
Doplňování národního seznamu 
evropsky významných lokalit 



Implementace soustavy NATURA 2000 

 
Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin 

• Evropsky významné lokality  
(pro druhy a stanoviště) 

 
Směrnice Rady 79/409/EHS (resp. 2009/147/ES) o 

ochraně volně žijících ptáků 
• Ptačí oblasti 

 



Směrnice o stanovištích  
• Na jejím základě se vyhlašují                   
• evropsky významné lokality 

 
• chráněná území pro 60 typů                          

přírodních stanovišť (např. rašelinný les)  
     a 105 evropsky významných druhů  
    (např. kuňka   žlutobřichá) uvedených ve směrnici 
 čolek velký (autor: L. Konečný) dvouhrotec zelený 

Mihule potoční (autor: V. Peřina) Stanoviště přirozených vodních 
nádrží (autor: P. Krása) 



Evropsky významné lokality v EU 

1 075 EVL  
o rozloze 7 856 km2 

10% ČR 



Evropsky významné lokality 
• lokality navrženy tak, aby přispěly k zachování 

nebo obnově příznivého stavu z hlediska ochrany 
vybraných druhů a přírodních stanovišť 
 

• návrh pouze na základě odborných kritérií dle 
směrnice o stanovištích 
 

• 2000 – 2004 probíhalo komplexní zmapování 
biotopů a monitoring výskytu předmětných druhů 
 

• První národní seznam (nařízení vlády č. 132/2005 
Sb.) účinný od dubna 2005 – vyhlášení 863 EVL 
 
 
 



Hodnocení dostatečnosti 
• Národní seznamy jsou podrobovány hodnocení 

Evropskou komisí (EK) – zda je zastoupení 
stanovišť a druhů dostatečné v soustavě na území 
státu a tím je naplněn cíl směrnice 

• Hodnocení pro EK zpracovává Evropské tematické 
středisko pro biologickou rozmanitost (ETC/BD) 

• ČR hodnocena již 2 x (2005 a 2006)  
     → 2 x (2007 a 2009) byl národní seznam doplněn 
• V roce 2011 opět hodnocení (pouze fenomény, 

které byly na předchozích jednání vyhodnoceny 
jako nedostatečně zastoupené) 

     → 2/3 fenoménů obhájeno jako dostatečné 
 

 
 



Požadavky Evropské komise (2011) 

• Pro nedostatečně zastoupené fenomény vyhlášení 
nových lokalit či doplnění do stávajících lokalit 

• Vznesen požadavek i na doplnění konkrétních lokalit, 
doplnění předmětu ochrany do konkrétních lokalit a 
prověření konkrétních lokalit 
 

Cíl doplňování soustavy Natura 2000 
• Dokončit českou část území Natura 2000, tak aby byly 

naplněny cíle směrnice a to na základě požadavků EK 
 



Doplnění národního seznamu v datech 
• Březen 2011 – jednání k hodnocení dostatečnosti s EK 
• Září 2013 – EK zahájila pilotní řízení s ČR z důvodu nesplnění 

požadavků  
• Říjen 2013 – pověření AOPK ČR k přípravě odborného návrhu 
• Říjen 2014 – předán odborný návrh doplňku AOPK ČR 
• Listopad 2014 – zahájení předjednání  

• MŽP – s vybranými rezorty, informování celorepublikově 
působících organizací (SMO ČR, SVOL, VLS) 

• AOPK ČR – s obcemi a vlastníky, správci a kraji 
•     Červenec 2015 – mezirezortní připomínkové řízení 
 
 Doplnění národního 

seznamu EVL do ledna 
2016 

Vydra říční (autor: V. Hlaváč) 



Návrh pro MPŘ 
• Doplnění 55 nových lokalit  
• 45 z důvodu nedostatečnosti, 10 jako lokality náhradní za 

vyřazované lokality 
• Do 70 stávajících doplnění nového předmětu ochrany 
• do 58 se doplňuje z důvodu nedostatečnosti, pro zbývající jako 

náhrada za vyřazované předměty ochrany 
• doplnění do 1 EVL jako kompenzační opatření 

 

• Vyřazení předmětu ochrany  
• 40 EVL – vše pouze po projednání s EK (u 11 lokalit vyřazení 

jediného předmětu ochrany, tzn. vyřazení celé EVL) 
• Technická úprava vedení hranic – 253 lokalit 

 
• Nebyly splněny požadavky pro 5 fenoménů – nebyly nalezeny 

lokality splňující odborná kritéria (např. nedostatečná 
zachovalost či reprezentativnost) – bude vysvětleno EK 
 
 



Návrh pro MPŘ 
• Celková rozloha nově doplňovaných lokalit činí  
 177,843 km2. Procentuální pokrytí území ČR evropsky 

významnými lokalitami se zvýší o 0,23 %. Po doplnění bude 
národní seznam obsahovat celkem 1 113 EVL. 
 

• Po zahrnutí všech technických úprav hranic bude výsledná 
rozloha všech EVL národního seznamu 8 043,933 km2 , což 
představuje 10,2 % území z rozlohy   ČR. 
 

• Natura 2000 bude zahrnovat jednotlivých 1 154 území, které 
se v řadě případů budou překrývat (překryv EVL a PO) 



Návrh pro MPŘ 



Lokality požadované 
k doplnění EK 

• Labské údolí 
• Slavíkovy ostrovy 
• Labišťata 
• Žďánický les 
• Dobřany 
• Meandry Jihlavy 
• Vidnava 

 

modrásek bahenní (autor: M. Pešata) 

České středohoří - Porta Bohemica (autor: M. Hain) 

Losos obecný (autor: M. Štambergová) 



Činnost a rozvoj v lokalitách soustavy 
Natura 2000  

• Hledání optimálních způsobů hospodaření a 
dalších aktivit v území  
 

• Hodnocení důsledků projektu na předmět 
ochrany a celistvost lokalit 
 

• Projekt ve veřejném zájmu je při absenci 
variantních řešení bez negativního vlivu na 
lokalitu možné schválit při stanovení 
adekvátních kompenzačních opatření 
 



Financování soustavy Natura 2000 
• AOPK ČR, Krajské úřady 
• Dotační tituly 

• národní - Program péče o krajinu 
               - Podpora přirozených funkcí krajiny 

• evropské - Program rozvoje venkova 
                  - LIFE 

              - Operační program životní prostředí 
• OPŽP 2007-2013 (téměř 18 mil. Euro, prioritní 
osa 6.1 určená na implementaci Natury 2000) 
• OPŽP 2014-2020 (plánovaná alokace na 
Naturu 2000 je přes 70 mil. Euro) 

• Návrh na navýšení ročního příspěvku dotčeným krajům 


	Doplňování národního seznamu evropsky významných lokalit
	Implementace soustavy NATURA 2000
	Směrnice o stanovištích
	Evropsky významné lokality v EU
	Evropsky významné lokality
	Hodnocení dostatečnosti
	Požadavky Evropské komise (2011)
	Doplnění národního seznamu v datech
	Návrh pro MPŘ
	Návrh pro MPŘ
	Návrh pro MPŘ
	Lokality požadované k doplnění EK
	Činnost a rozvoj v lokalitách soustavy Natura 2000 
	Financování soustavy Natura 2000

