
Vyhodnocení lokalit pro soustavu NATURA 2000 na
národní úrovni

(příprava národního seznamu)

Rok 2000 byl rokem, ve kterém probíhala v ČR pilotní fáze projektu přípravy soustavy SMARAGD
(vycházející z Bernské úmluvy), která je širší – evropskou základnou soustavy NATURA 2000,
realizované v zemích Evropské unie.

Vymezení národního podílu ČR na ustavení této soustavy je jedním z požadavků acquis communautaires na
úseku životního prostředí, jejichž splnění je podmínkou pro vstup ČR do Evropské unie. Splnění tohoto požadavku
v čase, který je pro tento úkol vymezen (referenčním datem pro vstup ČR do Evropské unie je rok 2003), je
úkolem po všech stránkách značně náročným a vyžaduje plné nasazení všech sil a prostředků. Je totiž třeba

pořídit výpisy typů stanovišť a druhů komunitárního významu (z příloh I a II Směrnice 92/43/EHS –
směrnice o stanovištích), vyskytujících se na území ČR, a zpracovat pro ně údaje o jejich celkové rozloze či
velikosti a hustotě populací v národním měřítku;
provést tzv. „kontextové” mapování, to znamená celoplošné mapování území ČR, jehož účelem je zjištění
lokalit typů stanovišť a výskytu druhů komunitárního významu;
provést podrobné mapování lokalit, zjištěných „kontextovým” mapováním (se zpracováním Standardního
formuláře údajů pro tyto lokality);
seznam lokalit, hostících typy stanovišť a druhy komunitárního významu, vyhodnotit podle daných kritérií a
připravit národní seznam lokalit, vhodných jako lokality významné pro Společenství.
Realizace těchto čtyř základních kroků si vyžádá další pomocné práce (překlad základních právních norem a

jejich začlenění do národní legislativy, zpracování české verze Standardního dotazníku – i v elektronické podobě s
příslušným programem, zpracování metodických vysvětlivek k jeho vyplňování, pořízení výpisu typů stanovišť
podle jednotné klasifikace palearktických stanovišť, užívané v zemích EU, vydání výkladového manuálu stanovišť,
zpracování a vydání metodik pro oba typy mapování). Přitom hodnocení výskytu vybraných typů stanovišť a druhů
by mělo vyústit i ve zjištění těch typů stanovišť a druhů, o které by bylo třeba příslušné přílohy směrnice po přijetí
ČR do Evropské unie rozšířit. Procedura včlenění lokalit, chráněných na základě Směrnice 79/409/EHS (směrnice
o ptácích), do soustavy NATURA 2000, je jednodušší.

I když řada z výše uvedených úkolů byla již dohotovena či alespoň zásadně rozpracována, podstatný díl
práce ještě zbývá vykonat (zejména všestranně náročné terénní i kancelářské práce spojené s vypracováním
národního seznamu s příslušnou dokumentací). 

Pro přípravu národního seznamu lokalit, vhodných jako lokality významné pro Společenství, je třeba pořídit
nejprve seznam všech lokalit, hostících typy přírodních stanovišť uvedené v příloze I, a druhy, uvedené v příloze II
Směrnice.

Z tohoto celkového seznamu jsou pak s použitím stanovených kritérií vybírány ty lokality, které se stanou
součástí národního seznamu lokalit, navrhovaných jako lokality významné pro Společenství.

Pro tuto první etapu výběru (příprava národního seznamu) určuje příloha III Směrnice následující kritéria:
A. Kritéria pro hodnocení lokality s typem přírodního stanoviště, uvedeným v příloze I.
a) Stupeň reprezentativnosti typu přírodního stanoviště na lokalitě.
b) Rozloha lokality, pokryté typem přírodního stanoviště, ve vztahu k celkové rozloze, pokryté tímto typem

přírodního stanoviště na národním území.
c) Stupeň uchování struktury a funkcí dotčeného typu přírodního stanoviště a možnosti jejich obnovy.
d) Celkové vyhodnocení významu lokality pro uchování příslušného typu přírodního stanoviště.
B. Kritéria pro hodnocení lokality s výskytem druhu, uvedeného v příloze II.
a) Početnost a hustota populace druhu přítomného na lokalitě ve vztahu k populacím, přítomným na národním

území. 
b) Stupeň uchování prvků stanoviště, důležitých pro dotčený druh, a možnosti jejich obnovy.
c) Stupeň odloučenosti populace, přítomné na lokalitě, ve vztahu k přirozenému areálu druhu.
d) Celkové zhodnocení významu lokality pro uchování dotčeného druhu. 

Tyto údaje jsou rovněž předmětem povinného formuláře údajů, který se zpracovává pro všechny lokality
soustavy, a proto je možné pro jejich interpretaci využít metodické vysvětlivky, k formuláři zpracované.

Kritéria hodnocení pro typ přírodního stanoviště obsažený v příloze I
REPREZENTATIVNOST

Reprezentativnost musí být vztažena k podrobné definici typů stanovišť. Stupeň reprezentativnosti udává míru
specificity každého typu dotčeného stanoviště. Toto upřesnění musí v některých případech vzít rovněž v úvahu



reprezentativnost typu dotčeného stanoviště na hodnocené lokalitě buď pro skupinu typů stanovišť, nebo pro
mimořádnou kombinaci různých typů stanovišť. 

Jestliže údaje z terénu, zejména kvantitativní, potřebné pro porovnání, neexistují, nebo jestliže porovnání
kritérií není z různých důvodů možné, může být využito dobrozdání expertů.

Pro hodnocení se používá následující systém:
A: reprezentativnost výborná
B: reprezentativnost dobrá
C: reprezentativnost významná

Navíc jsou ve čtvrté třídě hodnoceny ty případy, kdy se dotčený typ stanoviště vyskytuje na hodnocené lokalitě
v nevýznamné podobě.
D: nevýznamná přítomnost

Pro typy stanovišť, které jsou hodnoceny stupněm „D”, se neprovádí hodnocení podle ostatních kritérií
(relativní rozloha, stupeň uchování, celkové hodnocení). 
RELATIVNÍ ROZLOHA

Teoreticky je třeba pro vyhodnocení tohoto kritéria znát povrch, pokrytý tímto typem dotčeného stanoviště na
zkoumané lokalitě, a celkovou rozlohu tohoto typu stanoviště na národním území. Toto měření může být
mimořádně nesnadné zejména pokud se týká národní rozlohy. 

Toto kritérium musí být vyjádřeno procentuálním podílem „p”. Nezávisle na skutečnosti, jestli tato dvě měření
existují, nebo je možné je získat a tudíž procentuální podíl vypočítat, či jestli může být výsledkem kvalifikovaného
odhadu, se zdá pro většinu případů pravděpodobné, že „p” bude vyhodnoceno v intervalech s použitím
následujícího postupného modelu:

A: 100 > p > 15 %
B: 15 > p > 2 %
C: 2 > p > 0 %

STUPEŇ UCHOVÁNÍ
Toto kritérium obsahuje tři dílčí kritéria:

i) stupeň uchování struktury
ii) stupeň uchování funkcí
iii) možnosti obnovy

I když tato dílčí kritéria mohou být vyhodnocena samostatně, musí být pro potřebu výběru lokalit navržených
národním seznamem hodnocena společně, protože jejich vliv je komplexní a vzájemně při tomto výběru spolu
související.
i) Stupeň uchování struktury

Toto dílčí kritérium musí být rovněž vztaženo k podrobné definici typů stanovišť, která obsahuje vedle jejich
definice seznam charakteristických druhů a další charakteristiky. Srovnáním struktury typu daného stanoviště na
posuzované lokalitě s údaji podrobné definice (a ostatními vědeckými charakteristikami) a též s typy stanovišť na
jiných lokalitách je možné ji – při využití dobrozdání expertů – hodnotit následujícím způsobem:
I: struktura vynikající
II: struktura dobře uchovaná
III: struktura střední či částečně degradovaná

V případě, že dílčí kritérium bude hodnoceno jako „I: struktura vynikající”, musí být celkové kritérium
hodnoceno jako „A: uchování vynikající”, nezávisle na hodnocení zbývajících dvou dílčích kritérií. 
ii) Stupeň uchování funkcí

 Může být nesnadné definovat a hodnotit funkce či opakování biologických fenoménů významného typu
stanoviště v daném území a jejich uchování, a to nezávisle na ostatních typech stanovišť. Z tohoto důvodu může
být považováno za užitečné nahradit termín „uchování funkcí” perspektivami (schopnost a pravděpodobnost)
dotčeného typu stanoviště na dané lokalitě, pokud se týká udržení jeho struktury do budoucnosti s ohledem na
eventuální nepříznivé vlivy na straně jedné a veškerou možnou a rozumnou snahu ochrany na straně druhé. K
hodnocení pak použijeme stupnici:
I.: perspektivy vynikající
II: perspektivy dobré
III: perspektivy střední nebo nepříznivé

V případě, že hodnocení dílčího kritéria je „I: perspektivy vynikající” nebo „II: perspektivy dobré” a je
kombinováno s hodnocením „II: struktura dobře uchovaná” podle prvního dílčího kritéria, musí být celkové
kritérium hodnoceno jako „A: uchování vynikající” nebo případně „B: uchování dobré”, nezávisle na hodnocení
podle třetího dílčího kritéria, které navíc nemusí být prováděno.

V případě, že hodnocení dílčího kritéria je „III: perspektivy střední nebo nepříznivé” a je kombinováno s
hodnocením „III: struktura střední či částečně degradovaná” podle prvního dílčího kritéria, musí být celkové



kritérium hodnoceno jako „C: uchování střední nebo snížené”, nezávisle na hodnocení podle třetího dílčího
kritéria, které navíc nemusí být prováděno. 
iii) Možnosti obnovy

Toto dílčí kritérium je používáno pro vyhodnocení perspektivy jak je, či by bylo možné, podle situace, obnovit
typ dotčeného typu stanoviště na lokalitě.

První věc, kterou je třeba hodnotit, je reálnost možnosti obnovy z vědeckého hlediska: dávají současné
znalosti odpověď na otázku co je třeba dělat a jak? To vyžaduje úplné znalosti o struktuře a funkcích typu
stanoviště a zpracování konkrétního plánu péče a postupů, potřebných pro obnovu, to znamená stabilizaci nebo
zvětšení procentuální výměry, kryté tímto typem stanoviště, pro znovuobnovení specifické struktury a funkcí, které
jsou nutné pro dlouhodobé udržení a pro udržení či obnovení stavu ochrany, příznivého pro typické druhy.

Druhou otázkou, která může být položena, je potřebná cena, přijatelná z hlediska ochrany přírody. Tento
odhad musí vzít v úvahu stupeň ohrožení a vzácnosti typu stanoviště obecně.

Systém hodnocení musí být, za použití dobrozdání expertů, následující:
I. obnova snadná
II. obnova možná při průměrném úsilí
III.obnova nesnadná nebo nemožná
Souhrn

Při hodnocení se aplikací tři dílčích kritérií dospěje k následujícím kategoriím:
A: uchování vynikající = struktura vynikající, nezávisle na

hodnocení ostatních dvou 
dílčích kritérií

= struktura dobře uchovaná 
a perspektivy vynikající, 
nezávisle na hodnocení třetího
kritéria

B: uchování dobré = struktura dobře uchovaná 
a perspektivy dobré, nezávisle
na hodnocení třetího dílčího 
kritéria

= struktura dobře uchovaná, 
perspektivy střední/nepříznivé 
a obnova snadná nebo možná
při průměrném úsilí

= struktura střední/částečně 
degradovaná, perspektivy 
vynikající a obnova snadná
nebo možná při průměrném úsilí

= struktura střední/částečně 
degradovaná, perspektivy 
dobré a obnova snadná

C: uchování střední = všechny ostatní kombinace 
nebo snížené 

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ
Toto kritérium musí podávat celkové zhodnocení relativní hodnoty sledované lokality pro dotčený typ

stanoviště. Mimo jednotlivých kritérií, pojednaných výše, mohou být pro celkové vyhodnocení jejich pozitivního či
negativního vlivu na tuto hodnotu zvažovány i další aspekty. Tyto prvky se mohou měnit od jednoho typu
stanoviště k druhému. Mohou zahrnovat lidské aktivity, buď na lokalitě, nebo v jejím sousedství, schopné ovlivnit
stav ochrany typu stanoviště, vlastnické poměry, statutární ochranu lokality, ekologické vztahy mezi různými typy
stanovišť a druhů atd. 

Pro určení této celkové hodnoty může být využito dobrozdání expertů a systém použité klasifikace pro její
vyjádření musí být následující:
A: hodnota vynikající
B: hodnota dobrá
C: hodnota významná

Kritéria pro hodnocení lokality s výskytem druhu, uvedeného v příloze II
POPULACE

Toto kritérium vyžaduje rovněž vyhodnotit relativní velikost nebo hustotu populace na sledované lokalitě ve
srovnání s týmiž parametry populace národní. 

 Tento aspekt je všeobecně obtížné zjistit. Optimálním měřítkem bude procentuální podíl „p”, vyplývající ze
vztahu: populace na lokalitě / populace na národním území. Pro odhad tohoto podílu budou použity intervaly podle
následujícího postupného modelu:
A: 100 % > p > 15 %
B: 15 % > p > 2 %
C: 2 % > p > 0 %



Navíc se ve čtvrté třídě vyznačí, jestliže populace dotčeného druhu je na sledované lokalitě nevýznamná.
D: populace nevýznamná

V případech, že význam lokality bude pro dotčený druh hodnocen jako „D: populace nevýznamná”, nebude
tento druh pro danou lokalitu hodnocen podle žádného z ostatních kritérií.
UCHOVÁNÍ

Toto kritérium obsahuje dvě dílčí kritéria:
i) stupeň uchování důležitých charakteristik stanoviště
ii) možnosti obnovy
i) Stupeň uchování důležitých charakteristik stanoviště

Toto dílčí kritérium vyžaduje celkové vyhodnocení charakteristik stanoviště, týkajících se biologických
požadavků daného druhu. Mezi nejvlastnější charakteristiky živočišných a rostlinných druhů patří charakteristiky,
vztahující se k dynamice populací. Musí být vyhodnocena struktura stanoviště a některé abiotické a biotické
faktory. 

Dobrozdání expertů bude využito pro klasifikaci těchto kritérií následovně:
I: prvky ve vynikajícím stavu
II: prvky dobře uchované
III: prvky v průměrném stavu či částečně degradované

V případě, že bude toto dílčí kritérium hodnoceno jako „I: prvky ve vynikajícím stavu” nebo „II: prvky dobře
uchované”, musí být celkové kritérium hodnoceno jako „A: uchování vynikající” nebo „B: uchování dobré”,
nezávisle na hodnocení podle dalšího dílčího kritéria. 
ii) Možnosti obnovy

Pro toto dílčí kritérium, které bude zohledněno pouze v případě, kdy jsou prvky v průměrném stavu či částečně
degradované, se použije podobný postup jako pro obdobné kritérium u stanovišť s tím, že bude přihlédnuto
k vyhodnocení životaschopnosti dané populace. Systém hodnocení bude následující:

I: obnova snadná
II: obnova možná při průměrném úsilí
III: obnova nesnadná nebo nemožná

Souhrn
Při aplikaci dvou dílčích kritérií se celkové hodnocení vyjádří následovně

A: uchování vynikající = prvky ve vynikajícím stavu, 
nezávisle na možnosti obnovy 

B: uchování dobré = prvky dobře uchovány, 
nezávisle na možnosti obnovy

 = prvky v průměrném stavu nebo
částečně degradované, obnova
snadná

C: uchování průměrné  = ostatní kombinace
nebo snížené

ODLOUČENÍ
Toto kritérium může být vykládáno na jedné straně jako přibližná míra, kterou daná populace přispívá k

biodiverzitě, na druhé straně jako přibližná míra křehkosti této specifické populace. Zjednodušeně lze říci, že
čím je populace izolovanější, tím je křehčí; čím více je vysunuta na okraj svého přirozeného areálu, tím větší je její
příspěvek k biodiverzitě území, zahrnujícího danou lokalitu. Termín „odloučení” musí být tudíž chápán v širokém
smyslu a být používán stejně na striktní endemismus, na subspecie/variety/rasy, jako na dílčí populace jedné
velké populace. V tomto kontextu je třeba užívat následující třídění: 
A: populace (téměř) izolovaná
B: populace není izolovaná, na okraji svého 

přirozeného areálu
C: populace není izolovaná, uvnitř svého přirozeného

areálu

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ
Toto kritérium musí podat celkové vyhodnocení významu dané lokality pro dotčený druh. Navíc mohou být

vzata v úvahu individuální kritéria podle jiných aspektů, pojednaných výše, aby byl celkově vyhodnocen jejich
pozitivní či negativní vliv na tento význam. Tyto aspekty mohou být proměnlivé od jednoho druhu ke druhému.
Mohou zahrnovat lidské aktivity, ať už uvnitř lokality, nebo v jejím sousedství, které mohou ovlivnit stav uchování
druhu, vlastnické poměry, statutární ochranu lokality, ekologické vztahy mezi rozdílnými typy stanovišť a druhů
atd.

 Pro toto celkové vyhodnocení může být využito dobrozdání expertů a klasifikační systém pro jeho vyjádření
musí být následující:
A: hodnota vynikající
B: hodnota dobrá
C: hodnota významná 

K zařazení do národního seznamu lokalit, vhodných jako lokality významné pro Společenství, je možné
doporučit ty, které ve všech sledovaných kritériích dosáhnou nejméně druhého stupně odpovídajících
klasifikačních stupnic. Ojedinělé horší hodnocení v některém z ukazatelů může být tolerováno jen ve zcela
výjimečných případech, odborně zdůvodnitelných (např. endemismus, výjimečné postavení vzhledem k



přirozenému areálu, klasická místa – loci typici taxonů i syntaxonů apod.) a zařazení takové lokality musí být vždy
s odvoláním na tuto výjimečnost zdůvodněno.

RNDr. Milan Rivola,
odbor ochrany přírody MŽP


