebo  její  části kategorie zvláště chráněných 

území,  ve  kterých  je  příslušné  orgány ochrany  přírody  vyhlásí,  nebude‐li  tato  ochrana  zajištěna  smluvně. 

Takto  vláda  postupuje  v  případě,  že  tato  evropsky  významná  lokalita  není  dosud  vyhlášena  za  zvláště 

chráněné území a její ochrana není zajištěna ani smluvně podle § 39.“ 

§ 45c odst. 5ZOPK specifikuje lhůtu a podmínky pro vyhlášení zvláště chráněného území: 

„Orgány ochrany přírody do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády podle odstavce 1 ve Sbírce  zákonů 

upozorní  formou  veřejné  vyhlášky  podle  §  25  správního  řádu  vlastníky  pozemků  v  evropsky  významných 

lokalitách  nebo  jejich  částech,  jejichž  ochranu  je  podle  nařízení  vlády  podle  §  45a  odst.  2  třeba  zajistit 

vyhlášením  zvláště  chráněného  území,  že  jejich  ochrana  na  dotčeném  pozemku  v  případě,  že  to  §  39 

připouští, může být zajištěna smluvně. Pokud vlastník pozemku ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení upozornění 

neučiní žádný písemný úkon směřující k uzavření smlouvy, nebo na základě tohoto úkonu nedojde ve  lhůtě 
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dvou  let k uzavření smlouvy podle § 39, bude evropsky významná  lokalita vyhlášena  jako zvláště chráněné 

území v kategorii ochrany stanovené národním seznamem, a to postupem stanoveným tímto zákonem pro 

vyhlášení zvláště chráněného území příslušné kategorie. Vyhlášení zvláště chráněných území podle odstavce 

4 provedou příslušné orgány ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu." 

Výběrem EVL a nebo  jejich  částí, pro které bude základní ochrana dostačující a pro které bude 

pro  zajištění  příznivého  stavu  předmětu  ochrany  potřeba  vyhlásit  ZCHÚ  pověřilo  ministerstvo 

životního  prostředí  (MŽP)  Agenturu  ochrany  přírody  a  krajiny  ČR  (AOPK ČR).  Na  základě  tohoto 

návrhu  připraví MŽP  novelu  nařízení  vlády  v kolonce  „navrhovaná  kategorie  zvláště  chráněného 

území“. 

Postup výběru formy ochrany pro EVL a nebo jejich části 

Výběr  EVL  a  nebo  jejich  částí  vhodných  pro  konkrétní  formu  ochrany  probíhá  v šesti  na  sebe 

navazujících krocích: 

1) Vytvoření seznamu fenoménů vhodných pro základní ochranu. 

2) Analýza pokrytí EVL stávajícími kategoriemi ZCHÚ a příprava podkladů. 

3) Návrh formy ochrany pro lokality, které nejsou zcela v překryvu se stávajícím ZCHÚ. 

4) Projednání návrhu s krajskými úřady. 

5) Příprava konečného návrhu včetně jeho kontroly. 

6) Příprava novely nařízení vlády. 

AD 1) Vytvoření seznamu fenoménů vhodných pro základní ochranu 

Ředitelství AOPK  ČR,  sekce  dokumentace  přírody  a  krajiny  (SDPK)  připraví  seznam  fenoménů 

vhodných  pro  základní  ochranu.  Na  základě  tohoto  seznamu  budou  EVL  rozděleny  do  třech 

skupin: 

a) všechny  fenomény,  které  jsou  předmětem  ochrany  v  EVL,  jsou  obsaženy  v seznamu 

fenoménů vhodných pro základní ochranu; 

b) v EVL  jsou předmětem ochrany  jak fenomény zahrnuté v seznamu vhodných fenoménů 

pro základní ochranu, tak další fenomény; 

c) v EVL  jsou  předmětem  ochrany  jen  fenomény,  které  nejsou  zahrnuty  v seznamu 

fenoménů vhodných pro základní ochranu. 

Seznam  fenoménů  vhodných  pro  základní  ochranu  je  v příloze  tohoto  dokumentu  (Tab. 1  a 

Obr. 1). 

AD 2) Analýza pokrytí EVL stávajícími ZCHÚ a příprava podkladů 
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SDPK AOPK ČR připraví podklady pro krajská střediska AOPK ČR pro zajištění bodu 3 a na základě 

překryvu EVL se stávajícími ZCHÚ určí  lokality, u nichž  je  již dnes na celém  jejich území ochrana 

zajištěna  formou  ZCHÚ.  Dále  bude  určena  skupina  EVL,  kde  jsou  veškeré  předměty  ochrany 

vhodné  k zajištění  formou  základní  ochrany.  Zbylé  EVL  budou  analyzovány  z hlediska  svých 

částečných překryvů se ZCHÚ. 

AD 3) Návrh formy ochrany pro lokality, které nejsou zcela v překryvu se stávajícím ZCHÚ 

Krajská střediska AOPK ČR připraví návrh  formy/forem ochrany pro každou EVL, která  je v jejich 

působnosti.  Návrh  bude  mít  podobu  textové  části,  v níž  krajské  středisko  popíše  a  zdůvodní 

předkládaný  návrh,  a  jehož  součástí  bude  shapefile,  ve  kterém  bude  každá  EVL  rozdělena  na 

jednotlivé  segmenty  dle  navrhované  formy  ochrany.  Konkrétní  podobu  vrstvy  a  její  atributové 

tabulky bude určena do 15.11. 2009. 

Možné formy ochrany pro EVL: 

stávající zvláště chráněné území: NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP 

navrhované zvláště chráněné území: NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP 

ochranné pásmo ZCHÚ 

navrhované ochranné pásmo ZCHÚ 

stávající smluvní ochrana 

připravovaná smluvní ochrana 

základní ochrana 

Výběr formy ochrany proběhne následujícím způsobem: 

a) MŽP  sdělí  připravované  kategorie  zvláště  chráněných  území,  jejichž  vyhlašování  je 

v kompetenci MŽP (NP, CHKO, NPR, NPP). 

b) EVL  a  nebo  části  EVL  obsahující  pouze  předměty  ochrany  ze  seznamu  fenoménů 

vhodných  pro  základní  ochranu  (viz  bod  1a)  budou  navrženy  pro  zajištění  formou 

základní ochrany. V případě  jiného postupu krajské středisko návrh odůvodní v textové 

části návrhu. 

c) Pro EVL a nebo části EVL obsahující předměty ochrany ze seznamu fenoménů vhodných 

pro základní ochranu i fenomény, které na seznamu nejsou přítomny (viz bod 1b) a nebo 

EVL  obsahující  pouze  předměty  ochrany,  které  nejsou  uvedeny  v seznamu  fenoménů 

vhodných pro  základní ochranu  (viz bod 1c) navrhne krajské  středisko vhodnou  formu 

ochrany. Pokud navrhne zajištění formou základní ochrany u EVL, které nejsou vymezeny 
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V případě, že hranice EVL a ZCHÚ by měly být totožné a není tomu – přeložením vrstev 

v GISu  vznikne  polygon,  může  navrhovatel  požádat  o  zarovnání  hranic  na  hranici 

(technická úprava). Ve vrstvě v atributové tabulce použije v takovém případě sloupec 

Nerp_zak. 

V případě,  že  v EVL  je  stávající  kategorie  ZCHÚ  a  je  navrhováno  její  rozšíření  a 

přehlášení  na  jinou  kategorii,  postupuje  se  tak,  že  navrhovatel  zaznamená  stávající 

kategorii/kategorie  ZCHÚ  a  na  ploše,  kde  je  plánováno  rozšíření  s přehlášením 

kategorie vyplní příslušnou navrhovanou kategorii ZCHÚ. Zaznamenává  se  tedy vždy 

současný stav, na ploše, která není zatím vyhlášena navrhovaný! 

Kategorie ZCHÚ bude navržena pro EVL a nebo její části pokud: 

i) by  absence  speciálního  managementu  vedla  k poškození  nebo  zhoršení  stavu 

předmětu ochrany (speciálním management se nemyslí běžný způsob hospodaření, u 

kterého se předpokládá jeho kontinuální pokračování); 

ii) se jedná o zranitelnou lokalitu – tzn. existuje u ní zvýšené riziko poškození předmětů 

ochrany třetí osobou. 

Významným faktorem pro úvahu nad formou zajištění EVL bude i případný stav přípravy konkrétní 

EVL k zajištění formou ZCHÚ v rámci probíhajících projektů OPŽP. 

Krajské středisko odešle návrh formou interního sdělení SDPK AOPK ČR. 

AD 4) Projednání návrhu s krajskými úřady 

Krajské středisko oficiálně poskytne návrh formy/forem ochrany pro EVL příslušnému krajskému 

úřadu  s žádostí  o  vyjádření.  Na  základě  postupu  domluveném  v bodě  3  projedná  tento  návrh 

s krajským  úřadem.  Krajské  středisko  se  s krajským  úřadem  dohodne  na  způsobu  podání 

připomínek k návrhu forem ochrany EVL a nebo jejich částí a na možném způsobu řešení sporných 

bodů. Krajský úřad pak oficiálně krajskému středisku potvrdí dohodu o možném způsobu řešení. 

Veškeré úpravy, vzešlé z jednání s krajským úřadem budou krajským střediskem dokumentovány.  

V případě  přetrvávajících  rozporů  bude  o  tomto  v průběhu  ledna  ihned  informována  sekce 

dokumentace  přírody  a  krajiny  –  oddělení  pro  evropskou  spolupráci.  V případě,  že  se  rozpory 

nepodaří  vyřešit  v průběhu  ledna,  odešle  krajský  úřad  i  přes  tuto  skutečnost  návrh  zajištění 

ochrany EVL včetně vyjmenovaných rozporů. 
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AD 5) Příprava konečného návrhu 

Výsledné  stanovisko  krajského  úřadu  k návrhu  a  konečný  návrh  zohledňující  úpravy 

vyplývající  z jednání  s krajským  úřadem  (oficiálně  potvrzený),  předá  krajské  středisko 

obratem SDPK AOPK ČR. 

AD 6) Kontrola návrhu a příprava novely nařízení vlády 

SDPK  AOPK ČR  zkontroluje  formální  správnost  návrhu  a  na  jeho  základě  připraví  podklad  pro 

novelu nařízení  vlády,  kterým  se  stanoví národní  seznam  EVL  v kolonce  „navrhovaná  kategorie 

zvláště chráněného území“. Tento návrh předá MŽP. 
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PŘÍLOHA 

Tab. 1. Fenomény vhodné pro základní ochranu.  

Druh 

Aspius aspius  Eudontomyzon mariae  Myotis emarginatus 

Barbastella barbastellus  Gobio albipinnatus  Myotis myotis 

Bombina variegata  Gobio kessleri  Pelecus cultratus 

Buxbaumia viridis  Gymnocephalus baloni  Rhinolophus hipposideros 

Callimorpha quadripunctaria  Gymnocephalus schraetzer  Rhodeus sericeus amarus 

Canis lupus  Lampetra planeri  Sabanejewia aurata 

Carabus variolosus ‐ Poznámka: 

podmínit územně  Lutra lutra  Salmo salar 

Castor fiber  Lynx lynx  Trichomanes speciosum 

Cobitis taenia  Misgurnus fossilis  Ursus arctos 

Coleanthus subtilis  Myotis bechsteini  Vertigo angustior 

Cottus gobio  Myotis blythii  Zingel streber 

Dicranum viride  Myotis dasycneme  Zingel zingel 

Biotop 

3130 ‐ Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody 

nížinného až subalpínského stupně 

kontinentální a alpínské oblasti a horských 

poloh jiných oblastí, s vegetací tříd 

Littorelletea uniflorae nebo Isoëto‐

Nanojunceteae (s výjimkou vysoce 

reprezentativních porostů) 

6430 ‐ Vlhkomilná 

vysokobylinná lemová 

společenstva nížin a horského 

až alpínského stupně  

Poznámka: s výjimkou T1.8 ‐

Kontinentální vysokobylinná 

vegetace  

9110 ‐ Bučiny asociace Luzulo‐

Fagetum  Poznámka: s 

výjimkou jedlin 

3140 ‐ Tvrdé oligo‐mezotrofní vody s 

bentickou vegetací parožnatek  6520 ‐ Horské sečené louky 

9130 ‐ Bučiny asociace 

Asperulo‐Fagetum  

3260 ‐ Nížinné až horské vodní toky s vegetací 

svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho‐

Batrachion 

7140 ‐ M1.6 ‐ Mezotrofní 

vegetace bahnitých substrátů  

9140 ‐ Středoevropské 

subalpínské bučiny (s javorem – 

Acer a šťovíkem horským – 

Rumex arifolius) 

3270 ‐ Bahnité břehy řek s vegetaci svazů 

Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 

8110 ‐ Silikátové sutě horského 

až niválního stupně 

(Androsacetalia alpinae a 

Galeopsietalia ladani) 

9170 ‐ Dubohabřiny asociace 

Galio‐Carpinetum  Poznámka: 

bez vybraných pralesovitých 

porostů 

  8



4060 ‐ Alpínská a boreální vřesoviště 

8160 ‐ Vápnité sutě pahorkatin 

a horského stupně 

9180 ‐ Lesy svazu Tilio‐Acerion 

na svazích, sutích a v roklích 

4080 ‐ Subarktické vrbové křoviny 

8210 ‐ Chasmofytická vegetace 

vápnitých skalnatých svahů 

91E0 ‐ L2.2A ‐ Údolní jasanovo‐

olšové luhy, typické porosty 

6150 ‐ Silikátové alpínské a boreální trávníky 

8220 ‐ Chasmofytická vegetace 

silikátových skalnatých svahů 

91H0 ‐ Panonské šipákové 

doubravy 

6190 ‐ T3.2 ‐ Pěchavové trávníky 

8310 ‐ Jeskyně nepřístupné 

veřejnosti 

9410 ‐ L9.1 ‐ Horské třtinové 

smrčiny, L9.3 ‐ Horské 

papratkové smrčiny 

 

Obr. 1.  Hranice  územního  podmínění  druhu  Carabus  variolosus  vhodného  pro  základní  ochranu. 

Modře – hranice územního podmínění. 
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Příloha 2 ‐ metodický materiál vytvořený v říjnu 2010 

Metodika postupu pro výběr MZCHÚ k přehlášení z důvodu zajištění ochrany 

předmětů ochrany EVL 

AOPK ČR, 20.10. 2010 

 

1. Úvod 

Předkládaný  dokument  neslouží  jako  podklad  pro  připravovanou  novelu  nařízení  vlády 

č. 132/2005 Sb. ani jako podklad do mezirezortního řízení. Cílem navrhované metodiky je metodický 

návrh  formálního  sladění  ochranných  podmínek  národního  systému  územní  ochrany  (existujících 

MZCHÚ ve volné krajině) a soustavy Natura 2000 tak, aby byly konzistentní a v souladu se zákonem o 

ochraně přírody a krajiny. 

 

V současné době se dokončují návrhy formy ochrany pro všechny evropsky významné  lokality (EVL), 

jehož výsledkem by měl být ucelený systém ochrany pro EVL v rámci soustavy Natura 2000. Zajištění 

dostatečné  ochrany  evropsky  významných  fenoménů  je  požadováno  směrnicí  92/43/EHS 

o stanovištích  (článek  4,  odst.  4)  a  je  dále  na  národní  úrovni  specifikováno  zákonem  o  ochraně 

přírody a krajiny v platném znění (část čtvrtá). 

Jednu  z forem ochrany představují  také  již existující maloplošná  zvláště  chráněná území  (MZCHÚ), 

která  se  s EVL  překrývají  (zcela  nebo  částečně).  Existence MZCHÚ má  za  cíl  zajistit  dostatečnou 

ochranu předmětných  fenoménů. To platí bezvýhradně v případě, že se MZCHÚ vyhlašují na území 

EVL  nově  (nebo  jsou  kvůli  EVL  přehlašovány)  a  zřizovací  předpis  je  v souladu  s cíli  ochrany  EVL. 

U stávajících  MZCHÚ  ovšem  nemusí  definice  předmětů  ochrany  ve  vyhlašovací  dokumentaci 

dostatečně  zahrnovat  cíle ochrany EVL, případně  je definice v přímém  rozporu a nebo příliš vágní. 

Ochrana  prostřednictvím MZCHÚ  je  garantovaná  ze  zákona  základními  ochrannými  podmínkami, 

které mají  vazbu  na  předměty  ochrany  ZCHÚ.  Pokud  tedy  v takových  případech,  kdy  cíle  ochrany 

obou  typů území nejsou  v souladu, nedojde  ke  změně  ve  vyhlašovací dokumentaci  ZCHÚ  tak,  aby 

předměty ochrany zahrnovaly  i potřeby předmětů ochrany EVL, nebude skutečně zajištěna ochrana 

vyžadovaná  směrnicí o stanovištích. Po  formální  i věcné  stránce  je  také nezbytné  sjednotit  způsob 

péče o ZCHÚ a EVL ve smyslu sladění požadavků plánu péče vypracovaného pro ZCHÚ se souhrnem 

doporučených opatření (SDO) vypracovaným pro EVL. 

Za problémová nejsou považována VZCHÚ (tj. chráněné krajinné oblasti a národní parky), která mají 

předměty  ochrany  definovány  dostatečně  flexibilně.  Tento  materiál  se  nezabývá  národními 

kategoriemi MZCHÚ  (národní  přírodní  památky,  národní  rezervace),  neboť  ty  jsou  řešeny  přímou 

spoluprací AOPK ČR a MŽP. Analýza  je  zacílena na nenárodní kategorie MZCHÚ  (přírodní památky, 

přírodní rezervace), jejichž vyhlašování je v naprosté většině v kompetenci krajských úřadů. 
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Výstupem  analýzy  bude  seznam MZCHÚ   které  je  vzhledem  k nutnosti  uvést  je  do  souladu  s cíli 

ochrany EVL, setříděný podle příslušnosti k jednotlivým krajským úřadům. Součástí seznamu budou 

předměty ochrany EVL, které je třeba do vyhlašovací dokumentace doplnit. 

 

2. Cílová MZCHÚ 

Potenciálně  problematická  nenárodní MZCHÚ,  u  kterých  se  předpokládá  přehlášení,  jsou  stávající 

MZCHÚ  nacházející  se  na  území  EVL.  Problematické  jsou  pouze  ty  případy,  kde  je  nesoulad 

mezi definicí předmětů ochrany MZCHÚ a předměty ochrany EVL. 

MZCHÚ nacházející  se uvnitř VZCHÚ nejsou  součástí analýzy – ochranné podmínky pro EVL  jsou  v 

rámci V ZCHÚ určeny dostatečně. MZCHÚ nově vyhlašovaná nebo plánovaná k vyhlášení či přehlášení 

také nejsou do analýzy zahrnuta, neboť se předpokládá, že mají nebo budou mít předměty ochrany 

v souladu s EVL, kvůli kterým se vyhlašují. 

 

 

3. Postup pro určení MZCHÚ k přehlášení 

Postup,  kterým  se  určí MZCHÚ  k přehlášení,  zahrnuje  následující  kroky,  které  postupně  eliminují 

počet MZCHÚ k dalšímu prověřování: 

1. Vytvoření  seznamu  stávajících MZCHÚ  s překryvem  s EVL  včetně  dohledání  definic  předmětů 
ochrany  MZCHÚ  (ÚSOP)  a  navázání  na  předměty  ochrany  odpovídajících  EVL.  První  fáze 
posouzení  souladu  definic  –  odfiltrování  případů  jasného  souladu  a  jasného  nesouladu  podle 
zvolených kritérií (viz kapitola 3.1).  

2. Revize plošného výskytu předmětů ochrany na území EVL a  jejich přítomnost v daném MZCHÚ 
(viz  kapitola  3.2).  Druhá  fáze  posouzení  souladu  definic  na  základě  přítomnosti  předmětů 
ochrany podle zvolených kritérií (viz kapitola 3.1).  

3. Posouzení potřeby přehlášení kvůli geografickému nesouladu hranic EVL a MZCHÚ, resp.  lokalit 
výskytu předmětů ochrany EVL (viz kap. 3.2).  

4. Kontrola výstupů bodu 3. a 4. a zpracování konečného seznamu MZCHÚ k novému vyhlášení.  

 

Organizační zajištění 

AOPK ČR – ředitelství: část 1, 4 

AOPK ČR – krajská střediska: část 2, 3 

 

3.1 Kritéria pro posouzení souladu předmětů ochrany 

Soulad  předmětů  ochrany  bude  posuzován  na  základě  definice  (formulace)  předmětů  ochrany 

uvedené  ve  vyhlašovací  dokumentaci  příslušného MZCHÚ  a  výčtu  předmětů  ochrany  odpovídající 

EVL.  Z dosavadních  výsledků  analýzy  vyplývá,  že  definice  předmětů  ochrany  MZCHÚ  jsou  velmi 

různorodé, od  zcela neurčitých obecných  formulací po vyjmenované konkrétní druhy a  stanoviště. 

V některých  případech  dokonce  definice  chybí  nebo  ji  nelze  dohledat.  Výčet  předmětů  ochrany 
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MZCHÚ navíc nemusí být ve vztahu k EVL vyčerpávající, tj. šíře chráněných fenoménů se od MZCHÚ 

v různé míře liší. Posuzování souladu by mělo být hodnoceno s určitou volností, a to proto, že pro EVL 

existuje jasný a konečný seznam evropsky významných fenoménů, zatímco v případě MZCHÚ se často 

jedná o ochranu celého území s řadou druhů a stanovišť, jejichž konečný výčet není možný; předměty 

ochrany jsou proto definovány slovním popisem, bez daných pravidel. 

Pro  posouzení  vzájemného  souladu  předmětů  ochrany  EVL  a  MZCHÚ  jsou  navrhována  kritéria 

uvedená v tabulce 1. 

Bezproblémovou kategorií je pouze kategorie „jasný soulad“ – v těchto případech není třeba MZCHÚ 

přehlásit. Naopak v případě kategorie „nesoulad“ je MZCHÚ třeba přehlásit vždy (včetně případů, kde 

nelze dohledat definici předmětů ochrany). Zbylé tři kategorie jsou z hlediska hodnocení diskutabilní. 

Za dostačující  lze uvažovat  zřejmě pouze přímou  vazbu druh –  stanoviště,  kde  se předpokládá,  že 

pokud se chrání stanoviště jako celek, jehož dobrý stav podmiňuje výskyt konkrétního druhu, pak je 

ochrana dostatečně zaručena. 

V souladu  se  snahou  omezit  počet  přehlašovaných MZCHÚ  je  předkládaný  návrh  zacílen  na  jasně 

problematické případy a navrhuje přehlašovat pouze  kategorii  „nesoulad“.  Lze  se držet  zásady,  že 

výklad  předmětů  ochrany  nemusí  být  pojímán  striktně  a MZCHÚ  je  chráněno  jako  celek,  přičemž 

uvedené předměty ochrany jsou vodítkem pro stanovení priorit ochrany. 

Hodnocení: 

Není nutné přehlášení: jasný soulad, soulad, soulad faktický, soulad nekonkrétní 

Je nutné přehlášení: nesoulad 

 

Tabulka 1 Kritéria posouzení souladu předmětů ochrany EVL a MZCHÚ 

příklady 
označení  hodnocení  popis 

předmět ochrany EVL   definice předmětů ochrany MZCHÚ  

Gentianella bohemica 

Stráň úvozové cesty s charakteristickými 

krátkostébelnými společenstvy. Hlavním 

předmětem ochrany je populace 

hořečku českého (Gentianella 

bohemica).  
1.  jasný soulad

*
 

druh nebo typ 

společenstva je 

vyjmenovaný v definici 

MZCHÚ a je předmětem 

ochrany EVL 
Chasmofytická vegetace 

vápnitých skalnatých 

svahů 

Soubor společenstev podmíněných 

přítomností krystalických vápenců 

v geologickém podloží.  

Bombina bombina 

Jedna z posledních dochovaných 

rozsáhlejších lokalit s ukázkově 

vytvořeným komplexem nelesní 

mokřadní vegetace. Kromě krajinně 

ekologického významu je území 

výjimečně cenné i z hlediska 

botanického, herpetologického a 

ornitologického.  
2.  soulad 

druh EVL je vázán na 

společenstvo, které je 

v definici MZCHÚ uvedeno, 

ale konkrétní druh 

vyjmenován není 

Rhinolophus hipposideros 

Ochrana přirozených společenstev 

bučin, zejména suťové bukové javořiny, 

květnatých bučin na vápenci a bikových 

bučin s výskytem chráněných a 

ohrožených druhů rostlin, ochrana 

krasových fenoménů devonské 

vápencové čočky (podzemních prostor, 

závrtů, ponorného toku a vyvěračky), 
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příklady 
označení  hodnocení  popis 

předmět ochrany EVL   definice předmětů ochrany MZCHÚ  

      ochrana zimoviště ohrožených druhů 

netopýrů a vrápenců v Západní jeskyni a 

ochrana prostoru lomu jako význačné 

paleontologické lokality pro období 

středního devonu. 

Polopřirozené suché 

trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích 

(Festuco‐Brometalia) 

Posláním PP je ochrana fytogeograficky 

významné, rozsáhlé a velmi bohaté 

lokality koniklece lučního (Pulsatilla 

pratensis), vstavače obecného (Orchis 

morio), jalovce obecného (Juniperus 

communis) a jiné místní flóry. 3.  soulad faktický 

stanoviště EVL, na které je 

vázán druh vyjmenovaný 

v definici MZCHÚ 

(existence druhu je závislá 

na dobrém stavu celého 

stanoviště) 

Extenzivní sečené louky 

nížin až podhůří 

(Arrhenatherion, 

Brachypodio‐Centaureion 

nemoralis) 

Zachování mezofytních luk s výskytem 

početné populace vstavače kukačky.  

Otevřené trávníky 

kontinentálních dun s 

paličkovcem 

(Corynephorus) a 

psinečkem (Agrostis) 

Ochrana geologické památky, květeny a 

drobné zvířeny. 

4. 
soulad 

nekonkrétní 

definice MZCHÚ je natolik 

obecná, že zahrnuje 

předměty ochrany EVL 

Aktivní vrchoviště 

Ochrana komplexu přirozených a 

přírodě blízkých ekosystémů vázaných 

na geologický podklad a reliéf horského 

masivu Kralického Sněžníku. 

Vertigo angustior 

Lesní porosty přirozeného charakteru 

(habrové doubravy, bikové doubravy, 

bikové bučiny), významná ornitologická 

lokalita. 

Leucorrhinia pectoralis 

Zachování obory v Náměšti nad oslavou 

jako celku, který je dokladem o činnosti 

našich předků.  
5.  nesoulad

**
 

předměty ochrany EVL a 

MZCHÚ vůbec 

neodpovídají, jsou zcela 

odlišné nebo je definice 

tak obecná, že se vůbec 

nevztahuje k ochraně flóry 

a fauny 

Polopřirozené suché 

trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích 

(Festuco‐Brometalia), 

význačná naleziště 

vstavačovitých ‐ prioritní 

stanoviště 

K ochraně lokality s výskytem vzácných 

druhů teplomilného hmyzu. 

*)  Jasný  soulad  je pouze v případě,  že  je výčet předmětů ochrany v definici MZCHÚ ve vztahu k EVL vyčerpávající. Pokud 

konkrétní  předmět  ochrany  EVL  ve  výčtu MZCHÚ  chybí,  je  třeba  posoudit  jeho  soulad  s obecnou  definicí,  je‐li  součástí 

formulace.  
**) Za nesoulad je považován také případ, kde nelze dohledat definici předmětů ochrany MZCHÚ. 
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3.2 Revize výskytu předmětů ochrany EVL na území ZCHÚ 

Na území EVL se předměty ochrany vyskytují nejčastěji mozaikovitě nebo  lokálně (pouze na jednom 

místě).  Znamená  to  mj.,  že  v té  části  lokality,  kde  je  vyhlášena  MZCHÚ,  se  mohou  vyskytovat 

marginálně  nebo  vůbec.  V případech,  kdy  by  se  předmět  ochrany  EVL  na  území  MZCHÚ  ve 

skutečnosti  nevyskytoval,  by  byl  zjištěný  nesoulad  předmětů  ochrany  zdánlivý,  a  tudíž  by  nebylo 

potřebné zajištění ochrany ze statutu zde vyhlášeného MZCHÚ.  

Z tohoto  důvodu  bude  seznam  MZCHÚ  se  zjištěným  nesouladem  v definicích  podroben  revizi 

plošného  výskytu  předmětů  ochrany  EVL.  Revize  bude  vycházet  z nálezové  databáze,  vrstvy 

mapování biotopů a místní znalosti, a provedou ji pracovníci krajských středisek AOPK ČR.  

(Pozn. Při řešení návrhu forem ochrany EVL pro potřeby novelizace nařízení vlády nebyla prováděna 

revize  předmětů  ochrany  nacházejících  se  na  území  stávajícího MZCHÚ.  Předpokládalo  se,  že  již 

existující MZCHÚ automaticky zajistí územní ochranu v dané části EVL a detailně řešen byl výhradně 

zbytek území EVL, kde žádná forma ochrany neexistovala.) 

 

 


