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ÚČEL TOHTO DOKUMENTU 

 
Prečo je potrebný nový dokument o sústave Natura 2000 a lesoch?  
 
Tento dokument vznikol v reakcii na obavy, ktoré vyjadrili vlastníci a správcovia lesov, ako aj 
ochrancovia prírody, v súvislosti s obhospodarovaním lesov v lokalitách sústavy Natura 2000 
a s cieľom zohľadniť nové hrozby a príležitosti, ktoré sa objavili od uverejnenia posledného 
usmernenia1. V reakcii na tieto obavy útvary Komisie GR pre životné prostredie a GR pre 
poľnohospodárstvo v roku 2012 zriadili pracovnú skupinu ad hoc, ktorá má spájať rôzne 
zainteresované strany a umožniť úplnú a otvorenú diskusiu o cieľoch sústavy Natura 2000 a 
jej dôsledkoch pre vlastníkov a správcov pôdy, ktorých lesy sú súčasťou sústavy Natura 
2000.  
 
To viedlo k vypracovaniu tohto dokumentu. Jeho cieľom je zrozumiteľne vysvetliť kľúčové 
ustanovenia sústavy Natura 2000 v kontexte ďalších relevantných politík a iniciatív EÚ 
týkajúcich sa lesov (najmä novej stratégie lesného hospodárstva EÚ a spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a jej nového nariadenia o rozvoji vidieka na obdobie rokov 2014 – 
2020) a reagovať na množstvo otázok a obáv, s ktorými často prichádzajú zainteresované 
strany, v súvislosti s obhospodarovaním lesov v rámci sústavy Natura 2000. Okrem toho je 
zámerom tohto dokumentu aj podpora integrácie cieľov sústavy Natura 2000 v oblasti 
ochrany prírody do obhospodarovania lesov v sústave Natura 2000, pričom dôraz sa kladie 
na dôležitosť vzájomnej informovanosti, porozumenia a spolupráce medzi všetkými 
dotknutými stranami a stranami, ktoré sa podieľajú na obhospodarovaní lesov v sústave 
Natura 2000. 
 
Týmto spôsobom by mal dokument pomôcť optimalizovať obhospodarovanie lesov sústavy 
Natura 2000 a dosiahnuť cieľ priaznivého stavu ochrany lesných biotopov a druhov, na ktoré 
sa vzťahuje sústava Natura 2000, čo bude kľúčovým prínosom k splneniu cieľov stratégie 
Európa 2020 týkajúcich sa zastavenia a zvrátenie poklesu biodiverzity v EÚ.  
 
Rozmanité lesné ekosystémy v Európe majú nesmierny význam pri zachovávaní bohatej, ale 
čoraz viac ohrozovanej biodiverzity EÚ. O tom svedčí aj skutočnosť, že lesy tvoria približne 
polovicu sústavy Natura 2000 a vo všeobecnosti je ich stav ochrany lepší ako stav ochrany 
ostatných kľúčových skupín biotopov, ako sú trávne porasty a mokrade. 
 
Pokiaľ ide o charakter a účel sústavy Natura 2000, medzi jednotlivými zúčastnenými aktérmi 
stále pretrvávajú mnohé nedorozumenia týkajúce sa motivácie, ambícií a cieľov. To často 
viedlo k nesprávnemu pochopeniu a rôznym „mýtom“, za ktorými sa zvyčajne skrývajú úplne 
oprávnené obavy jednotlivých strán. V dôsledku toho zostávajú mnohé z týchto obáv 
nezodpovedané vzhľadom na chýbajúci dialóg medzi rôznymi záujmovými skupinami.  
 
Pracovná skupina ad hoc pre lesy a sústavu Natura 2000 poskytla príležitosť vymeniť si tieto 
rozdielne názory a objasniť niektoré nesprávne predstavy vyváženým a pragmatickým 
spôsobom. Vďaka vynaloženému úsiliu by tento dokument mal podľa očakávania viesť k 
lepšiemu pochopeniu cieľov, ktoré má sústava Natura 2000 dosiahnuť za spolupráce 
všetkých zúčastnených aktérov. V tomto dokumente sa premieta značná časť diskusie 
pracovnej skupiny a zdôrazňujú sa v ňom príležitosti pre všetkých zúčastnených aktérov na 
vytváranie nových synergií prostredníctvom budovania dôvery, vzájomného porozumenia a 
spolupráce. Výmena názorov o spôsobe, ako najlepšie realizovať sústavu Natura 2000, 
                                                           
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf
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pokiaľ ide o lesy, bude v rámci pracovnej skupiny ad hoc prebiehať ďalej, v dôsledku čoho 
môže byť tento dokument v budúcnosti revidovaný v súlade s novým vývojom a 
skúsenosťami.  
 
Natura 2000 je o prírode a ľuďoch, nie o prírode bez ľudí. Iba vďaka spolupráci budeme 
vedieť plne využívať výhody mnohých funkcií a služieb, ktoré môžu lesy v sústave Natura 
2000 ponúknuť spoločnosti, a zabezpečiť ochranu – a v prípade potreby aj obnovu – bohatej 
biodiverzity Európy a jedinečného prírodného dedičstva. 
 
Autori by sa všetkým, ktorí sa podieľali na vypracovaní tohto dokumentu, chceli poďakovať za 
ich cenné príspevky a názory.  
 
Prečo existuje potreba konštruktívneho dialógu?  
 
Na to, aby bolo možné plne dosiahnuť ciele sústavy Natura 2000, je potrebné ďalej rozvíjať 
partnerstvá a synergie medzi rôznymi záujmovými skupinami, ako napríklad spoločenstvá na 
ochranu lesov a prírody. Existuje široké spektrum rôznych aktérov, ktorí sa môžu zapojiť do 
úsilia o optimalizáciu prínosu lesov v sústave Natura 2000 k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti 
ochrany a obnovy biodiverzity. 
Väčšinu lesov v sústave Natura 2000 ich vlastníci dlhodobo využívajú spôsobom, ktorý 
spoločnosti ako takej prináša viaceré výhody. Skutočnosť, že tieto lesy boli zaradené do 
sústavy Natura 2000 ako oblasti s vysokou hodnotou alebo prinajmenšom potenciálom z 
hľadiska biodiverzity, svedčí o tom, že tradičné lesné hospodárstvo je vo väčšine prípadov 
nielen zlučiteľné s ochranou biodiverzity, ale môže aj aktívne prispievať k tomuto cieľu. Na 
druhej strane spoločenstvo, ktoré sa angažuje v oblasti ochrany prírody, zozbieralo 
významné poznatky o stave ochrany druhov a biotopov a o spôsoboch, ako zachovať alebo 
obnoviť priaznivý stav ochrany.  
 
Čosi také ako typický vlastník lesa alebo ochranca prírody neexistuje. V oboch 
spoločenstvách pôsobí množstvo mimoriadne rôznorodých členov, ktorí majú rôzne záujmy. 
Vlastníctvo lesov má v EÚ rôzne podoby, od veľkého počtu veľmi malých a fragmentovaných 
lesov v súkromnom vlastníctve až po rozsiahle lesy v štátnom vlastníctve a od malých 
rodinných podnikov až po veľké pozemky vo vlastníctve súkromných spoločností. Výskum, 
ktorý nedávno prebehol v 10 členských štátoch EÚ, sa zameral na zdokonalenie 
charakterizácie vlastníkov a správcov lesov v EÚ. Vďaka nemu bolo možné v Európe 
identifikovať rôzne typy vlastníkov lesov a správcov lesov s rôznymi cieľmi a sociálno-
ekonomickými charakteristikami. Napríklad niektorí vlastníci lesov majú predovšetkým 
záujem o ekonomické aspekty lesného hospodárstva a uprednostňujú intenzívnejšie 
obhospodarovanie lesov orientované na spracovanie dreva, zatiaľ čo iní sa zameriavajú na 
ekologické obhospodarovanie lesov, ktoré má „blízko k prírode“. Iní vlastníci a správcovia 
lesov zdôrazňujú rekreačné aspekty. Podobne aj spoločenstvo na ochranu prírody v širšom 
zmysle tvoria členovia s rôznymi záujmami, vedomosťami, stupňom organizácie a cieľmi 
(Sotirov et al., 20142). 
 
Vykonávanie opatrení na zachovanie a obnovu lesov v sústave Natura 2000 bude úspešné 
len vtedy, ak jednotlivé zainteresované strany pri riešení otázok takých zložitých 

                                                           
2 Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P. 
Edwards; A. Dhubhain; M. Favero, D. Pettenella; B. Arts, M. Hoogstra-Klein; A. Riemer; C. McDermott 
(2014): Súhrnná správa o prekážkach a hybných silách integrovaného obhospodarovania lesov v 
Európe (Synthesis report on barriers and drivers of integrated forest management in Europe). Správa 
doručená GR Európskej komisie pre výskum 30. apríla 2014. Freiburg: Univerzita vo Freiburgu, 
www.integral-project.eu. 

http://www.integral-project.eu/
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ekosystémov, ako sú lesy, spoja svoje relevantné poznatky, know-how a skúsenosti. Na 
tento účel je potrebné, aby všetky zainteresované strany ďalej rozvíjali vzájomné 
porozumenie, pokiaľ ide o ich zmýšľanie a priority. Takéto porozumenie možno dosiahnuť iba 
trvalým a konštruktívnym dialógom. 
 
Na ilustráciu rôznych názorov a lepšie pochopenie obáv rôznych strán boli niektorí odborníci 
spomedzi týchto aktérov a všetci členovia pracovnej skupiny ad hoc požiadaní, aby vyjadrili 
svoje očakávania týkajúce sa tohto dokumentu. 
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  Názory a očakávania niektorých odborníkov týkajúce sa tohto dokumentu  
 
„Vypracovanie tohto dokumentu predstavovalo zrelý dialóg medzi zainteresovanými stranami, ktoré 
si uvedomili, že existuje mnoho konvergentných právd. Cieľ lepšie vysvetliť a podporiť synergie 
medzi ochranou biodiverzity a udržateľným obhospodarovaním lesov sa dosiahol veľmi vyváženým 
spôsobom, ktorý poskytuje veľmi užitočný nástroj pre tvorcov plánov, správcov a vlastníkov lesov v 
lokalitách Natura 2000.“ 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, predseda pracovnej skupiny pre lesné hospodárstvo Copa-Cogeca, Brusel, 
Belgicko 
 
„Naše predstavy v súvislosti s touto publikáciou boli, že prinesie lepšie pochopenie požiadaviek 
smernice a potreby posilnenia úsilia o zachovanie a zohľadňovanie biodiverzity v zalesnených 
oblastiach sústavy Natura 2000, ak sa má dosiahnuť priaznivý stav ochrany. Dúfali sme, že poukáže 
aj na potrebu vyššej úrovne štruktúr a funkcií, ktoré sú relevantné pre prílohu II, alebo lesných druhov 
na červenom zozname, ako sú pralesy, odumreté drevo a staré stromy.“ 
 
Anna Lindhagen a Erik Hellberg, Švédska agentúra pre ochranu životného prostredia, Štokholm, Švédsko 
 
„Lesy vnímam ako dlhodobú dynamickú realitu, v ktorej otázka obhospodarovania a otázka ochrany 
sú skutočne dve strany tej istej mince. V súvislosti s týmto dokumentom som teda očakával flexibilný 
a obozretný prístup, ktorý sa podľa môjho názoru podarilo uplatniť. Dialóg medzi rôznymi 
zainteresovanými záujmovými skupinami sa prehĺbil a musí ďalej pokračovať. Tento dokument 
predstavuje dobrý rámec pre takýto dialóg.“ 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, Útvar správy lesov, Junta de Castilla y León, Valladolid, Španielsko 
 
„Konfederácia európskych vlastníkov lesov (CEPF) víta toto vypracovanie nového dokumentu o 
sústave Natura 2000 a lesoch. Komplexný a v niektorých prípadoch kontroverzný kontext 
predstavoval pre pracovnú skupinu náročnú výzvu. Na zabezpečovaní úspechu sústavy Natura 2000 
majú podiel vlastníci lesov v Európe, ktorí sú kľúčovými partnermi pri obhospodarovaní lesov v 
sústave Natura 2000.“ 
 
Clemens v. Doderer, Konfederácia európskych vlastníkov lesov, Brusel, Belgicko 
 
„Vďaka dobre zvládnutému interaktívnemu vypracovaniu nového dokumentu o sústave Natura 2000 
a lesoch sme mali možnosť učiť sa od iných záujmových skupín aj prispieť výsledkami vlastnej 
analýzy, a to nielen prvým charakterizovaním veľmi konkrétnych problémov a potrieb týkajúcich sa 
obhospodarovania lesov a programu Natura 2000, ale aj predstavením možných riešení. Dúfame, že 
tento proces povzbudí ďalšiu komunikáciu medzi všetkými skupinami zainteresovaných strán v 
záujme obhospodarovania a ochrany našich lesných zdrojov ako základu pre biodiverzitu a 
životaschopné ekologické hospodárstvo.“ 
 
Roland Kautz, Európska asociácia lesného hospodárstva, Brusel, Belgicko 
 
„Usmernenie Európskej komisie o lokalitách Natura 2000 a lesoch prichádza v správnom čase. 
Vlastníci a správcovia lesov zohrávajú kľúčovú úlohu pri praktickej realizácii cieľov ochrany prírody v 
lesných lokalitách sústavy Natura a informácie o výmene osvedčených postupov sú veľmi vítané. V 
prípadoch, kde si riadenie týkajúce sa dosahovania cieľov sústavy Natura vyžaduje špeciálne 
prístupy alebo iné podmienky, je potrebné správcov a vlastníkov lesov za poskytovanie týchto 
dôležitých ekosystémových služieb podľa možnosti uznať a oceniť.“ 
 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Írsko 
 
„Lesy sú domovom veľkej a významnej časti našej biodiverzity, ktorej súčasťou je množstvo 
vzácnych, špecializovaných a ohrozených druhov, a zároveň zdrojom udržateľného využívania s 
prínosmi, ako sú drevo a mnohé dôležité ekosystémové služby. Názory a terminológia v oblasti 
lesného hospodárstva a ochrany prírody sa líšia a výsledkom súčasnej otvorenej výmeny názorov a 
procesu, na ktorom sa zúčastnili všetky zainteresované strany, je usmernenie zamerané na lepšie 
spoločné pochopenie a budúce obhospodarovanie lesov sústavy Natura 2000, ktoré budú udržateľné 
z hľadiska produktov, ako aj z hľadiska biodiverzity.“ 
 
Axel Ssymank, Spolková agentúra na ochranu prírody, Bonn, Nemecko 
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Čo je cieľom tohto dokumentu? Pre koho je táto stránka určená?  
 
Tento dokument by mal pomôcť príslušným orgánom a kľúčovým zainteresovaným osobám 
zodpovedným za skupiny zamerané na obhospodarovanie lesov a ochranu prírody pri 
rozvíjaní a podpore riadiacich systémov a postupov, najmä v oblastiach sústavy Natura 2000, 
ktoré v Európskej únii pomôžu zachovať, prípadne obnoviť priaznivý stav biotopov a druhov 
európskeho významu. Dokument môže pomôcť aj členským štátom a regiónom pri 
navrhovaní opatrení zameraných na sústavu Natura 2000 v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a nástroja LIFE v novom programovacom období 2014 – 2020. 
 
Cieľom dokumentu je najmä: 
• uľahčiť praktické vykonávanie smerníc o ochrane prírody prostredníctvom odpovedí na 

súbor často kladených otázok o obhospodarovaní a ochrane lesov v sústave Natura 
2000; 

• podporiť začlenenie cieľov sústavy Natura 2000 v oblasti ochrany prírody do širších 
politík a postupov v oblasti lesníctva a lesného hospodárstva; 

• poukázať na dôležitosť vzájomnej informovanosti, porozumenia a spolupráce a 
výmeny osvedčených postupov medzi všetkými stranami, ktorých sa týka 
zavádzanie a vykonávanie ochranných opatrení, resp. sa podieľajú na zavádzaní a 
vykonávaní ochranných opatrení v rámci sústavy Natura 2000, najmä medzi 
jednotlivými príslušnými orgánmi, vlastníkmi a správcami pôdy a spoločenstvom na 
ochranu prírody;  

• zdôrazniť množstvo výhod, ktoré lesy môžu priniesť spoločnosti, a to najmä lesy v 
sústave Natura 2000. 

 
Smernica o vtákoch a smernica o biotopoch vychádzajú zo zásady subsidiarity, pričom 
členské štáty určujú opatrenia, ktoré sa majú prijať v oblasti správy ich lokalít sústavy Natura 
2000 v súlade s týmito smernicami. Tento dokument poskytuje prehľad o spôsoboch, ako 
možno čo najlepšie vykonávať smernice o ochrane prírody v oblasti lesov, a ponúka 
množstvo praktických nápadov a príkladov založených na skúsenostiach z praxe v EÚ. 
Dokument je zameraný najmä na sústavu Natura 2000 a lesy a na súvisiace ustanovenia 
smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. 
 
Tento dokument slúži len na informačné účely a nie je právne záväzný. Bol vypracovaný 
na základe aktívneho dialógu s kľúčovými zainteresovanými stranami (lesnícke a 
environmentálne orgány, združenia vlastníkov lesov, organizácie obhospodarovania lesov, 
mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia, vedci atď.) s cieľom 
zabezpečiť jeho zrozumiteľnosť a vhodnosť na zamýšľaný účel a posilniť partnerský prístup. 
Tento dokument nemá normatívny charakter. Má slúžiť ako užitočný zdroj informácií a 
poradenstva, ktoré majú pomôcť orgánom, správcom lokalít a občianskej spoločnosti lepšie 
vykonávať ustanovenia smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. V budúcnosti sa s 
prihliadnutím na nové skúsenosti a osvedčené postupy môže aktualizovať.  
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Čo nájdete v tomto dokumente? 
 
Dokument má tri časti.  
 
• Časť I (kapitoly 1, 2, 3) poskytuje stručný prehľad o sústave Natura 2000 v kontexte 

lesov. Vysvetľuje sa v nej, čo je sústava Natura 2000, na základe čoho sa vyberajú 
oblasti označené ako lokality sústavy Natura 2000 a ako sa majú tieto lokality spravovať v 
súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane prírody. Takisto sa v nej uvádzajú ciele novej 
stratégie lesného hospodárstva EÚ a finančné prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii pre 
lesy, napríklad nástroj LIFE+ a nové nariadenie o rozvoji vidieka (2014 – 2020).  

 
• Časť II (kapitola 4), ktorá tvorí jadro celého dokumentu, ponúka cielenejšie vysvetlenie 

niektorých často kladených otázok týkajúcich sa lesov v sústave Natura 2000. Jej cieľom 
je napríklad vysvetliť, čo môžu právne ustanovenia vzťahujúce sa na sústavu Natura 
2000 v praxi znamenať pre vlastníka alebo správcu lesov a ako môže tento vlastník alebo 
správca požiadať o pomoc ostatné zainteresované strany – či už sú to orgány, 
mimovládne organizácie alebo široká verejnosť – pri obhospodarovaní svojich lesov tak, 
aby bola jeho práca okrem iného prospešná pre sústavu Natura 2000. 

 
• ČASŤ III Časť III tvorí samostatný sprievodný dokument a obsahuje množstvo príkladov 

osvedčených postupov a skúseností z rôznych členských štátov s obhospodarovaním lesov v 
sústave Natura 2000 v EÚ.  

 
Dokument ďalej dopĺňa séria príloh: 
 
• Príloha 1: Slovník kľúčových výrazov a skratiek. 
 
• Príloha 2: obsahuje zoznam typov lesných biotopov a druhov európskeho významu, ktoré 

si vyžadujú označenie lokalít sústavy Natura 2000, resp. ktoré si vyžadujú prísnu ochranu 
v súlade so smernicou o biotopoch a smernicou o vtákoch. 

 
• Príloha 3: obsahuje opis hlavných hrozieb a tlakov na lesy v EÚ. 
 
 
Čitateľom, ktorí nie sú oboznámení so sústavou Natura 2000, novou stratégiou 
lesného hospodárstva EÚ alebo nástrojmi financovania EÚ, sa odporúča, aby si 
najskôr prečítali časť I, kde získajú prehľad o kľúčových požiadavkách a 
príležitostiach týkajúce sa lesov v sústave Natura 2000. Čitatelia, ktorí sa už v tejto 
oblasti dobre orientujú, však môžu rovno prejsť na často kladené otázky v časti II.  
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ČASŤ I: 
 

Úvod k sústave Natura 2000, politika lesného hospodárstva EÚ a 
možnosti financovania lesov v sústave Natura 2000 
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1. LESY A KONTEXT POLITIKY EÚ  

 
 
1.1 Stav lesov v EÚ3 

 
Lesy a iná lesná pôda v EÚ-28 v súčasnosti pokrývajú 176 miliónov ha, čo predstavuje 
približne 42 % plochy EÚ. Lesná plocha sa v rámci Európy výrazne líši. Členskými štátmi s 
najväčším podielom lesnej plochy sú Fínsko a Švédsko, kde sú približne tri štvrtiny územia 
pokryté lesmi alebo inou lesnou pôdou. Medzi najmenej zalesnené členské štáty patrí Malta, 
Holandsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. 
 
Lesná oblasť v Európe sa od roku 1990 neustále zväčšuje v dôsledku programov 
zalesňovania a prirodzenej sukcesie vegetácie po ukončení poľnohospodárskej výroby alebo 
pastvy. Hodnota lesov v EÚ z hľadiska biodiverzity sa značne líši v závislosti od ich 
obhospodarovania, histórie, veku, štruktúry, zloženia atď.  
 

 

Obrázok 1. Mapa európskych lesov, 2006: JRC – EFDAC.  
K dispozícii na stránke: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 
 

                                                           
3 Zdroj: Pracovný dokument útvarov Komisie: 1.2.1. Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ Nová 
stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva, SWD(2013) 342 final. 
20. 9. 2013.  

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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1.1.1. Ekologické zázemie lesných biotopov v Európe 
 
V prírodných podmienkach by lesy, až na určité regionálne výnimky, tvorili prevládajúci druh 
vegetačnej plochy v Európe. Mnoho európskych lesných ekosystémov nie je závislých od 
obhospodarovania, pričom ich môže ovplyvňovať len prirodzená dynamika vrátane fáz 
prirodzenej obnovy a vývoja, ako aj rozsiahla rušivá dynamika spôsobená požiarmi, 
víchricami alebo premnožením hmyzu. Na druhej strane mnohé typy lesných biotopov vznikli 
v dôsledku minulého obhospodarovania a naďalej závisia od tohto obhospodarovania (napr. 
stredomorské lesy dehesa a fínsko-škandinávske pasienky porastené drevinami). 
 
Pôvodné prírodné lesy v Európe sa vyznačovali rôznou štruktúrou prirodzenej dynamiky. Pre 
väčšinu listnatých lesov bola typická dynamika s malými medzerami a mozaika strednej 
veľkosti v rôznych fázach vývoja, zatiaľ čo pre ihličnaté lesy boli pravdepodobne typické 
prírodné narušenia veľkého rozsahu. Prirodzené dynamické procesy zvyčajne vytvorili les 
ako mozaiku rôznych mikrobiotopov, čo viedlo k bohatej biodiverzite lesov. 
 

1.1.2. Multifunkčné lesné hospodárstvo – kľúčový princíp v oblasti lesov v EÚ 
 
Európske lesy sa už dlho využívajú pre veľké množstvo ich funkcií, ktoré prinášajú viaceré 
hospodárske, environmentálne a kultúrne výhody. Poskytujú obnoviteľné a ekologické 
suroviny a zohrávajú dôležitú úlohu z hľadiska hospodárskeho rozvoja, zamestnanosti a 
prosperity v Európe, a to najmä vo vidieckych oblastiach. Majú vysokú hodnotu v kontexte 
biodiverzity, resp. aspoň vysoký potenciál obnovy biodiverzity v prípadoch, kde je potrebné 
riešiť existujúce tlaky (pozri kapitolu 2). 
 
Lesy takisto pozitívne prispievajú k vyššej kvalite života, keďže poskytujú príjemné životné 
prostredie, možnosti rekreácie a preventívnej zdravotnej starostlivosti, pričom zároveň 
zachovávajú a zlepšujú environmentálne aspekty a ekologické hodnoty. Okrem toho tvoria 
významnú časť duchovného a kultúrneho dedičstva, ktoré charakterizuje Európu. 
 
Udržateľné obhospodarovanie lesov súčasne prispieva k dosiahnutiu hospodárskych, 
environmentálnych a sociálnych cieľov. Udržateľne obhospodarované lesy sa môžu využívať 
na produkciu drevených a nedrevených produktov, rekreáciu, poľovníctvo atď., pričom 
zároveň umožňujú zachovať spoločenskú hodnotu lesov alebo dosiahnuť environmentálne 
ciele, ako je zlepšenie stavu lesov, biodiverzity, odolnosti voči klimatickým zmenám, ochrany 
vody a pôdy. 
 
Pokiaľ ide o produkciu dreva, produktivita lesov sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
výrazne líši. V priemere sa vyťaží 60 – 70 % ročného prírastku, čo znamená, že zásoby 
dreva sa neustále zväčšujú. Čistý ročný prírastok je však iba jedným z ukazovateľov 
produktivity lesov. Pri odhadovaní budúcej dostupnosti dreva je potrebné prihliadnuť aj na 
ďalšie faktory, ako je rozptýlenie podľa vekového zloženia alebo dostupnosť lesov. 
 
Európske lesy, najmä v stredomorskom regióne, sú zároveň dôležitým zdrojom nedrevených 
výrobkov, ako je korok. V neposlednom rade sú hlavným zdrojom biomasy na domáce 
vykurovanie a výrobu elektrickej energie. Podľa najnovších odhadov sa očakáva, že ich 
podiel na celkovej biomase dostupnej ako obnoviteľný zdroj energie sa do roku 2020 zvýši na 
úroveň 66 %. O tom svedčí aj významný podiel (42 % – pozri graf) lesných zdrojov, ktoré sa 
využívajú na výrobu energie.  
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Obrázok 2. Lesné zdroje v EÚ-27 v roku 2010; zdroj: EUwood, 2010. 
 

1.1.3. Ekosystémové služby, ktoré lesy v EÚ poskytujú spoločnosti 
 
Okrem toho, že lesy sú zdrojom priamych príjmov z dreva a iných výrobkov (potraviny, palivo, 
divá zver, živica, korok atď.) a významne sa podieľajú na bohatej európskej biodiverzite, 
spoločnosti aj hospodárstvu prinášajú množstvo ďalších dôležitých výhod, a to 
prostredníctvom poskytovania ekosystémových služieb.  
 
Napríklad chránia pôdu pred eróziou a regulujú povodia a miestne hydrologické systémy 
udržiavaním vodných tokov. Regulujú miestnu, regionálnu a globálnu klímu, viažu uhlík, 
chránia hodnotné opeľovače, čistia vzduch a sladké vody a všeobecne nás chránia pred 
prírodnými katastrofami, ako sú lavíny, zosuvy pôdy, suchá a záplavy. Takisto podporujú 
rekreáciu, cestovný ruch a vzdelávanie.  
 
Zatiaľ čo niektoré lesné funkcie, tovary a služby majú priamu peňažnú hodnotu (napr. drevo), 
existujú aj iné ekosystémové služby, ktoré je ešte potrebné riadne „oceniť“ a niekedy sa za 
ne platí (napr. rekreácia, kultúrne dedičstvo, kvalita a množstvo vody a pôdy). Odhadmi 
hodnôt ekosystémových služieb sa zaoberá niekoľko prebiehajúcich ekonomických štúdií.  
 
Významný podiel zdravých ekosystémov v Európe sa nachádza v sústave Natura 2000. 
Podľa nedávnych štúdií Komisie sa hodnota prínosov vyplývajúcich osobitne z oblastí v 
sústave Natura 2000 odhaduje na približne 200 až 300 miliárd EUR ročne. Samotná hodnota 
celkového uhlíka všetkých biotopov v sústave Natura 2000 je podstatne vyššia. Najvyššiu 
hodnotu uhlíka majú lesné biotopy v sústave Natura 2000, pričom sa táto hodnota v roku 
2010 pohybuje v rozpätí od 318,3 do 610,1 miliardy EUR (zdroj: IEEP)4. 
  

                                                           
4 Prehľad o sústave Natura 2000 (Factsheet on Natura 2000): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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1.1.4. Vlastníctvo lesov 
 
Približne 40 % lesnej plochy v EÚ je vo verejnom vlastníctve. Vo väčšine východných a 
juhovýchodných členských štátov EÚ prevláda verejné vlastníctvo (obec, kraj/provincia, štát 
atď.). Priemerná veľkosť verejných lesohospodárskych podnikov v EÚ je viac ako 1000 ha, 
pričom medzi jednotlivými krajinami existujú značné rozdiely. 
 
Približne 60 % lesov v EÚ je v súkromnom vlastníctve, pričom existuje približne 16 miliónov 
súkromných vlastníkov lesov. Súkromné lesohospodárske podniky majú priemernú veľkosť 
13 ha, väčšina súkromných lesov je však menšia ako 5 ha 5 . Priemerná veľkosť lesa v 
súkromnom vlastníctve sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líši, a to od 0,7 ha na 
jeden podnik v Bulharsku až po 130 ha na jeden podnik na Slovensku6. 
 
Je dôležité uvedomiť si tieto veľké rozdiely v produktivite aj vlastníctve lesov v EÚ, pretože sa 
prejavujú aj v lesoch, ktoré boli označené ako lokality sústavy Natura 2000, a teda môžu mať 
významný vplyv na spôsob, ako sa tieto „lesy sústavy Natura 2000“ v praxi obhospodarujú.  
 

1.1.5. Kľúčové hrozby a tlaky  
 
Lesy sú vystavené viacerým prírodným tlakom, ako aj tlakom vyvolaným ľudskou činnosťou, 
pričom ich poškodzujú biotické aj abiotické zdroje.  
Hlavné hrozby a tlaky týkajúce sa lesov v EÚ sa výrazne líšia medzi jednotlivými regiónmi, 
ako aj medzi jednotlivými hľadiskami (lesohospodárske činnosti alebo lesná ekológia a 
ochrana prírody), ale zvyčajne medzi ne patria: lesné požiare, víchrice, znečistenie vody 
alebo ovzdušia, sucho, invázne nepôvodné druhy, škodcovia, choroby, fragmentácia 
biotopov, rozvoj iného využívania pôdy, nedostatočná štrukturálna a druhová rozmanitosť, 
neudržateľné obhospodarovanie, nedostatočné obhospodarovanie atď. Ďalšie informácie o 
hrozbách a tlakoch týkajúce sa lesov v EÚ sa uvádzajú v prílohe 3. 
 
Tieto hrozby majú v mnohých prípadoch vplyv na biodiverzitu lesov. Na základe súčasných 
poznatkov IUCN odhaduje, že v súvislosti s lesmi hrozí v EÚ vyhynutie 27 % cicavcov, 27 % 
saproxylických chrobákov, 10 % plazov a 8 % obojživelníkov (ETC/BD, 2010, podľa IUCN, 
2009). 
 
Napriek tomu sa odhaduje, že stav biodiverzity v lesných biotopoch je vo všeobecnosti stále 
lepší ako v iných hlavných skupinách biotopov, ako sú trávne porasty a mokrade v Európe, o 
čom svedčí aj trend týkajúci sa bežných druhov vtákov v Európe (pozri obrázok 3). 
 
Účinok zmeny klímy, ktorý jednoznačne ovplyvní charakter oblasti v danej zemepisnej šírke v 
dôsledku zvyšovania teplôt a sucha v južnej Európe, už možno pozorovať na výškovom 
gradiente. Druhy v európskych pohoriach v nižších nadmorských výškach už trpia v dôsledku 
nižších zrážok a zvýšenej teploty7 
 
Tieto zmeny by mohli znížiť odolnosť a stav lesných ekosystémov a viesť k zvýšeniu 
biotických narušení, ako sú druhy škodcov alebo invázne nepôvodné druhy. Lesy sa môžu 
stať náchylnejšími na abiotické narušenia spôsobené častejšími víchricami, suchami a 
lesnými požiarmi. 

                                                           
5 Zdroj: Akčný plán EÚ v oblasti lesného hospodárstva na roky 2007 – 2011. 
6 Stav európskych lesov 201. K dispozícii na stránke: http://www.foresteurope.org/full_SoEF. 
7 Zdroj - projekty v rámci RP7: MOTIVE a Trees4Future. 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
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Obrázok 3. Bežné druhy vtákov v Európe – index populácie (1980 = 100) 
Zdroj: EEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-
population-index-1980) 
 
 

1.1.6. Udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe 
 
V súčasnosti je približne 87 % európskych lesov vystavených určitému stupňu ľudskej 
intervencie (EEA, 2008). Väčšina lesov sa obhospodaruje v súlade so zásadami 
udržateľného obhospodarovania lesov, ktoré boli vymedzené a vypracované v rámci procesu 
Lesy v Európe (bývalá Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe – MCPFE). Tie sú 
vo väčšine prípadov doplnené národnými alebo regionálnymi politikami alebo programami v 
oblasti lesného hospodárstva. 
 
Udržateľné obhospodarovanie lesov je vymedzené ako spravovanie a využívanie lesov a 
lesnej pôdy takým spôsobom a v takej miere, aby sa zachovala ich biodiverzita, produktivita, 
regeneračná kapacita, životaschopnosť a aby ich potenciál v súčasnosti aj v budúcnosti 
spĺňal zodpovedajúce ekologické, hospodárske a sociálne funkcie na miestnej, národnej a 
celosvetovej úrovni bez poškodzovania iných ekosystémov8. 
 
V EÚ existuje niekoľko iniciatív na podporu a posúdenie udržateľného obhospodarovania 
lesov. Okrem toho boli v rámci konferencie „Lesy v Európe“ pre paneurópsku oblasť 

                                                           
8 Zdroj: Druhá ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe, 16. – 17. jún 1993, „Rezolúcia H1 – 
Všeobecné usmernenia pre udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe“. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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vypracované kritériá a ukazovatele na účely podávania správ o vykonávaní udržateľného 
obhospodarovania lesov podľa krajín.  
 
Medzi šesť paneurópskych kritérií podávania správ o udržateľnom obhospodarovaní lesov 
patrí: 

• udržiavanie a primerané zvyšovanie lesných zdrojov a ich prínos ku globálnym uhlíkovým 
cyklom; 

• udržiavanie stavu a životaschopnosti lesných ekosystémov; 
• udržiavanie a stimulovanie produktívnych funkcií lesov (drevené aj nedrevené produkty); 
• udržiavanie, zachovávanie a primerané zvyšovanie biologickej diverzity v lesných 

ekosystémoch; 
• udržiavanie, zachovávanie a primerané zvyšovanie ochranných funkcií v 

obhospodarovaní lesov (najmä pôda a voda) a  
• udržiavanie iných sociálno-ekonomických funkcií a podmienok. 
 
Vo všeobecnosti sa politiky alebo programy obhospodarovania lesov zameriavajú na 
znižovanie hrozieb, opatrenia na ochranu a obnovu, na podporu udržateľného využívania, 
ako aj na riadenie genetických zdrojov. V tejto súvislosti sú plány obhospodarovania lesov 
alebo rovnocenné nástroje dôležitým nástrojom na vykonávanie udržateľného 
obhospodarovania lesov na prevádzkovej úrovni. Plány obhospodarovania lesov obsahujú 
informácie (text, mapy, tabuľky a grafy…) zozbierané počas pravidelných inventárov lesov na 
úrovni prevádzkových lesných jednotiek (porasty, segmenty) a plánované činnosti pre 
jednotlivé porasty alebo segmenty, ktorými sa majú dosiahnuť ciele obhospodarovania. Plány 
obhospodarovania lesov na úrovni podniku sú teda strategickými a prevádzkovými nástrojmi 
pre vlastníkov a správcov lesov. 
 
Jedným z nástrojov na dokumentovanie udržateľnosti obhospodarovania lesov je aj 
certifikácia lesov. Je založená na dobrovoľných záväzkoch dodržiavať zásady udržateľného 
obhospodarovania lesov, ktoré sa uplatňujú v určitých oblastiach. Pri pohľade na počet 
certifikovaných hektárov a na výrobky s logom certifikácie je zrejmé, že certifikácia každým 
rokom nadobúda čoraz väčší význam. V EÚ je približne 50 % lesov a inej lesnej pôdy 
certifikovaných radou FSC 9  alebo programom PEFC 10 , hoci medzi jednotlivými krajinami 
existujú veľké rozdiely. 
 
 
1.2. Kontext politiky EÚ v oblasti lesov 

1.2.1. Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ 
 
Hoci EÚ nemá spoločnú politiku lesného hospodárstva, všetky ostatné politiky EÚ, napríklad 
politiky v oblasti rozvoja vidieka, zamestnanosti, zmeny klímy, energie, vody a biodiverzity, 
ovplyvňujú rozhodnutia členských štátov týkajúce sa lesov. Preto bola v roku 1998 prijatá 
prvá stratégia lesného hospodárstva EÚ 11 . Na základe zásady subsidiarity a koncepcie 
spoločnej zodpovednosti bol vytvorený rámec pre činnosti súvisiace s lesmi na podporu 
udržateľného obhospodarovania lesov. Hlavným nástrojom na jeho realizáciu bol akčný plán 
v oblasti lesného hospodárstva12 na roky 2007 – 2011. 
                                                           
9 Rada pre správu lesov (Forest Stewardship Council): https://ic.fsc.org/. 
10 Program pre potvrdzovanie systémov certifikácie lesov (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes): http://www.pefc.org/. 
11 Uznesenie Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva EÚ.  
12  http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_sk.pdf. 
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Od jeho prijatia pred 15 rokmi sú lesy ovplyvňované významnými spoločenskými a politickými 
zmenami, ako aj rastúcim počtom politík súvisiacich s lesmi, ktoré spoločne prispeli k vzniku 
komplexnejšieho prostredia v oblasti politiky lesného hospodárstva. S cieľom reagovať na 
tieto nové výzvy Európska komisia prijala 20. septembra 2013 novú stratégiu lesného 
hospodárstva EÚ13.  
 
Stratégia lesného hospodárstva EÚ má tieto prioritné oblasti:  
 
Udržateľné obhospodarovanie lesov prispieva k významným spoločenským cieľom. 
1. Podpora našich vidieckych a mestských spoločenstiev. 
2. Podpora konkurencieschopnosti a udržateľnosti priemyslu EÚ v oblasti lesného 

hospodárstva, bioenergie a širšej ekologickej ekonomiky. 
3. Lesy v meniacej sa klíme. 
4. Ochrana lesov a posilnenie ekosystémových služieb. 

 
Zlepšenie vedomostnej základne 
5. Aké lesy máme a ako sa menia? 
6. Nové a inovatívne lesohospodárske produkty s pridanou hodnotou. 

 
Podpora koordinácie a komunikácie  
7. Spolupráca na súdržnom obhospodarovaní a lepšom poznaní našich lesov. 
8. Lesné hospodárstvo z globálneho hľadiska. 
 
Priorita 4 „ochrana lesov a posilnenie ekosystémových služieb“ sa vzťahuje na sústavu 
Natura 2000, v rámci ktorej sa zdôrazňuje, že členské štáty „by mali dosiahnuť výrazné a 
merateľné zlepšenie stavu zachovania lesných druhov a biotopov prostredníctvom úplného 
vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody a zabezpečenia toho, aby 
národné plány lesného hospodárstva prispievali k primeranému riadeniu sústavy Natura 2000 
do roku 2020“. Tento dokument sa považuje za referenčný materiál, ktorý možno použiť na 
dosiahnutie tohto cieľa. 
 
1.2.2. Finančná podpora EÚ pre lesy 
 
Ďalším významným faktorom na úrovni EÚ, ktorý ovplyvňuje lesy a obhospodarovanie lesov, 
je politika rozvoja vidieka. Lesy a odvetvie lesného hospodárstva v súčasnosti dostávajú 
značné finančné prostriedky z EÚ, ktoré sú v rôznej miere prístupné rôznym typom 
vlastníctva. Lesohospodárske opatrenia prijaté na základe nariadenia o rozvoji vidieka 
predstavujú základ zdrojov (90 % celkového financovania lesného hospodárstva EÚ) a 
hlavné zdroje EÚ pre lesy a lesné hospodárstvo. Podľa nedávnych údajov bola v rokoch 
2007 – 2013 na opatrenia lesného hospodárstva z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) vyčlenená suma 5,4 miliardy EUR. 
 
Hoci to bude závisieť od programov rozvoja vidieka členských štátov, podobnú úroveň 
výdavkov možno očakávať aj v období rokov 2014 – 2020. Tieto výdavky by sa mali použiť 
na dosahovanie cieľov novej stratégie lesného hospodárstva EÚ, a najmä na zabezpečenie 
preukázateľného obhospodarovania lesov EÚ v súlade so zásadami udržateľného 
obhospodarovania lesov. 
 
1.2.2.1. Doterajšie skúsenosti s financovaním lesov EÚ v rámci EPFRV 

                                                           
13 COM(2013) 659 final, 20. 9. 2013. 
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Predchádzajúci program EPFRV na roky 2007 – 2013 poskytol členským štátom 8 
opatrení osobitne zameraných na lesy a ďalších 7 opatrení, ktoré by sa mohli uplatniť okrem 
iného na činnosti súvisiace s lesmi. Finančné prostriedky, ktoré boli v rámci EPFRV pôvodne 
vyčlenené na osobitné opatrenia v oblasti lesného hospodárstva (6 miliárd EUR) a opatrenia 
súvisiace s lesným hospodárstvom (1 až 2 miliardy EUR), predstavovali 8 miliárd EUR. So 
zavádzaním lesohospodárskych opatrení sa však začalo pomaly a podľa posledných údajov 
bola výška prostriedkov vyčlenených na 8 osobitných lesohospodárskych opatrení upravená 
na 5,4 miliardy EUR.  
 
Podľa posledných údajov sa pri dvoch opatreniach zameraných na životné prostredie 
dosahovali značne podpriemerné výsledky; konkrétne išlo o platby na opatrenia týkajúce sa 
lesného prostredia a sústavy Natura 2000, v rámci ktorých sa vyčerpalo menej ako 14 % 
aktualizovaného plánu (2011). Najlepšie výsledky sa zaznamenali v oblasti zalesňovania 
poľnohospodárskej pôdy (40 %). Vykonávanie opatrenia na obnovu potenciálu lesného 
hospodárstva a prevenciu pred požiarmi a prírodnými katastrofami dosiahlo úroveň 40 %. 
 
Pri preskúmaní financovania opatrení v oblasti lesného hospodárstva členské štáty a 
zainteresované strany uviedli, že im robí problém výklad viacerých požiadaviek a domnievajú 
sa, že vysoká administratívna záťaž (vrátane dodatočných požiadaviek na vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni) a nízke príspevky z fondu boli hlavnými príčinami nízkej úrovne 
realizácie. 
 
Príklady využitia programu rozvoja vidieka na financovanie opatrení obhospodarovania lesov 
označených ako lokality sústavy Natura 2000 sa uvádzajú v časti 3. 
 

1.2.2.2. Dostupná finančná podpora na obdobie rokov 2014 – 2020  
 
Pokiaľ ide o súčasné finančné obdobie rokov 2014 – 2020, EPFRV14 je rozdelený na šesť 
priorít spojených so stratégiou EÚ 2020. Nariadenie o rozvoji vidieka sa vzťahuje na lesy a 
lesné hospodárstvo vo väčšine týchto šiestich prioritných oblastí, medzi ktoré patrí:  
• prenos znalostí a inovácie v lesnom hospodárstve (priorita 1),  
• podpora udržateľného obhospodarovania lesov (priorita 2),  
• obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov súvisiacich s poľnohospodárstvom a 

lesným hospodárstvom so zreteľom na lokality sústavy Natura 2000 (priorita 4) a  
• podpora efektívneho využívania zdrojov, nízkouhlíkového hospodárstva odolného voči 

zmene klímy v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve (priorita 5). 
 

V súčasnosti existuje aj všeobecná požiadavka, aby podpora pre podniky nad určitú veľkosť 
(ktorú určia členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka) bola podmienená tým, že sa 
les obhospodaruje v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov (čo je 
potrebné preukázať predložením príslušných informácií z plánov obhospodarovania lesov 
alebo rovnocenných nástrojov). Táto požiadavka dáva členským štátom možnosť stanoviť 
primerané prahové hodnoty pre plány obhospodarovania lesov, ktoré odrážajú ich sociálno-
biogeografické špecifiká, pričom zároveň poukazuje na dôležitosť správneho plánovania a 
dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti. 
 

                                                           
14 Pozri nariadenie EÚ č. 1305/2013: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:SK:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:SK:PDF
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V rámci nového nariadenia sú v súčasnosti k dispozícii tieto hlavné opatrenia týkajúce 
sa lesného hospodárstva:  
• Článok 21: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, 

ktorých súčasťou je: 
o zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí (článok 22)  
o vytváranie agrolesníckych systémov (článok 23)  
o prevencia a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými 

katastrofami vrátane výskytu škodcov a chorôb, katastrofických udalostí a hrozieb 
súvisiacich s klímou (článok 24)  

o investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, ako aj 
ich potenciálu zmiernenia zmeny klímy (článok 25)  

o investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a 
ich uvádzania na trh (článok 26)  

• Článok 30: Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode. 

• Článok 34: Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov. 

• Článok 35: Spolupráca. 
 

1.2.2.3. Podpora lesného hospodárstva prostredníctvom politiky súdržnosti EÚ  
 
Okrem EPFRV môžu členské štáty a ich regióny využívať aj podporu z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF). EFRR15 spolufinancuje 
programy a projekty, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo spojené s lesmi a lesníckym 
sektorom, a to v rámci opatrení zameraných na územný rozvoj. Medzi príklady, ktoré môžu 
byť spojené s lesmi a lesným hospodárstvom, patria: investície EFRR do sústavy Natura 
2000, podpora biodiverzity a ekosystémových služieb a podpora MSP a inovácie.  
 
EFRR spolufinancuje aj programy cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 
spolupráce 16  (INTERREG), ktoré môžu podporovať projekty týkajúce sa lesov a lesného 
hospodárstva. Projekty sa môžu týkať týchto oblastí intervencie: monitorovacie a informačné 
systémy, ako aj siete súvisiace s lesnými požiarmi, udržateľné obhospodarovanie pôdy, 
výmena informácií o adaptácii na zmenu klímy, sekvestrácia uhlíka a znižovanie rizika, 
biodiverzita, politiky proti vyľudňovaniu horských oblastí, uprednostňovanie využívania 
bioenergie, spolupráca v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetickej 
účinnosti a udržateľný rozvoj regiónov prostredníctvom MSP. 
 

1.2.3. LIFE  
 
Ďalším dôležitým zdrojom financovania lesov je nástroj EÚ LIFE, ktorý je dodnes jediným 
nástrojom EÚ určeným výlučne na financovanie projektov týkajúcich sa životného prostredia 
a klímy. Približne 50 % rozpočtu je osobitne vyčlenených na prírodu a biodiverzitu. Od 
začatia programu v roku 1992 sa financovalo viac ako 300 projektov zameraných na 

                                                           
15 Pozri nariadenie EÚ č. 1301/2013:  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1301. 
16 Pozri nariadenie EÚ č. 1299/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1299. 
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obhospodarovanie a obnovu lesných biotopov a druhov v sústave Natura 2000 s celkovým 
rozpočtom niekoľko desiatok miliónov EUR. Brožúra LIFE je osobitne venovaná lesom17.  
 
Medzi typické činnosti v rámci prebiehajúcich projektov LIFE+ týkajúcimi sa prírody a 
biodiverzity patrí: odstránenie inváznych nepôvodných druhov, vypracovanie plánov 
obhospodarovania a dohoda s miestnymi zainteresovanými stranami na vhodných režimoch 
obhospodarovania lesných biotopov, financovanie projektov obnovy na zlepšenie 
štrukturálnej rozmanitosti lesov, naštartovanie schém zameraných na lesné prostredie v 
rámci programu rozvoja vidieka prostredníctvom demonštračných projektov a projektov 
zameraných na osvedčené postupy. Nástroj LIFE takisto pomohol pri vypracúvaní usmernení 
a nástrojov na podporu lesného hospodárstva, ktoré je prínosom pre biodiverzitu. 
 
 

 

Obrázok 4. Typy biotopov, na ktoré sú zamerané projekty LIFE (počet projektov v rokoch 
1992 – 2008) 
Zdroj: Databáza projektov LIFE 
 
 
Projekt LIFE na obhospodarovanie súkromných lesov sústavy Natura 2000 vo Fínsku 
 
Centrálne Fínsko je hlavnou oblasťou drevospracujúceho priemyslu v krajine. Väčšina lesov je v 
súkromných rukách a každý vlastník pôdy vlastní relatívne malé parcely lesov. V reakcii na obavy, že 
označenie lesov ako lokalít sústavy Natura 2000 by obmedzilo všetky činnosti, miestny orgán ochrany 
prírody spustil projekt LIFE – Príroda s cieľom zvýšiť informovanosť o sústave Natura 2000 a vysvetliť, 
aké budú praktické dôsledky pre súkromných vlastníkov pôdy. Jednou z kľúčových akcií projektu bolo 
ponúknuť každému vlastníkovi v pilotnej oblasti možnosť vypracovať plán obhospodarovania lesov pre 
svoj pozemok. 
 
V týchto plánoch sa skúmal hospodársky potenciál lesa a požiadavky na jeho ochranu. Vďaka tomu 
vlastníci získali nielen jasnú predstavu o dôsledkoch sústavy Natura 2000 pre svoje lesy, ale dostali aj 
návrhy, ako môžu na svojich lesoch zarábať udržateľným spôsobom, ktorý je v súlade s 
ochranárskymi cieľmi sústavy Natura 2000. Ukázalo sa, že záujem o túto schému bol veľký. Inak by do 
takýchto lesohospodárskych plánov investovalo len málo vlastníkov. 
 
 
Projekt LIFE na obnovenie stepných dubových lesov v Maďarsku18 

                                                           
17 Ďalšie informácie sa uvádzajú v publikácii „LIFE a európske lesy“, ktorú vypracovala Európska 
komisia a ktorá je k dispozícii na stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
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Stepné dubové lesy sú jedinečné biotopy vyskytujúce sa v Maďarsku, ktoré sa po stáročia využívali na 
pastvu dobytka a komerčnú ťažbu dreva. Väčšina z nich bola premenená na pastviny bez stromov 
alebo na ornú pôdu. Neskôr, počas zalesňovania Veľkej dunajskej kotliny, tu prebehla výsadba 
nepôvodných lesov. Dodnes prežili iba malé plochy pôvodného lesa, pričom k najväčším takýmto 
plochám patria stepné dubové lesy v meste Nagykőrös. 
 
Obec Nagykőrös spolu s riaditeľstvom Národného parku Dunaj – Ipeľ a fondom WWF vypracovali 
projekt LIFE – Príroda zameraný na obnovu biotopu stepného dubového lesa v projektovej oblasti, 
ktorého súčasťou bolo odstránenie inváznych nepôvodných rastlín a výsadba pôvodných lesných 
druhov. Práva na užívanie súkromných lesov, ktoré sa kedysi využívali na produkciu dreva, získal 
národný park na obdobie 90 rokov na základe inovatívnej zmluvy vzťahujúcej sa na oblasti vrátane 
súkromných stepných dubových lesných plôch s najvyššou hodnotou ochrany, kde sa zaviedlo 
obhospodarovanie orientované na ochranu. Vlastníci dostali kompenzáciu za stratu príjmov z dôvodu 
zastavenia komerčnej ťažby dreva v týchto oblastiach a drevo z odstránených inváznych druhov (napr. 
agát alebo čremcha neskorá) dostali správcovia lesov. 
 
Bol vypracovaný aj dlhodobý plán riadenia lokality sústavy Natura 2000 a prostredníctvom realizácie 
projektu vzniklo silné partnerstvo s vlastníkmi lesov. 
 
Nový nástroj LIFE19 sa začal uplatňovať v januári 2014. Je rozdelený na dva samostatné 
podprogramy: prvý je zameraný na životné prostredie (približne 2,1 miliardy EUR na granty 
na akcie) a druhý na opatrenia v oblasti klímy (približne 700 miliónov EUR). O niečo viac ako 
polovica rozpočtu na granty na akcie v rámci podprogramu pre životné prostredie je 
vyčlenená na granty na akcie týkajúce sa prírody a biodiverzity s osobitným dôrazom na 
sústavu Natura 2000. Na prírodu a biodiverzitu sa teda na sedemročné obdobie vyčlenila 
celková suma 1,22 miliardy EUR. 
 
Okrem spolufinancovania „tradičných“ projektov ako v minulosti vznikol nový typ intervencie: 
„integrovaný“ projekt. Cieľom je podporiť strategickejší programový prístup k vykonávaniu 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Mal by pomôcť predovšetkým urýchliť 
plné vykonávanie prioritných akčných rámcov členských štátov ako súčasti sústavy Natura 
2000, napr. podporou obhospodarovania a obnovy lokalít sústavy Natura 2000 v širokej 
geografickej oblasti, ako je celý región alebo krajina (informácie o prioritných akčných 
rámcoch sa uvádzajú v časti 2). 
 
V marci 2014 bol prijatý prvý viacročný pracovný program20. V nasledujúcich štyroch rokoch 
sa podľa neho v rámci každej tematickej priority určia niektoré prioritné oblasti financovania. 
Ďalej sa uvádza niekoľko tém projektov, ktoré sú osobitne relevantné pre lesy:  
 
V rámci priority „Príroda“:  
• Projekty zamerané na zlepšenie stavu ochrany typov biotopu alebo druhov (vrátane 

druhov vtáctva) európskeho významu, ktoré sa sústreďujú na lokality sústavy Natura 
2000 navrhnuté alebo určené pre tieto typy biotopov alebo druhy.  

• Projekty, ktorými sa vykonáva jedno alebo viacero opatrení predpokladaných 
v príslušnom prioritnom akčnom rámci, ako je aktualizovaný členskými štátmi, alebo 
konkrétne opatrenia identifikované, odporúčané a schválené v rámci biogeografických 
seminárov sústavy Natura 2000. 

                                                                                                                                                                                      
18 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home. 
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu 
pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE). 
20 http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
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• Projekty zamerané na invázne nepôvodné druhy, ak existuje pravdepodobnosť, že tieto 
druhy narušia stav ochrany druhov (vrátane vtáctva) alebo typov biotopov európskeho 
významu pri podpore sústavy Natura 2000.  

 
V rámci priority „Efektívne využívanie zdrojov“:  
• Činnosti pre lesné monitorovacie a informačné systémy a činnosti zamerané na 

predchádzanie lesným požiarom. Vďaka projektom v rámci tohto okruhu sa môžu 
realizovať pokročilé metodiky na preukázanie udržateľného obhospodarovania lesov na 
regionálnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni v súlade s dohodnutými kritériami a 
ukazovateľmi (Lesy v Európe) a v súlade s cieľmi novej stratégie lesného hospodárstva 
EÚ a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Patria sem aj projekty, v ktorých sa 
využívajú nové informácie o lesoch na zvýšenie odolnosti voči hrozbám vyplývajúcim z 
populačných zmien súvisiacich s urbanizáciou, opúšťaním pôdy alebo stratou tradičných 
zručností hospodárenia s pôdou. 

 
V rámci priority „Správa a informovanie v oblasti životného prostredia“: 
• Kampane na budovanie kapacít na umožnenie koordinácie a vedenia v oblasti 

relevantných a reprezentatívnych informácií o lesoch a lesných požiaroch v EÚ.  
• Projekty podporujúce výmenu najlepších postupov a rozvoj zručností správcov lokalít 

sústavy Natura 2000 na základe odporúčaní z nových biogeografických seminárov 
sústavy Natura 2000. 
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2. SMERNICE EÚ O VTÁKOCH A BIOTOPOCH 

 
2.1. Záväzok EÚ zachovať biodiverzitu Európy 
 
Ako sa uvádza v predchádzajúcej kapitole, jednou z priorít novej stratégie lesného 
hospodárstva EÚ je „ochrana lesov a posilnenie ekosystémových služieb“, v rámci ktorej by 
členské štáty „mali dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie stavu zachovania lesných 
druhov a biotopov prostredníctvom úplného vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti 
ochrany prírody a zabezpečenia toho, aby národné plány lesného hospodárstva prispievali k 
primeranému riadeniu sústavy Natura 2000 do roku 2020“. 
 
Táto priorita je priamo v súlade so záväzkami, ktoré členské štáty EÚ prijali v roku 2010 s 
cieľom „zastaviť do roku 2020 stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ, 
obnoviť ich v čo najväčšom vykonateľnom rozsahu a súčasne zvýšiť mieru, ktorou EÚ 
prispieva k zvráteniu celosvetovej straty biodiverzity“21. 

V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity22 prijatej v máji 2011 sa stanovuje politický rámec na 
dosiahnutie tohto celkového cieľa. Niekoľko cieľov tejto stratégie má priamy význam pre lesy, 
a to vrátane cieľa 1, v rámci ktorého sa členské štáty vyzývajú, aby v plnej miere vykonávali 
smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch a aby predovšetkým zastavili zhoršovanie stavu 
všetkých druhov a biotopov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ o prírode, a do roku 
2020 dosiahli výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu v porovnaní so súčasnými 
posúdeniami. 

 
V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity sa stanovil tento ambiciózny cieľ: 

zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy 
EÚ o prírode, a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu do roku 2020, aby v 
porovnaní so súčasnými posúdeniami:  
i) o 100 % viac posúdení biotopov a o 50 % viac posúdení druhov v rámci smernice 

o biotopoch vykazovalo zlepšený stav ochrany a  
ii) o 50 % viac posúdení druhov v rámci smernice o vtákoch vykazovalo bezpečný alebo 

zlepšený stav. 

Pri dosahovaní tohto cieľa zohrávajú lesy majú mimoriadne dôležitú úlohu. Nielenže sú 
domovom veľmi významnej časti ohrozenej európskej biodiverzity, ale zároveň tvoria 
približne polovicu celkovej plochy európskej sústavy Natura 2000. Preto je dôležité, aby 
vlastníci a správcovia lesov dobre poznali ciele a právne požiadavky smernice o biotopoch a 
smernice o vtákoch, najmä pokiaľ ide o ochranu a správu lokalít sústavy Natura 2000, a 
mohli tak pozitívne prispieť k ich dosiahnutiu. 
 
Ako sa vysvetľuje v tejto kapitole, len uplatňovanie všeobecných zásad udržateľného 
obhospodarovania lesov nestačí. Možno bude potrebné zvážiť ďalšie opatrenia na úrovni 
                                                           
21 Závery Rady pre životné prostredie z 15. marca 2020. K dispozícii na stránke: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207536%202010%20INIT. 
22 Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
(KOM(2011) 244), 3. 5. 2011. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final
%20lowres.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
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jednotlivých lokalít s cieľom reagovať na osobitné potreby ochrany druhov a typov biotopov 
európskeho významu nachádzajúcich sa v danej lokalite. 
 
Osobitné právne ustanovenia týchto dvoch smerníc EÚ o prírode sa uvádzajú ďalej v texte 
spolu s ďalšími aspektmi smerníc a politiky EÚ v oblasti biodiverzity, ktoré sú priamo 
relevantné pre vlastníkov a správcov lesov. Cieľom je poskytnúť potrebné podkladové 
informácie a právny kontext k podrobnejšej sekcii otázok a odpovedí v časti 2.  
 
 
2.2. Smernica o vtákoch a smernica o biotopoch 
 
Smernica o vtákoch23 a smernica o biotopoch24 sú základným pilierom politiky EÚ v oblasti 
biodiverzity. Vďaka nim sa všetkých 28 členských štátov EÚ môže v súlade so spoločným 
legislatívnym rámcom spoločne podieľať na ochrane najohrozenejších a najcennejších 
druhov a biotopov v celej oblasti ich prirodzeného výskytu v rámci EÚ. 
 
Smernica o vtákoch sa vzťahuje na všetky druhy vtákov, ktoré sa v EÚ vyskytujú vo voľnej 
prírode (približne 500 druhov), zatiaľ čo smernica o biotopoch sa zameriava na podskupinu 
približne 2000 druhov, ktoré je potrebné chrániť, aby sa zabránilo ich vymiznutiu, alebo preto, 
lebo zastupujú významné biotopy v Európskej únii. Podľa smernice o biotopoch je 
samostatne chránených aj približne 230 typov biotopov. Tie sa často označujú ako druhy 
alebo biotopy európskeho významu (ďalšie informácie sa uvádzajú v kapitole 3 a prílohe 2). 
 
Všeobecným cieľom týchto dvoch smerníc je zabezpečiť, aby sa zachoval alebo obnovil 
priaznivý stav ochrany 25 druhov a typov biotopov, na ktorých ochranu sú tieto smernice 
zamerané, v oblasti ich prirodzeného výskytu v EÚ. Od členských štátov sa vyžaduje, aby 
prijali primerané opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, pričom zohľadnia hospodárske, 
sociálne a kultúrne požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky. 
 
Tento cieľ je vymedzený pozitívne a je orientovaný na priaznivý stav, ktorý je potrebné 
dosiahnuť a udržiavať. Len samotné predchádzanie zhoršovaniu tohto stavu preto nestačí. 
 
V smerniciach EÚ o prírode sa konkrétne vyžaduje, aby členské štáty:  
 
• určili, zachovávali a v prípade potreby obnovili hlavné lokality v záujme ochrany 

druhov a typov biotopov uvedených v prílohách I a II k smernici o biotopoch a prílohe I k 
smernici o vtákoch, a to aj pokiaľ ide o sťahovavé vtáky. Spoločne tvoria tieto lokality časť 
celoeurópskej sústavy Natura 2000; 
 

• zaviedli režim ochrany druhov pre všetky voľne žijúce druhy vtákov a iné ohrozené 
druhy uvedené v prílohe IV a V k smernici o biotopoch. Tento režim ochrany sa uplatňuje 
v celej oblasti prirodzeného výskytu daných druhov v EÚ, t. j. v rámci i mimo lokalít 
sústavy Natura 2000. 

  
                                                           
23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (kodifikované znenie smernice Rady 
79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva v znení zmien) – pozri http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SK.  
24 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín, konsolidované znenie z 1. 1. 2007 – 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.  
25 Pojem „priaznivý stav ochrany“ sa v smernici o vtákoch neuvádza, na osobitne chránené územia sa 
však vzťahujú analogické požiadavky. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SK
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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2.3. Stav ochrany chránených druhov a biotopov EÚ  
 
Členské štáty Komisii každých 6 rokov podávajú správu o stave ochrany druhov biotopov a 
druhov európskeho významu, ktoré sa vyskytujú na ich území, nielen v ich lokalitách sústavy 
Natura 2000. Používajú pritom štandardnú metodiku26, ktorá Komisii umožňuje agregovať 
údaje na biogeografickej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.  
 
Najnovšia správa o prírode týkajúca sa stavu ochrany druhov a biotopov chránených podľa 
týchto dvoch smerníc o prírode bola uverejnená v máji 2015 a vzťahuje sa na obdobie rokov 
2007 – 2012. Tieto informácie sú veľmi užitočné nielen pri posudzovaní toho, či sa darí 
dosahovať cieľ smerníc, ale aj pri stanovovaní nových a prispôsobovaní existujúcich cieľov a 
priorít ochrany na základe najnovších údajov. Z posúdenia z roku 2015 vyplýva, že stav 
ochrany lesných biotopov nie je vo všeobecnosti dobrý a že je ešte potrebné vynaložiť veľké 
úsilie, ak sa do roku 2020 majú dosiahnuť ciele stanovené v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity 
a v novej stratégii lesného hospodárstva EÚ. 
 
Čo znamená priaznivý stav ochrany (článok 1 smernice o biotopoch) 

Stav ochrany prirodzeného biotopu sa bude považovať za „priaznivý“, keď: 
• jeho prirodzený výskyt a územia, ktoré pokrýva, zostávajú stabilné alebo sa zväčšujú a 
• existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné pre jeho dlhodobé udržanie a je 

pravdepodobné, že budú naďalej existovať v dohľadnom čase, a 
• stav ochrany jeho typických druhov je priaznivý. 
 
Stav ochrany druhu sa bude považovať za „priaznivý“, keď: 
• údaje o dynamike populácie príslušného druhu indikujú, že sa tento druh sám dlhodobo udržuje vo 

svojom prirodzenom biotope ako životaschopný komponent, a 
• územie prirodzeného výskytu tohto druhu sa ani nezmenšuje, ani sa pravdepodobne v dohľadnej 

budúcnosti nezmenší, pričom 
• existuje a pravdepodobne bude naďalej existovať dostatočne veľký prirodzený biotop na dlhodobé 

udržanie ich populácií. 
 
Stav ochrany sa posudzoval pri všetkých typoch lesných biotopov v 9 biogeografických 
regiónoch za obdobie rokov 2007 – 2012 a z výsledkov vyplýva, že len v prípade 15 % 
posúdení bol stav ochrany priaznivý, zatiaľ čo v prípade 80 % bol stav ochrany „nepriaznivý“ 
(obrázok 5). 
 
Ak porovnáme tieto výsledky s výsledkami predchádzajúceho posúdenia za obdobie rokov 
2001 – 2006 (pozri obrázok 6), môžeme si všimnúť určité zlepšenie, pokiaľ ide o poznatky o 
stave ochrany. Počet posúdení týkajúcich sa zlého stavu typov lesných biotopov sa znížil, ale 
celkovo je percentuálny podiel posúdení nepriaznivého stavu vyšší (80 %) ako v 
predchádzajúcom období (63 %). K porovnaniu výsledkov týchto dvoch období je však 
potrebné pristupovať opatrne, najmä s prihliadnutím na nové poznatky a zlepšenie metodiky 
posudzovania. 
 
 

                                                           
26 K dispozícii na stránke: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal. 
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Obrázok 5. Stav ochrany lesných biotopov v období rokov 2007 – 2012 
Poznámka: Poznámka: počet posúdení je uvedený v zátvorkách. 
Zdroj: vlastné spracovanie výsledkov dostupných na portáli EIONET – článok 1727 
 
 

 

 
Obrázok 6. Stav ochrany lesných biotopov v období rokov 2001 – 2006  
Poznámka: Poznámka: počet posúdení je uvedený v zátvorkách. Geografické pokrytie EÚ-25 
(nezahŕňa Bulharsko a Rumunsko). Zdroj: ETC/BD, 2008 
 
 
2.4. Hlavné tlaky a hrozby týkajúce sa lesných biotopov a druhov európskeho významu 
 
V tomto oddiele sa uvádza stručný prehľad najdôležitejších hrozieb a tlakov týkajúcich sa 
typov lesných biotopov európskeho významu, ktoré členské štáty uviedli vo svojich správach 
podľa článku 17 za obdobie rokov 2007 – 2012. Vychádza z predbežnej analýzy národných 
správ dostupných na referenčnom portáli podľa článku 1728. Na tomto portáli sa uvádza aj 
zoznam hrozieb a tlakov, ktoré figurovali v tomto vykazovanom období. 
 

                                                           
27 Tento graf vychádza z posúdenia 81 typov lesných biotopov uvedených v smernici o biotopoch v 
rámci skupiny 9 (lesy). Výsledky posúdení sú k dispozícii na stránke: http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment. 
28 Pozri: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013. 
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Členské štáty informovali o hlavných hrozbách a tlakoch pri každom type biotopu v každom 
biogeografickom regióne29, kde sa vyskytujú, pričom medzi jednotlivými regiónmi existujú 
rozdiely. Ďalej sú preto zhrnuté podľa biogeografických regiónov. 
 
Alpský región 
 
Hlavné hrozby hlásené pre typy lesných biotopov v tomto regióne súvisia s lesným 
hospodárstvom, najmä s obhospodarovaním a využívaním lesov (vrátane odstraňovania 
odumretých a odumierajúcich stromov, opätovnej výsadby nepôvodných druhov, vytvárania 
bezlesia atď.), resp. využívaním lesov bez opätovnej výsadby alebo prirodzeného 
opätovného rastu. Často hlásenou hlavnou hrozbou v tomto regióne je aj narúšanie lesov 
ľudskou činnosťou, najmä v súvislosti s výstavbou lyžiarskych komplexov. 
 
Medzi ďalšie hrozby, ktoré je potrebné vziať do úvahy, patrí výstavba ciest a diaľnic, škody 
spôsobené divou zverou (nadmerná hustota populácie), znečistenie ovzdušia (znečisťujúce 
látky prenášané vzduchom), lesné požiare, zmena druhového zloženia (sukcesia) a posun a 
zmena biotopov. 
 
Atlantický región 
 
Medzi hlavné hrozby hlásené v prípade atlantických lesov patria niektoré spôsoby 
obhospodarovania súvisiace s lesným hospodárstvom vrátane nadmerného odstraňovania 
odumretých a odumierajúcich stromov. Prítomnosť inváznych nepôvodných druhov a 
antropogénne znižovanie prepojenosti biotopov takisto patria medzi kľúčové tlaky, ktoré boli 
nahlásené pri mnohých lesných biotopoch v tomto regióne. 
 
Pokiaľ ide o pobrežné a lužné lesy, za hlavné hrozby sa považuje znečistenie povrchových 
vôd (sladkovodné a suchozemské biotopy), zmeny v dôsledku povodní a odber vody z 
podzemných vôd. 
 
Boreálny región 
 
Medzi hlavné hrozby patrí obhospodarovanie lesov, ako napríklad vytváranie bezlesia a 
prerieďovanie vrstiev stromov, ako aj antropogénne znižovanie prepojenosti biotopov a 
biocenotický vývoj (sukcesia). Významnými sú aj hrozby spojené s premenou prírodných 
systémov, ako sú zmeny hydrologických podmienok vyvolané ľudskou činnosťou (kanalizácia 
a odklon vodných tokov, nedostatok záplav…). Tieto aspekty sa netýkajú iba lužných a 
pobrežných lesov, ale aj niektorých iných typov boreálnych lesov, ako sú močiare a tajgy. 
 
Do úvahy je potrebné zobrať aj poškodzovanie lesov bylinožravcami (vrátane druhov divej 
zveri), ktoré predstavuje značnú hrozbu pre lesné biotopy v tomto regióne. 
 
Kontinentálny región 
 
Medzi hlavné hrozby hlásené pre lesné biotopy v kontinentálnom regióne patrí znečistenie 
ovzdušia, invázne nepôvodné druhy, antropogénne znižovanie prepojenosti biotopov, zmena 
druhového zloženia (sukcesia), poškodzovanie lesov bylinožravcami (vrátane druhov divej 
zveri) a výstavba ciest a diaľnic. Pokiaľ ide o obhospodarovanie lesov, lesné biotopy v tomto 
regióne sú ohrozované najmä opätovnou výsadbou nepôvodných stromov, odstraňovaním 
                                                           
29 Európska únia má deväť biogeografických regiónov, z ktorých každý má vlastnú charakteristickú 
kombináciu vegetácie, podnebia a geológie. Pozri: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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lesného podrastu a nadmerným odstraňovaním odumretých a odumierajúcich stromov. 
Problémom je aj odlesňovanie.  
 
Medzi ďalšie hlásené hrozby patrí nedostatočné alebo nesprávne vykonávanie ochranných 
opatrení, lesné požiare, prirodzená eutrofizácia, choroby (mikrobiálne patogény), suchá alebo 
nedostatok zrážok, posun a zmena biotopov a zmeny hydrologických podmienok vyvolané 
ľudskou činnosťou (najmä v prípade lužných a pobrežných lesov). 
 
Makaronézsky región 
 
Hlavné hrozby pre lesné biotopy v makaronézskom regióne súvisia s pastvinami, 
rozmnožovaním zvierat a poškodzovaním lesov bylinožravcami (vrátane druhov divej zveri). 
Za významnú hrozbu sa považujú aj invázne nepôvodné druhy. 
 
Ďalšími faktormi, ktoré je potrebné zohľadniť, sú športové a voľnočasové aktivity vo voľnej 
prírode, rekreačné aktivity, zmena hydrologických podmienok, medzidruhová konkurencia 
(flóra), prírodné katastrofy (búrky) a teplotné zmeny (napr. nárast teploty a extrémov). 
 
Stredomorský región 
 
Jedným z hlavných rizík v stredomorských lesoch sú požiare. Medzi ďalšie významné hrozby 
patrí neudržateľná miera spásania (divou zverou aj dobytkom), invázne nepôvodné druhy, 
exotickí invázni škodcovia a choroby. Významným problémom je aj odlesňovanie na účely 
zmien vo využívaní pôdy (urbanizácia, priemyselné činnosti, výstavba ciest, odstraňovanie 
odpadu, budovy na šport a voľnočasové aktivity atď.) a prírodné zmeny systému (zmeny 
hydraulických podmienok vyvolané ľudskou činnosťou). Niektoré hrozby súvisia s 
obhospodarovaním lesov (napr. využívaním lesov bez opätovnej výsadby alebo prirodzeného 
rastu atď.). 
 
Panónsky región 
 
Hlavné hrozby súvisia s lesným hospodárstvom, hlavne obhospodarovaním a využívaním 
lesov (opätovná výsadba, vytváranie bezlesia, nadmerné odstraňovanie odumretých a 
odumierajúcich stromov atď.). Problémom je aj odlesňovanie. Za významné hrozby pre 
niektoré typy lesných biotopov nachádzajúcich sa v tomto regióne sa považujú škody 
spôsobené divou zverou (nadmerná hustota populácie) a inváznymi nepôvodnými druhmi. 
 
Kľúčovou hrozbou pre lužné a pobrežné lesy a niektoré ďalšie panónske lesy tvorené dubmi 
(Quercus) a hrabmi (Carpinus) sú zmeny hydrografického fungovania. 
 
Čiernomorský región 
 
Medzi hlavné hrozby pre lesy v tomto regióne patria niektoré spôsoby obhospodarovania 
súvisiace s lesným hospodárstvom (opätovná výsadba s použitím nepôvodných druhov 
stromov, odstraňovanie odumretých a odumierajúcich stromov atď.). Ďalšími hrozbami, ktoré 
je potrebné vziať do úvahy, sú odlesňovanie, spásanie v lesoch/zalesnených oblastiach, 
zbieranie húb, lišajníkov, lesných plodov atď., lesné požiare a zmena druhového zloženia 
(sukcesia).  
 
Stepný región 
 
Za hlavnú hrozbu pre lesné biotopy v tomto regióne sa považuje spásanie v lesoch a 
zalesnených oblastiach, ako aj sucho a nedostatok zrážok. Medzi ďalšie významné hrozby, o 



Natura 2000 a lesy  27 

 

ktorých informovali členské štáty, patrí posun a zmena biotopov, zmena druhového zloženia 
(sukcesie), parazitizmus (fauna) a konkurencia (flóra). 
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2.5. Sústava Natura 2000 
 
Do sústavy Natura 2000 bolo doteraz zaradených vyše 27 000 lokalít. Spoločne pokrývajú 
približne 18 % európskej pôdy, ako aj významné morské oblasti. 
 
Veľkosť jednotlivých lokalít sústavy Natura 2000 sa pohybuje v rozmedzí od menej ako 1 ha 
až po viac ako 5 000 km² v závislosti od druhov alebo biotopov, ktoré majú byť chránené. 
Niektoré lokality sa nachádzajú v odľahlých oblastiach, ale väčšina lokalít tvorí neoddeliteľnú 
súčasť nášho vidieka a podlieha nejakej forme obhospodarovania alebo využívania pôdy. 
 
Odhaduje sa, že do sústavy Natura 2000 patrí približne 375 000 km² lesov. To predstavuje 
približne 50 % celkovej plochy sústavy Natura 2000 a približne 21 % celkových lesných 
zdrojov v EÚ (pozri tabuľku 1). 
 
Vysoké percento lesov v sústave Natura 2000 svedčí nielen o rozsiahlosti lesov v Európe, ale 
aj o ich celkovom význame pre biodiverzitu. Mnohé lesy sú cenné práve z dôvodu spôsobu, 
akým doteraz boli, resp. neboli obhospodarované, a súčasnú situáciu bude dôležité zachovať 
aj do budúcnosti, aby lesy mohli byť aj naďalej domovom vzácnych a ohrozených druhov a 
biotopov, ktoré boli dôvodom ich označenia ako lokalít sústavy Natura 2000. Iné lesy 
označené ako lokality sústavy Natura 2000 majú vysokú hodnotu z hľadiska biodiverzity, 
pretože sa veľmi nelíšia od primárnych lesov (pralesov), resp. na nich ľudská intervencia 
nezanechala veľké stopy. Najväčšie plochy takýchto lesov sa nachádzajú v boreálnom 
biogeografickom regióne. 
 

Obrázok 7. Sústava Natura 2000 (2012) 

Sústava Natura 2000, 
stav v roku 2012 
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Tabuľka 1 Lesná plocha sústavy Natura 2000 
 

Členský 
štát 

Celková 
rozloha 
sústavy 
Natura 2000 
na pevnine 
(km²) (1) 

Celková 
lesná plocha 
v sústave 
Natura 2000* 
(km²) (2) 

% sústavy 
Natura 
2000, 
ktoré 
tvoria 
lesy* 

Lesy a iná 
lesná pôda 
(km²) (3) 

Celková 
plocha lesov* 
v rámci 
sústavy 
Natura 2000 
(%) 

AT 12 559 4,790 38 40,060 12 

BE 3,883 2,130 55 7,060 30 

BG 38,066 22,220 58 39,270 57 

CY 1,628 880 54 3,870 23 

CZ 11,062 7,510 68 26,570 28 

DE 55,142 26,550 48 110,760 24 

DK 3,584 760 21 5,910 13 

EE 8,076 4,670 58 23,500 20 

ES 137,365 79,780 58 277,470 29 

FI 48,851 28,910 59 232,690 12 

FR 69,127 30,090 44 175,720 17 

GR 35,761 15,550 43 65,390 24 

HR 20,675 9,172 44 24,740 37 

HU 19,950 8,080 41 20,290 40 

IE 9,222 410 4 7,890 5 

IT 57,137 29,300 51 109,160 27 

LT 7,890 4,910 62 22,400 22 

LU 469 280 60 880 32 

LV 7,449 4,030 54 34,670 12 

MT 41 20 49 0 - 

NL 5,563 1,210 22 3,650 33 

PL 61,059 33,470 55 93,370 36 

PT 19,010 7,460 39 36,110 21 
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RO 53,788 22,390 42 67,330 33 

SE 57,410 23,530 41 312,470 8 

SI 7,673 4,990 65 12,740 39 

SK 14,442 9,460 66 19,330 49 

UK 20,884 1,290 6 29,010 4 

Spolu 787,766 383,842 49 1.802.310 21 

Zdroje:  

(1). Barometer sústavy Natura 2000 vychádzajúci z najaktuálnejších údajov, ktoré členské štáty 
predložili EÚ ku koncu decembra 2013. 

(2) Stav európskych lesov, 2011. Lesy v Európe (Forest Europe), UNECE a FAO. Údaje, ktoré 
poskytlo GR pre životné prostredie pre všetky krajiny okrem Chorvátska (údaje poskytnuté 
vnútroštátnymi orgánmi). 
(3) Eurostat. Štatistika pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo, 2013. 

Poznámka: Výpočty lesnej plochy vykonané na základe údajov CORINE Land Cover 2006 a CORINE 
Land Cover 2000 pre Spojené kráľovstvo a Grécko. Triedy lesov podľa CLC: 311 Listnaté lesy; 312 
Ihličnaté lesy; 313 Zmiešané lesy; 323 Sklerofylná vegetácia; 324 Prechodné zalesnené/krovinaté 
plochy. 
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Ako sa vyberajú lokality sústavy Natura 2000?  
 
Lokality, ktoré sa majú stať súčasťou sústavy Natura 2000, sa vyberajú na základe toho, že patria medzi 
najdôležitejšie oblasti, ktoré sú domovom pre typy biotopov a druhy európskeho významu, ktoré sú chránené 

podľa dvoch smerníc o prírode (pozri prílohy 3 a 4).  
V prípade smernice o biotopoch prebieha výber na základe vedeckých kritérií stanovených v prílohe 3 k smernici 
o biotopoch a pozostáva z niekoľkých štádií – najprv na vnútroštátnej úrovni, potom na biogeografickej a 
európskej úrovni – s cieľom zabezpečiť, aby vybrané lokality dokázali v celej EÚ spoločne dostatočne pokryť 
každý typ biotopu a druh.  
V prípade smernice o vtákoch sú lokality klasifikované členskými štátmi na základe hodnotenia a priamo zaradené 
do sústavy Natura 2000.  

 
 
Nástroj NATURA 2000 VIEWER 
 
Nástroj Natura 2000 viewer je online geografický informačný mapovací systém, ktorý identifikuje 
presnú polohu každej lokality sústavy Natura 2000 v sieti EÚ. Lokality je možné prehliadať vo veľmi 
podrobnej mierke, čo umožňuje, že ich hranice a kľúčové krajinné prvky možno zobraziť vo veľmi 
vysokom rozlíšení.  
 
Pri každej lokalite je k dispozícii štandardný formulár údajov. Uvádzajú sa v ňom druhy a typy biotopov 
európskeho významu, na základe ktorých bola lokalita zaradená do sústavy Natura 2000, ako aj 
odhadovaná veľkosť populácie, stav ich ochrany v danej lokalite a celkový význam lokality pre druhy 
alebo typy biotopov v EÚ ako celku (http://natura2000.eea.europa.eu/#).  

 
 
2.6. Ochrana a správa lokalít sústavy Natura 2000  
 
Na ochranu a správu lokalít označených ako lokality sústavy Natura 2000 na základe jednej z 
dvoch smerníc sa vzťahuje článok 6 smernice o biotopoch30. Článok 6 obsahuje tri kľúčové 
ustanovenia, v ktorých sa od členských štátov vyžaduje, aby: 

• v každej lokalite zaviedli potrebné ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú 
ekologickým požiadavkám typov chránených biotopov a druhov európskeho významu 
(článok 6 ods. 1); 

• prijali opatrenia s cieľom zabrániť zhoršeniu stavu biotopov alebo akémukoľvek 
významnému narušeniu druhov, na základe ktorých boli lokality označené ako 
lokality sústavy Natura 2000 (článok 6 ods. 2); 

• zaviedli postup posúdenia plánov alebo projektov, ktoré by mohli mať významný 
negatívny vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000 (článok 6 ods. 3 a 4). 

                                                           
30 Pozri usmerňovací dokument ES: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
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Podľa článku 2 ods. 3 smernice o biotopoch opatrenia prijaté podľa tejto smernice zohľadňujú 
hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky. V 
smernici sa plne uznáva, že človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody a že opatrenia na 
ochranu prírody a sociálno-ekonomické činnosti sa najlepšie realizujú formou partnerskej 
spolupráce. Cieľom sústavy Natura 2000 nie je zabrániť hospodárskym činnostiam, ale skôr 
stanoviť parametre, vďaka ktorým môžu tieto činnosti prebiehať pri súčasnej ochrane 
najcennejších druhov a typov biotopov v Európe. 

 
Úryvok zo smernice o biotopoch: 

Článok 2 

1. Cieľom tejto smernice je prispievať k zabezpečeniu biologickej rôznorodosti 
prostredníctvom ochrany prirodzených biotopov divokej fauny a flóry na európskom území 
členských štátov, ktoré sú stranami zmluvy. 

2. Navrhnú sa opatrenia prijaté podľa tejto smernice, aby sa zachovali v prirodzenom stave 
ochrany alebo do takéhoto stavu obnovili prirodzené biotopy a druhy divokej fauny a flóry 
európskeho významu. 

3. Opatrenia prijaté podľa tejto smernice berú do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne 
požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky. 

Článok 6 

1. Pre osobitne chránené územia vytvoria členské štáty potrebné ochranné opatrenia 
obsahujúce v prípade potreby príslušné plány riadenia, osobitne navrhnuté pre dané lokality 
alebo začlenené do ďalších plánov rozvoja, a primerané štatutárne, administratívne alebo 
zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám typov prirodzených 
biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, vyskytujúcich sa v týchto 
lokalitách  

2. Členské štáty podniknú primerané kroky, aby sa na osobitne chránených územiach 
predišlo poškodeniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, ako aj rušeniu druhov, pre 
ktoré boli územia označené za chránené, pokiaľ by takéto rušenie bolo podstatné vo vzťahu 
k cieľom tejto smernice. 

3. Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo nie je 
potrebný pre ňu, ale môže pravdepodobne významne ovplyvniť túto lokalitu, či už samotne, 
alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, podlieha primeranému odhadu jeho dosahov 
na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Na základe výsledkov zhodnotenia 
dosahov na lokalitu a podľa ustanovení odseku 4 príslušné vnútroštátne orgány súhlasia 
s plánom alebo projektom iba po presvedčení sa, že nepriaznivo neovplyvní integritu 
príslušnej lokality, a v prípade potreby po získaní stanoviska verejnosti. 

4. Ak sa aj napriek negatívnemu odhadu dosahov na lokalitu a pri neexistencii alternatívnych 
riešení plán alebo projekt musí realizovať z dôvodov vyššieho verejného záujmu vrátane 
záujmov sociálnej a ekonomickej povahy, členský štát prijme všetky kompenzačné opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, že celková koherencia sústavy Natura 2000 bude 
ochránená. O prijatých kompenzačných opatreniach informuje Komisiu. 

Ak sa v príslušnej lokalite vyskytuje prioritný biotop a/alebo prioritný druh, jediné dôvody, 
ktoré môžu prichádzať do úvahy, sú tie, ktoré sa týkajú zdravia alebo bezpečnosti ľudí, 
priaznivých dôsledkov primárneho významu na životné prostredie alebo aj stanoviska 
Komisie k ďalším nevyhnutným dôvodom vyššieho verejného záujmu. 
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2.6.1. Stanovenie cieľov ochrany 
 
V záujme vykonávania ochranných opatrení podľa článku 6 ods. 1 je dôležité v prvom rade si 
stanoviť jasné ciele ochrany pre každú lokalitu sústavy Natura 200031. Tieto ciele opisujú 
želaný stav každého druhu a typov biotopov európskeho významu (z kvantitatívneho a/alebo 
kvalitatívneho hľadiska)32 so zreteľom na ich ekologické požiadavky a hrozby a tlaky, ktorým 
v danej lokalite čelia, ako aj na potenciálny prínos lokality k dosiahnutiu priaznivého stavu 
ochrany na vnútroštátnej alebo biogeografickej úrovni.  
 
Ciele ochrany sa v jednotlivých lokalitách budú líšiť, dokonca aj v prípade, že sa v lokalitách 
nachádzajú rovnaké druhy alebo biotopy. Dôvodom je, že miestne ekologické podmienky 
(stav ochrany, hrozby atď.), ako aj strategický význam lokality pre biotopy a druhy, ktoré sa v 
nej vyskytujú, sa medzi jednotlivými lokalitami môžu značne líšiť. Každú lokalitu navyše 
ovplyvňuje jej sociálno-ekonomický kontext, ktorý môže mať vplyv na uskutočniteľnosť 
určitých cieľov a ochranných opatrení. Preto je vhodné informovať, konzultovať a zapojiť 
príslušné zainteresované strany nielen pri stanovovaní ochranných opatrení, ale aj pri 
vymedzovaní cieľov ochrany. 
 
Ciele ochrany by podľa očakávaní mali byť z časového hľadiska pomerne stabilné a vo 
väčšine prípadov by sa mali zakladať na dlhodobých cieľoch (napr. zvýšenie populácie tesára 
čierneho v lokalite o 10 % v priebehu 20 rokov; časové rozpätie by mohlo byť dokonca oveľa 
dlhšie, napríklad v prípade obnovy lesných biotopov). Opatrenia ochrany sa na druhej strane 
vzťahujú na praktické kroky potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. Tieto opatrenia možno 
upraviť v závislosti od meniacich sa hrozieb a tlakov, miestnych záujmov a zapojenia 
zainteresovaných strán alebo na základe pozitívnych výsledkov predchádzajúcich opatrení 
ochrany. 
 
Po stanovení cieľov ochrany pre určitú lokalitu sústavy Natura 2000 teda existuje určitá 
flexibilita pri vytváraní a vykonávaní ochranných opatrení potrebných na dosiahnutie týchto 
cieľov, pričom sa zohľadňuje celé spektrum sociálno-ekonomických činností a záujmov v 
rámci danej lokality. 
 

2.6.2. Stanovenie potrebných ochranných opatrení 
 
Ako už bolo uvedené, ochranné opatrenia sú reálne mechanizmy a praktické kroky, ktoré je 
potrebné vykonať, aby sa v danej lokalite dosiahli stanovené ciele ochrany. Tieto opatrenia 
však nie sú nepovinné. Podľa článku 6 ods. 1 je potrebné prijať ochranné opatrenia, ktoré 
zodpovedajú ekologickým požiadavkám druhov a biotopov nachádzajúcich sa v danej 
lokalite. Ochranné opatrenia môžu zahŕňať aktívne riadiace a obnovovacie činnosti alebo len 
zabezpečenie pokračovania existujúcich postupov riadenia tam, kde je to potrebné na 

                                                           
31 Odporúča sa, aby každý členský štát/región najprv v prípade všetkých typov biotopov a druhov 
európskeho významu, ktoré sa nachádzajú na jeho území, vymedzil ciele ochrany na vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni, pričom zohľadní ich stav ochrany posúdený podľa článku 17 smernice o 
biotopoch a potrebu prispieť k dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany každého biotopu a druhu v 
každom biogeografickom regióne.31 Tento postup zabezpečuje užitočný základ pre stanovenie cieľov 
ochrany na úrovni lokality, pričom sa zohľadňuje miera, akou môžu jednotlivé lokality prispieť k 
dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany (pozri príklady v prílohe 2). 
32 Útvary Komisie uverejnili vysvetlenie k stanoveniu cieľov ochrany pre lokality sústavy Natura 2000. 
Pozri: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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zachovanie existujúceho chráneného biotopu alebo druhu, ako aj pasívne riadenie (prístup 
„nerobiť nič“)33. 
 
Spôsob vykonávania ochranných opatrení v praxi bude závisieť od konkrétnych podmienok 
jednotlivých lokalít (ekologické faktory, sociálno-ekonomický kontext, tradičné riadenie atď.). 
Článok 6 ods. 1 v tejto súvislosti poskytuje veľkú mieru flexibility a ponecháva na každom 
členskom štáte, aby pre svoje lokality sústavy Natura 2000 navrhol a vykonával ochranné 
opatrenia. Členské štáty môžu použiť štatutárne, administratívne a/alebo zmluvné 
opatrenia v závislosti od toho, čo považujú za najvhodnejšie. 
 
2.6.3. Nástroje plánovania riadenia sústavy Natura 2000 
 
S cieľom pomôcť zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie by správcovia lokalít v 
spolupráci s miestnymi zainteresovanými stranami mali vypracovať plány riadenia sústavy 
Natura 2000. Plány na úrovni lokalít (pre jednotlivé lokality alebo skupinu lokalít) sa môžu 
použiť na formulovanie cieľov ochrany lokality, ako aj opatrení potrebných na dosiahnutie 
týchto cieľov. Môžu sa použiť aj ako nástroj na určenie príslušných úloh a zodpovedností 
jednotlivých subjektov (príslušných orgánov, vlastníkov a správcov pozemkov, iných 
zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií) pri vykonávaní potrebných 
ochranných opatrení, ktoré boli identifikované. 
 
Plány riadenia sústavy Natura 2000 môžu byť osobitne navrhnuté pre danú lokalitu alebo 
začlenené do iných plánov rozvoja, ako sú plány obhospodarovania lesov, za predpokladu, 
že ciele ochrany sústavy Natura 2000 sú jasne zahrnuté do takýchto plánov. Inými slovami, 
jeden dokument môže v zásade obsahovať všeobecné ustanovenia o obhospodarovaní lesov 
v danej oblasti, ako aj ciele ochrany sústavy Natura 2000 a opatrenia potrebné pre túto 
lokalitu. 
 
V plánoch riadenia sústavy Natura 2000 sa zvyčajne uvádza aj podrobné vysvetlenie, prečo 
bola daná lokalita označená za lokalitu sústavy Natura 2000, aký je súčasný stav ochrany 
druhov a typov biotopov európskeho významu, ako aj súvisiace kľúčové hrozby a tlaky. 
Takisto v nich možno analyzovať existujúce využívanie pôdy a sociálno-ekonomické činnosti 
v lokalite a vzťah (vrátane možných synergií) medzi týmito činnosťami a cieľmi ochrany 
lokality. 
 

2.6.4. Zabránenie zhoršovaniu nepriaznivých účinkov a predchádzanie nepriaznivým 
účinkom 
 
Okrem zavedenia potrebných ochranných opatrení pre lokality sústavy Natura 2000 sú 
členské štáty povinné prijať vhodné opatrenia na zabránenie zhoršovaniu stavu prirodzených 
biotopov a biotopov druhov a akémukoľvek významnému narušeniu druhov, na základe 
ktorých bola daná lokalita označená za lokalitu sústavy Natura 2000 (článok 6 ods. 2 
smernice o biotopoch). Ciele ochrany slúžia ako referencia na posúdenie toho, či je alebo nie 
je pravdepodobné, že určitá činnosť spôsobí zhoršenie stavu lokality. 
 
V prípade nových rozvojových činností sa v článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch zavádza 
postup posúdenia s cieľom zabezpečiť ochranu lokalít sústavy Natura 2000 pred 
                                                           
33 Pozri vysvetlenie k stanoveniu ochranných opatrení pre lokality sústavy Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20
measures.pdf a usmernenia k stanoveniu ochranných opatrení pre lokality sústavy Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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akýmikoľvek významne poškodzujúcimi plánmi alebo projektmi. Akýkoľvek plán alebo projekt, 
ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo nie je potrebný na správu lokality, ale ktorý by 
mohol mať významný vplyv na túto lokalitu, podlieha posúdeniu (tzv. primerané posúdenie) 
jeho dôsledkov pre danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality.  
 
Príslušné orgány môžu súhlasiť s plánom alebo projektom až po tom, ako sa presvedčia, že 
nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu príslušnej lokality. To si niekedy môže vyžadovať 
zavedenie zmierňujúcich opatrení na odstránenie potenciálneho negatívneho vplyvu alebo 
zníženie takéhoto vplyvu na nevýznamnú úroveň. 
 
Spolupráca v rámci sústavy Natura 2000 – biogeografický proces v rámci sústavy 
Natura 2000 
 
Od roku 2011 Komisia zaviedla proces na podporu vytvárania sietí a spolupráce medzi 
všetkými aktérmi zapojenými do správy lokalít sústavy Natura 2000. Cieľom je dosiahnuť 
súdržnosť pri riadení sústavy na biogeografickej úrovni a v rámci celej EÚ. Tento proces 
zároveň umožňuje podporovať cezhraničnú spoluprácu, výmenu osvedčených postupov a 
zlepšiť spoločné chápanie stavu ochrany, jej cieľov a opatrení. Podrobné informácie sa 
uvádzajú na komunikačnej platforme sústavy Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm.  
 
 

2.6.5. Zlepšenie prepojenosti sústavy Natura 2000  
 
Mnohé európske biotopy vrátane lesov sú veľmi fragmentované v dôsledku odlesňovania a 
iného minulého a prebiehajúceho vývoja, zmien vo využívaní pôdy či pôdnej pokrývky. To 
výrazne znižuje ich schopnosť poskytovať spoločnosti cenné ekosystémové služby. V článku 
10 smernice o biotopoch sa stanovuje, že členské štáty majú podporovať riadenie krajinných 
prvkov, ktoré majú veľký význam pre divokú faunu a flóru, najmä s cieľom zlepšiť ekologickú 
súdržnosť sústavy Natura 2000. 
 
V máji 2013 Európska komisia prijala novú stratégiu na podporu zelenej infraštruktúry v celej 
Európe34, ktorá okrem iného prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa. Stratégia vytvára rámec na 
podporu projektov zelenej infraštruktúry v rámci existujúcich právnych, politických a 
finančných nástrojov EÚ. 
 
Zlepšenie prepojenosti lesných biotopov je veľmi relevantným cieľom, pričom je potrebné 
mať na zreteli, že fragmentácia predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre lesné biotopy. 
Prepojenosť možno zlepšiť napríklad rozšírením plochy niektorých typov lesných biotopov vo 
vhodných oblastiach prostredníctvom opätovného zalesňovania alebo zlepšením ekologickej 
kvality existujúcich lesných biotopov. 
 

2.7. Financovanie správy lokalít sústavy Natura 2000 
 
Zatiaľ čo hlavnú zodpovednosť za financovanie sústavy Natura 2000 majú členské štáty, v 
článku 8 smernice o biotopoch sa vykonávanie potrebných ochranných opatrení spája s 

                                                           
34 Oznámenie Komisie: Zelená infraštruktúra [COM(2013) 249 final] http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=SK. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:SK:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:SK:NOT
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poskytnutím spolufinancovania zo zdrojov EÚ. Prehľad najdôležitejších finančných 
prostriedkov EÚ pre lesy a sústavu Natura 2000 sa uvádza už v oddiele 1.2.2. 
 
Tieto prostriedky sú podrobnejšie opísané v príručke k financovaniu sústavy Natura 2000, 
ktorej cieľom je pomôcť orgánom, správcom a vlastníkom využívať množstvo príležitostí, 
ktoré sú v súčasnom finančnom období (2014 – 2020) k dispozícii na opatrenia riadenia 
lokalít sústavy Natura 2000 vrátane opatrení týkajúcich sa lesov v sústave Natura 200035. 
 
V záujme čo najlepšieho využitia dostupných finančných prostriedkov EÚ Komisia vyzvala 
členské štáty, aby prijali strategickejší prístup k viacročnému plánovaniu financovania 
sústavy Natura 2000. Tento prístup má formu prioritných akčných rámcov, v ktorých sa 
vymedzujú potreby financovania a strategické priority sústavy Natura 2000 na vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni na obdobie rokov 2014 – 2020. Tieto prioritné akčné rámce sú 
osobitne navrhnuté tak, aby uľahčili integráciu vhodných ochranných opatrení do nových 
operačných programov pre rôzne finančné nástroje EÚ36. Nový program LIFE na roky 2014 – 
2020 otvára možnosť financovať integrované projekty, ktoré majú v dlhodobom horizonte 
uľahčiť plné vykonávanie prioritných akčných rámcov. 
 
Na úrovni jednotlivých lokalít musí byť identifikácia potrebných ochranných opatrení (napr. v 
plánoch riadenia a iných nástrojoch) sprevádzaná odhadom finančných zdrojov potrebných 
na ich realizáciu. V tejto súvislosti je dôležité zohľadniť nielen náklady na opatrenia, ale aj 
dôsledky ich vykonávania, najmä ak sa navrhuje obmedzenie alebo prispôsobenie 
existujúcich postupov obhospodarovania lesov, čo môže v niektorých prípadoch znamenať 
stratu príjmov37. 
 

2.8. Ochrana druhov na území EÚ 
 
Druhý hlavný súbor ustanovení dvoch smerníc EÚ o prírode sa týka ochrany určitých druhov 
v EÚ, t. j. v lokalitách sústavy Natura 2000 aj mimo nich. Ustanovenia o ochrane druhov sa 
vzťahujú na všetky druhy voľne žijúcich vtákov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v EÚ, ako aj na 
iné druhy uvedené v prílohách IV a V k smernici o biotopoch. 
 
V podstate sa v nich vyžaduje38, aby členské štáty zakázali: 
− úmyselné usmrcovanie alebo odchytávanie chránených druhov akýmkoľvek 

spôsobom; 
− úmyselné ničenie alebo zbieranie vajec alebo hniezd, alebo trhanie, zber, rezanie, 

vykoreňovanie alebo ničenie chránených rastlín; 
− poškodzovanie alebo ničenie miest na rozmnožovanie alebo miest na odpočinok; 

                                                           
35 Pozri novú príručku k financovaniu sústavy Natura 2000, ktorá je k dispozícii na stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/. 
36 SEC(2011) 1573 final. Pozri: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf. 
37 Nie každá potenciálna strata príjmov musí alebo môže byť kompenzovaná, napríklad v prípadoch, 
keď strata príjmov vyplýva z vykonávania právnej požiadavky zameranej na zabránenie zhoršovaniu 
stavu v dôsledku nového typu obhospodarovania (článok 6 ods. 2) (napr. za splnenie povinnosti 
zachovať bukový porast a neumožniť jeho premenu na ihličnatý porast sa neposkytuje žiadna 
kompenzácia).  
38 Presné podmienky sa uvádzajú v článku 5 smernice o vtákoch (v súvislosti s vtákmi) a článkoch 12 
(v súvislosti s živočíchmi) a 13 (v súvislosti s rastlinami) smernice o biotopoch – pozri usmerňovací 
dokument o prísnej ochrane druhov živočíchov európskeho významu podľa smernice o biotopoch 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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− úmyselné rušenie najmä počas obdobia rozmnožovania, odchovu mláďat, hibernácie 
a sťahovania; 

− držanie, predaj a prepravu vzoriek odobratých z voľnej prírody. 
 
Výnimky z týchto ustanovení sú za určitých okolností povolené (napr. aby sa predišlo 
vážnemu poškodeniu úrody, hospodárskych zvierat, lesov, rybných a vodných zdrojov) za 
predpokladu, že neexistuje iné uspokojivé riešenie (napr. odloženie plánovaných prác) a 
dôsledky týchto výnimiek sú zlučiteľné s celkovými cieľmi smerníc. Podmienky výnimiek sú 
stanovené v článku 9 smernice o vtákoch a v článku 16 smernice o biotopoch. 
 
2.9. Riešenie problému nepôvodných druhov v celej EÚ 
 
V článku 22 písm. b) smernice o biotopoch sa uvádza, že členské štáty musia zabezpečiť, 
aby sa úmyselné zavádzanie do voľnej prírody týkajúce sa akýchkoľvek druhov, ktoré na ich 
území nie sú pôvodné, regulovalo tak, aby sa nepoškodili prirodzené biotopy v rámci ich 
prirodzeného výskytu alebo divoká fauna a flóra, a aby v prípade, že to považujú za 
potrebné, zakázali takéto zavádzanie. 
 
Je dôležité poukázať na stále sa zhoršujúci problém inváznych nepôvodných druhov, pretože 
predstavujú hlavnú hrozbu pre pôvodnú divokú faunu a flóru a biotopy v Európe a 
každoročne spôsobujú škody vo výške niekoľkých miliónov EUR. 
 
V roku 2014 Európsky parlament a Rada EÚ prijali nové nariadenie EÚ o inváznych 
nepôvodných druhoch 39 , ktorého cieľom je vytvoriť koordinovaný celoeurópsky právny 
rámec pre opatrenia na zabránenie nepriaznivým vplyvom inváznych nepôvodných druhov na 
biodiverzitu a ekosystémové služby a na ich minimalizáciu a zmierňovanie, ako aj na 
obmedzenie ich škodlivého vplyvu na hospodárstvo a ľudské zdravie. 
 
V nariadení sa uvádzajú tri rôzne typy opatrení, ktoré sa riadia medzinárodne dohodnutým 
hierarchickým prístupom k riešeniu problému inváznych nepôvodných druhov: 

− prevencia: plánuje sa viacero prísnych opatrení, ktoré majú v prvom rade zabrániť 
ako úmyselnej tak neúmyselnej introdukcii nových inváznych nepôvodných druhov do 
EÚ; 

− včasné varovanie a rýchla reakcia: členské štáty musia zaviesť systém včasného 
varovania, aby čo najskôr odhalili prítomnosť inváznych nepôvodných druhov a prijali 
rýchle opatrenia na zabránenie ich udomácneniu; 

− manažment už udomácnených inváznych nepôvodných druhov: niektoré invázne 
nepôvodné druhy sa už na území EÚ udomácnili. Treba podniknúť koordinované 
opatrenia, aby sa tieto druhy ďalej nerozširovali a aby sa minimalizovali škody, ktoré 
spôsobujú.  

 
Toto posledné opatrenie je osobitne dôležité pre lesné ekosystémy, kde hospodárske, 
sociálne a ekologické vplyvy spôsobené inváznymi nepôvodnými druhmi môžu byť 
mimoriadne vysoké.   

                                                           
39 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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3. LESY V SÚSTAVE NATURA 2000: PREHĽAD 

 
 
 
3.1. Európske lesy a ich význam pre biodiverzitu  
 
Lesy v Európe patria medzi suchozemské biotopy s najvyššou biodiverzitou v EÚ. Vďaka 
svojej štrukturálnej zložitosti, rozmanitosti a dynamickej povahe sú po stáročia hlavným 
zdrojom veľkej časti európskej biodiverzity. To platí nielen pre druhy, ktoré žijú výlučne v 
„uzavretých“ lesoch, ale aj pre iné druhy, predovšetkým bezstavovce a vtáky, ktoré potrebujú 
mozaiku uzavretého lesa a inej lesnej plochy vrátane otvorených krovinatých území a 
porastových medzier. 
 
V rôznych regiónoch Európy sa vyvinuli samostatné typy lesov, ktoré sú adaptované na 
miestne environmentálne podmienky. V strednej Európe prevládajú bukové lesy, zatiaľ čo v 
horských oblastiach a na severe Európy sa najčastejšie vyskytujú ihličnaté lesy. V 
stredomorskom regióne prevažujú zmiešané dubové a ihličnaté lesy. Odhaduje sa, že v EÚ 
existuje celkovo 14 kategórií a 79 typov lesných biotopov (Barbati et al., 2014)40. 
 
Po stáročia bola prirodzená lesná vegetácia vo väčšine regiónov Európy nahrádzaná iným 
využívaním pôdy alebo poloprirodzenými lesmi, ktoré boli obhospodarované a využívané vo 
väčšej alebo menšej miere na rôzne účely, ako je ťažba dreva, pastva atď. V súčasnosti 
ostáva v Európe v porovnaní s ostatnými časťami sveta len málo úplne nedotknutých lesov 
(približne 5 %, EEA 2010) 41 . V rozsiahlejších poloprirodzených lesoch – aj keď ich 
obhospodarovanie čiastočne kopíruje prirodzenú dynamiku – je časový cyklus následnej 
výmeny generácií lesov znížený približne o polovicu, čo zároveň znižuje prítomnosť starých 
stromov, porastov a súvisiacich mikrobiotopov a ovplyvňuje niektoré prvky biodiverzity. 
Niektoré lesy sú však naďalej mimoriadne dôležité z hľadiska biodiverzitu, často práve pre 
spôsob, akým boli doteraz obhospodarované. S integráciou zachovania biodiverzity do 
európskeho lesného hospodárstva máme bohaté skúsenosti42. 
 
 
3.2. Lesy označené ako lokality sústavy Natura 2000 
 
Nie je teda prekvapujúce, že lesy tvoria polovicu sústavy Natura 2000, hoci medzi 
jednotlivými krajinami a biogeografickými regiónmi existujú značné rozdiely. Lesná plocha v 
sústave Natura 2000 sa pohybuje od 6,4 % v Spojenom kráľovstve až po 53,1 % v 
Bulharsku. 
                                                           
40 Typy európskych lesov – Kategórie a typy pre vykazovanie a politiku udržateľného 
obhospodarovania lesov. Technická správa EEA 09/2006 zrevidovaná tímom Barbati et al.. Typy 
európskych lesov a ukazovatele udržateľného obhospodarovania lesov podľa konferencie o ochrane 
lesov v Európe (Forest Europe): Nástroje na monitorovanie pokroku pri ochrane biodiverzity lesov 
(European Forest Types and Forest Europe SFM indicators: Tools for monitoring progress on forest 
biodiversity conservation). Forest Ecology and Management, zväzok 321, 1. jún 2014. 
41 10 správ za rok 2010, Lesné ekosystémy (10 messages for 2010, Forest ecosystems). Európska 
environmentálna agentúra, 2010. K dispozícii na stránke: http://www.eea.europa.eu/publications/10-
messages-for-2010-2014-3. 
42 Pozri dokument: Kraus D. & Krumm F. (editori) 2013. Integračné prístupy ako príležitosť na ochranu 
biodiverzity lesov (Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity). 
Európsky lesnícky inštitút. 284 s. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C


Natura 2000 a lesy  39 

 

 
 

 

 

Obrázok 8. Percentuálny podiel lesov v sústave Natura 2000 podľa členských štátov (2012) 
Poznámka: Poznámka: percentuálny podiel lesov v sústave Natura 2000 sa odhaduje na základe tried 
CORINE Land Cover. Nie celá lesná plocha zodpovedá typom biotopov uvedeným v prílohe I. 

Zdroj: Rozvoj vidieka v EÚ - štatistické a ekonomické informácie, správa za rok 2013. 
 
 
Existujú tri hlavné dôvody, pre ktoré môže byť les zaradený do sústavy Natura 2000: 
 
• Súčasťou lokality je dôležitá oblasť pre jeden alebo viac typov lesných biotopov 

európskeho významu uvedených v prílohe I k smernici o biotopoch. V prílohe I43 sa 
uvádza celkovo 85 typov lesných biotopov vrátane 29 prioritných biotopov44 (ďalšie 
podrobnosti sú uvedené v prílohe 2). Podľa smernice sú typy lesných biotopov v prílohe I 
vymedzené ako: (sub)prírodná lesná vegetácia, obsahujúca pôvodné druhy tvoriace lesy 
z vysokých stromov s typickým podrastom a spĺňajúce nasledujúce kritériá: vzácne alebo 
zvyškové a/alebo hosťujúce druhy, o ktoré má Spoločenstvo záujem. 
 
Veľký počet typov lesných biotopov európskeho významu nemusí mať nevyhnutne rozsiahle 
zdroje. Naopak, zdá sa, že mnohé typy biotopov sú zriedkavé a majú zvyškový charakter, pričom 
viac ako polovica z nich je obmedzená na relatívne malú oblasť výskytu v jednej alebo dvoch 
krajinách, napríklad apeninské bukové lesy (9210*, 9220*), palmové háje Phoenix (9370*), 
kaledónsky les (91C0*) a makaronézske vavrínové lesy (9360*). Existujú však aj rozšírenejšie 
lesy, ako napríklad západná tajga (9010*), bukové lesy Asperulo-Fagetum (9130) a lesy Quercus 
ilex a Quercus rotundifolia (9340).  

                                                           
43 Vrátane 81 typov biotopov definovaných v skupine 9 (lesy) v prílohe I k smernici o biotopoch a 
ďalších 4 typov biotopov podľa smernice, ktoré sa v tomto dokumente považujú za lesné biotopy 
(vrátane zalesnených lúk a dún). 
44 Za prioritné sa označujú z dôvodu, že ide o typy prirodzených biotopov, ktorým hrozí vymiznutie, za 
ktoré Spoločenstvo nesie osobitnú zodpovednosť. Tieto prioritné typy prirodzených biotopov sú v 
prílohe I označené hviezdičkou (*). 
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• Súčasťou lokality je jeden alebo viac dôležitých biotopov (napr. na rozmnožovanie, odpočinok 
alebo získavanie potravy) s výskytom jedného alebo viacerých druhov európskeho významu 
uvedených v prílohe II k smernici o biotopoch alebo v prílohe I k smernici o vtákoch (celkovo asi 
121 druhov v prílohe II k smernici o biotopoch je spojených s lesmi vrátane: 11 druhov 
obojživelníkov, 23 druhov cicavcov, 44 druhov bezstavovcov a 43 druhov rastlín) 45. Približne 63 
druhov uvedených v prílohe I k smernici o vtákoch sa považuje za druhy úzko spojené s lesmi 
(viac informácií sa uvádza v prílohe II k tohto dokumentu). Aj v tomto prípade je oblasť výskytu 
mnohých z týchto druhov obmedzená v dôsledku ich stavu vysokého ohrozenia alebo 
obmedzeného rozsahu ich biotopu. 

• Samotný les nepredstavuje hlavný biotop pre chránený druh alebo typ biotopu EÚ, ale je 
dôležitý pre celkovú ekologickú súdržnosť lokality sústavy Natura 2000 (napr. 
ekologický koridor spájajúci hlavné biotopy pre chránené druhy v lokalite, nárazníková 
zóna okolo hlavnej oblasti atď.)  
 

Je dôležité pripomenúť, že dôvod na zaradenie lesa do lokality Natura 2000 bude mať 
priamy vplyv na typ ochranných opatrení, ktoré sa môžu vyžadovať podľa článku 6 
ods. 1 smernice o biotopoch.  

 
                                                           
45 Správa EEA o východiskovej hodnote posudzovania stavu biodiverzity EÚ z roku 2010 (EEA, 2010). 
Dodatok III – Zaradenie druhov do jednotlivých ekosystémov. Údaje nezahŕňajú druhy, ktoré boli 
neskôr pridané po pristúpení Bulharska, Rumunska a Chorvátska. 
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ČASŤ II: 
 

 

Často kladené otázky 
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4.  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

4.1. Úvod 
 
Cieľom tejto kapitoly je odpovedať na niekoľko často kladených otázok o lesoch v sústave 
Natura 2000. Otázky sa zisťovali s pomocou pracovnej skupiny ad hoc, ktorú Komisia zriadila 
na účely vypracovania tohto dokumentu. Čitateľom, ktorí nie sú oboznámení so sústavou 
Natura 2000, sa dôrazne odporúča, aby si najskôr prečítali časť I dokumentu, kde získajú 
jasný prehľad o cieľoch a zákonných povinnostiach vyplývajúcich zo smernice o biotopoch a 
smernice o vtákoch, a najmä o ochrane lokalít sústavy Natura 2000.  
 
V záujme zjednodušenia sú často kladené otázky zoskupené podľa týchto hlavných oddielov:  

• Označenie lokalít sústavy Natura 2000  
• Stanovenie cieľov ochrany lokalít sústavy Natura 2000 
• Vykonávanie ochranných opatrení pre lesy v sústave Natura 2000 
• Predchádzanie zhoršovaniu stavu lesov v sústave Natura 2000 
• Praktické postupy obhospodarovania lesov a požiadavky sústavy Natura 2000 
• Možnosti financovania na podporu lesohospodárskych činností v sústave Natura 2000 
•  Nové činnosti v rámci sústavy Natura 2000: postup udeľovania povolení 
• Monitorovanie a posudzovanie pokroku v oblasti ochranných opatrení 
• Komunikácia, spolupráca, aktívne zapojenie zainteresovaných strán 
• Opatrenia mimo lokalít sústavy Natura 2000  
 
Na začiatku každej otázky sa uvádza: 
• informácia, či ide o právnu povinnosť (v súlade so smernicou o biotopoch a smernicou o 

vtákoch), odporúčanie alebo len informáciu; 
• hlavná cieľová skupina, ktorej je odpoveď adresovaná (napr. vlastníci lesov, správcovia 

lesov, orgány, široká verejnosť vrátane mimovládnych organizácií); 
• referenčné číslo súvisiacich prípadových štúdií opísaných v časti III. 

 
Právne povinnosti (P) odkazujú na osobitné povinnosti vyplývajúce zo smerníc. Môže ísť o 
povinnosť pre orgány a/alebo pre vlastníka alebo správcu lesa. Od členských štátov sa 
vyžaduje, aby ustanovenia smerníc transponovali do svojho vlastného právneho systému. 
Niektoré z týchto transponovaných ustanovení musia následne vykonať príslušní aktéri (napr. 
správcovia alebo vlastníci lesov). Cieľom tohto textu je vysvetliť dôsledky právnych 
povinností s uvedením odkazov na judikatúru, ak je k dispozícii. 
Odporúčania (O) majú za cieľ sprostredkovať možné riešenia určitých aspektov smerníc. 
Majú len informačný charakter a nevyplýva z nich žiadna povinnosť. 
Text, ktorý je označený ako informácie (I), slúži na lepšie pochopenie sústavy Natura 2000, 
smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Všetky príklady uvedené v texte sú zahrnuté do 
tejto kategórie.  
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4.2. Označenie lokalít sústavy Natura 2000 
 
 
Otázky:  
1. Prečo takmer polovicu sústavy Natura 2000 tvoria lesy?  
2. Ktoré typy lesov sú súčasťou sústavy Natura 2000? 
3. Ako môžem nájsť viac informácií o lokalitách, ktoré boli označené ako lokality sústavy 

Natura 2000? 
 
 
1. Prečo takmer 50 % sústavy Natura 2000 tvoria lesy?  

Informácie 

Cieľová skupina: široká 
verejnosť, 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.):  

Lesy sú domovom veľmi významnej časti európskej biodiverzity. Patrí sem mnoho vzácnych 
a ohrozených druhov a typov biotopov uvedených v smernici o biotopoch a smernici o 
vtákoch. Najvhodnejšie oblasti boli označené ako lokality sústavy Natura 2000 s cieľom 
zabezpečiť ich dlhodobé prežitie v rámci EÚ. V dôsledku toho je približne 375 000 km2 lesov 
súčasťou sústavy Natura 2000, ktorá sa rozprestiera na území 28 krajín. Členským štátom s 
najväčšou lesnou plochou zaradeným do sústavy Natura 2000 je Španielsko (cca. 
79 800 km2), po ktorom nasleduje Poľsko (cca. 33 500 km2) a Francúzsko (30 090 km2). 
Vysoký podiel lesov v sústave Natura 2000 je zároveň odrazom skutočnosti, že lesy 
pokrývajú približne 42 % územia EÚ a tvoria významnú časť európskej pôdnej pokrývky. 
Mnohé lesy sú navyše obhospodarované spôsobom, vďaka ktorému sa zachovali biotopy a 
druhy chránené podľa smernice o vtákoch alebo smernice o biotopoch a ktorý je aj 
vysvetlením ich relatívne vysokej hodnoty z hľadiska biodiverzity v porovnaní s inými 
spôsobmi využívania pôdy. Okrem takýchto obhospodarovaných lesov sústava Natura 2000 
zahŕňa aj významné oblasti pralesov. Označenie lesa ako lokality sústava Natura 2000 
znamená uznanie vysokej hodnoty daného lesa z hľadiska cieľov smernice o vtákoch alebo 
smernice o biotopoch. To však nevyhnutne neznamená, že všetky typy biotopov alebo druhy, 
na základe ktorých bola oblasť označená ako lokalita sústavy Natura 2000, sú v danej oblasti 
v dobrom stave. V niektorých prípadoch to môže byť opak, a preto môžu byť potrebné 
osobitné ochranné opatrenia na zlepšenie situácie. Tieto opatrenia môžu zahŕňať prísnu 
ochranu, ako aj aktívne obhospodarovanie, ako je napríklad spásanie, ochrana starých 
stromov, odstránenie nežiaducich druhov stromov atď. 

 

2. Ktoré typy lesov sú súčasťou sústavy Natura 2000?  

Informácie 
Cieľová skupina: široká 
verejnosť, 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

Lesné plochy sú zaradené do sústavy Natura 2000, pretože v rámci EÚ zahŕňajú 
najlepšie lokality pre druhy a lesné biotopy chránené podľa dvoch smerníc EÚ o 
prírode. Lokality sa vyberajú na základe vedeckého hodnotenia. 
V prípade smernice o biotopoch výberový proces zahŕňa niekoľko štádií a na jeho začiatku je 
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identifikácia najvhodnejších lokalít na vnútroštátnej úrovni opísaná v prílohe III k smernici. 
Národné zoznamy následne preskúma Komisia v spolupráci s členskými štátmi a vedeckými 
odborníkmi s cieľom zabezpečiť, že spoločne dokážu dostatočne pokryť každý typ biotopu a 
druh v celej oblasti ich prirodzeného výskytu v EÚ a vytvoriť ucelenú sústavu. V prípade 
smernice o vtákoch sú lokality klasifikované členskými štátmi na základe vedeckého 
hodnotenia a priamo zaradené do sústavy Natura 2000.  
Pri výbere lokalít Natura 2000 na základe 85 typov lesných biotopov46 chránených podľa 
smernice o biotopoch musia členské štáty uplatniť kritériá uvedené v prílohe III k smernici. 
Podľa týchto kritérií sa lokality vyberajú okrem iného preto, lebo oblasť zahŕňa dostatočnú 
vzorku daného typu biotopu v lokalite a vyznačuje sa dobrou ochranou štruktúry a funkcií 
príslušného typu biotopu alebo dobrými možnosťami obnovy. Tento veľký počet typov 
biotopov svedčí o veľkej rozmanitosti lesov v EÚ.  
Lesy bývajú označované ako lokality sústavy Natura 2000 aj vtedy, ak sa v nich nachádzajú 
významné biotopy na rozmnožovanie, odpočinok či získavanie potravy v prípade jedného 
alebo viacerých druhov európskeho významu uvedených v prílohe II k smernici o biotopoch 
alebo prílohe I k smernici o vtákoch alebo pravidelne sa vyskytujúcich druhov sťahovavých 
vtákov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I. Do prvej skupiny druhov spojených s lesmi patrí: 43 
druhov rastlín, 44 druhov bezstavovcov, 23 druhov cicavcov a 11 druhov obojživelníkov, 
zatiaľ čo druhá skupina zahŕňa 63 druhov vtákov úzko spojených s lesmi. Opäť platí, že 
oblasť výskytu mnohých z týchto druhov je obmedzená v dôsledku ich stavu vysokého 
ohrozenia alebo obmedzeného rozsahu ich biotopu. 
Konkrétnu lokalitu možno označiť za lokalitu sústavy Natura 2000 aj z dôvodu veľkosti a 
hustoty populácií druhov prítomných v danej lokalite a celkovej hodnoty lokality z hľadiska 
ochrany príslušného typu biotopu alebo druhu. Podľa smernice o vtákoch sa výber lokalít 
uskutočňuje na základe toho, že z hľadiska počtu a veľkosti boli určené ako najvhodnejšie 
územia na ochranu druhov uvedených v prílohe I k smernici alebo pravidelne sa 
vyskytujúcich druhov sťahovavých vtákov. 
Okrem toho les môže byť zaradený do sústavy Natura 2000, aj keď nepredstavuje hlavný 
biotop pre chránený druh alebo typ biotopu EÚ, pretože je napriek tomu životne dôležitý pre 
celkovú ekologickú súdržnosť lokality alebo sústavy (napr. ekologický koridor spájajúci 
hlavné biotopy pre chránené druhy v lokalite, nárazníková zóna okolo oblasti rozmnožovania 
atď.). 
Do sústavy Natura 2000 nie je zahrnutá každá lokalita s typom biotopu alebo druhom 
európskeho významu. Cieľom je určiť len tie najvhodnejšie a najdôležitejšie lokality na 
zabezpečenie ich ochrany. V prípade niektorých rozšírenejších lesných biotopov chránených 
podľa smernice o biotopoch, ako je napríklad západná tajga (kód biotopu 9010), bukové lesy 
Asperulo-Fagetum (9130) alebo lesy Quercus ilex a Quercus rotundifolia (9340), je do 
sústavy Natura 2000 zaradená iba časť celkového lesného biotopu. Podobné situácie sa 
vyskytujú aj v prípade viacerých lesných druhov, ako je tesár čierny (Dryocopus martius) 
alebo jariabok hôrny (Bonasia bonasia)47.  

                                                           
46 Vrátane typov lesných biotopov, lúk s drevinami, pastvinových lesov (dehesy) a zalesnených dún. 
Po pristúpení Bulharska a Rumunska bolo do prílohy I k smernici o biotopoch zaradených 9 nových 
typov lesných biotopov (kategória 9 – lesy). Pri vstupe Chorvátska sa do smernice o biotopoch 
nezahrnuli žiadne nové typy lesných biotopov. 
47 Západná tajga (9010): 2848 lokalít v rámci sústavy Natura 2000 pokrývajúcich približne 
2 milióny hektárov, čo predstavuje 49 % celkovej plochy biotopov. bukové lesy Asperulo-Fagetum 
(9130): 2236 lokalít pokrývajúcich približne 800 000 ha, čo predstavuje 54 % celkovej plochy; lesy 
Quercus ilex a Quercus rotundifolia (9340): 1163 lokalít pokrývajúcich približne 1 milión ha, čo 
predstavuje 64 % celkovej plochy biotopov. Údaje pochádzajú zo správy EEA o východiskovej hodnote 
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Existujú však prípady, v ktorých môže byť potrebné označiť všetky zostávajúce oblasti pre 
určitý druh alebo typ biotopu, aby sa zabezpečilo ich prežitie. To platí najmä pre druhy alebo 
typy biotopov, ktoré sú extrémne zriedkavé alebo obmedzené, napríklad moézske lesy s 
jedľou bielou (Abies alba) 91BA (18 lokalít pokrývajúcich približne 15 000 km2).  
Je dôležité uvedomiť si dôvody na zaradenie lesa do sústavy Natura 2000, pretože to bude 
mať priamy vplyv na ciele ochrany a typ ochranných opatrení, ktoré sa môžu vyžadovať, ako 
aj na posúdenie možných vplyvov plánov alebo projektov na lokalitu (článok 6 smernice o 
biotopoch). 

 
3. Ako môžem nájsť viac informácií o lokalitách, ktoré boli označené ako lokality 
sústavy Natura 2000? 

Informácie 
Cieľová skupina: široká 
verejnosť, 
správcovia/vlastníci lesov 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

Pri každej lokalite sústavy Natura 2000 je k dispozícii štandardný formulár údajov, v ktorom 
sa uvádzajú druhy a typy biotopov európskeho významu, na základe ktorých bola lokalita 
označená za lokalitu sústavy Natura 2000, ako aj ich odhadovaná veľkosť populácie a stupeň 
ochrany v danej lokalite v čase označenia, resp. v neskoršom štádiu, keď sa zistil výskyt 
nových druhov alebo typov biotopov v lokalite a keď sa štandardný formulár údajov príslušne 
aktualizoval. Štandardné formuláre údajov sú verejne prístupné dokumenty. K dispozícii sú v 
rámci nástroja Natura 2000 viewer48: http://natura2000.eea.europa.eu/.  

Nástroj Natura 2000 viewer je online geografický informačný mapovací systém, ktorý 
identifikuje presnú polohu každej lokality sústavy Natura 2000 v sieti EÚ. Používateľ si môže 
vyhľadať a prezerať každú lokalitu kdekoľvek v EÚ. Vďaka mapám veľkej mierky sú hranice 
lokalít a kľúčové krajinné prvky ľahko viditeľné. 
Podrobnejšie informácie o lokalite možno nájsť aj v plánoch riadenia sústavy Natura 2000, ak 
existujú, alebo v iných relevantných dokumentoch (napr. dokumenty o cieľoch ochrany, akty 
o označovaní lokalít atď.).  
Členské štáty zvyčajne poskytujú podrobné informácie o svojich lokalitách sústavy Natura 
2000 vrátane dôvodov ich označenia, cieľov ochrany, plánov riadenia a ochranných opatrení, 
ktoré sú verejne dostupné prostredníctvom webových stránok a iných prostriedkov (napr. 
prostredníctvom miestnych správ). Niektoré krajiny poskytujú aj konkrétne a podrobné 
informácie vlastníkom a kľúčovým užívateľom pôdy v každej lokalite sústavy Natura 2000 
(napr. prostredníctvom osobitných oznámení, ako je to v prípade Spojeného kráľovstva, 
alebo prostredníctvom zriadenia miestnych skupín alebo výborov, v rámci ktorých sú kľúčové 
zainteresované strany od začiatku zapojené do riadenia lokalít, ako je to v prípade 
Francúzska a iných členských štátov EÚ). Vlastníci a užívatelia pôdy sa so žiadosťou o 
informácie o konkrétnych lokalitách sústavy Natura 2000 môžu obrátiť aj na miestne orgány 
ochrany prírody. 

 
 
                                                                                                                                                                                      
posudzovania stavu biodiverzity EÚ z roku 2010. Nezahŕňajú typy biotopov, ktoré boli pridané neskôr 
po pristúpení Rumunska, Bulharska alebo Chorvátska. 
48 Štandardné formuláre údajov zobrazené vo verejnom prehliadači môžu byť neúplné, pretože 
informácie o niektorých citlivých druhoch môžu byť vynechané. V prípade, že vlastník alebo správca 
pôdy potrebuje podrobné informácie, musí kontaktovať príslušný orgán ochrany prírody vo svojom 
regióne alebo štáte. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4.3. Stanovenie cieľov ochrany lokalít sústavy Natura 2000 
 
Otázky:  
4. Prečo a ako sa stanovujú ciele ochrany pre lokality sústavy Natura 2000?  
5. Kto je zodpovedný za stanovenie cieľov ochrany? Konzultujú sa pri tom vlastníci/majitelia 

pôdy?  
6. Kde nájdem viac informácií o cieľoch ochrany danej lokality? 
7. Ako môžem zistiť, ktoré činnosti sú alebo nie sú zlučiteľné so sústavou Natura 2000, ak 

neboli stanovené žiadne ciele ochrany? 
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4. Prečo a ako sa stanovujú ciele ochrany pre lokality sústavy Natura 2000?  

Informácie Cieľová skupina: orgány Súvisiace prípadové štúdie 
(č.):1, 2, 5, 6, 8, 10, 18 

Podľa článku 6 ods. 1 je potrebné stanoviť ochranné opatrenia pre typy biotopov a druhy 
prítomné v lokalite. Preto je dôležité stanoviť jasné ciele ochrany pre každý z príslušných 
typov biotopov a druhov vyskytujúcich sa v danej lokalite. V cieľoch ochrany by sa mal čo 
najpresnejšie vymedziť želaný stav alebo stupeň ochrany v danej lokalite. 
Často sú tieto ciele prezentované ako kvantitatívne ciele, napríklad udržiavanie populácie 
druhu „x“ v danom minimálnom počte jedincov alebo zlepšenie stupňa ochrany biotopu „y“ z 
kategórie C na kategóriu B v priebehu 10 rokov. 
Stanovenie jasných cieľov ochrany sústavy Natura 2000 je nevyhnutné v záujme 
zabezpečenia, aby každá lokalita sústavy čo najefektívnejšie prispievala k celkovému cieľu 
dvoch smerníc o prírode, ktorým je dosiahnutie priaznivého stavu ochrany v prípade všetkých 
typov biotopov a druhov, ktoré majú chrániť49, a to na celom území ich výskytu v EÚ. 

Ciele ochrany sú špecifické pre každú lokalitu a mali by byť založené na dobrej znalosti 
lokality a vyskytujúcich sa druhov/biotopov, ich ekologických požiadaviek, ako aj všetkých 
hrozieb a tlakov, ktoré ohrozujú ich trvalý výskyt v danej lokalite. Dôvodom je, že každá 
lokalita sústavy Natura 2000 predstavuje samostatný jedinečný súbor biotických, abiotických 
a sociálno-ekonomických podmienok, ktoré sa môžu výrazne líšiť od podmienok v iných 
lokalitách, a to aj vtedy, keď sú domovom tých istých druhov a biotopov. 
Rovnako je vhodné stanoviť širšie ciele ochrany pre celý súbor lokalít alebo pre určité druhy 
alebo biotopy v rámci určitého regiónu alebo krajiny (národné alebo regionálne ciele 
ochrany). To pomôže nielen stanoviť ciele ochrany na úrovni jednotlivých lokalít, ale aj 
identifikovať strategické priority ochrany v rámci jednotlivých lokalít a medzi nimi. Na tomto 
základe možno uprednostniť opatrenia, ktoré majú najväčší potenciál zlepšiť alebo zachovať 
stav ochrany určitého druhu alebo biotopu v danom regióne alebo krajine. 
Komisia uverejnila informačný dokument s cieľom poskytnúť usmernenia týkajúce sa 
stanovenia cieľov ochrany sústavy Natura 200050, v ktorom sa uvádza bližšie vysvetlenie. 

Pozri aj prvé dve otázky v oddiele 4.4. 

 
 
5. Kto je zodpovedný za stanovenie cieľov ochrany? Konzultujú sa pri tom 
vlastníci/správcovia pôdy/iné záujmové skupiny? 

Informácie Cieľová skupina: orgány Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 1, 8, 10 

Stanovenie cieľov ochrany je v kompetencii príslušných orgánov každého členského štátu. V 
smerniciach o prírode sa nestanovuje, ako by toto stanovovanie cieľov malo prebiehať, 
keďže je na každom členskom štáte, aby rozhodol o forme a spôsoboch vykonávania 
ustanovení týchto smerníc. Cieľom smerníc o prírode je však dosiahnuť priaznivý stav 
ochrany druhov a biotopov európskeho významu a využiť sústavu Natura 2000 na 
dosiahnutie tohto cieľa. 
Odporúča sa, aby sa pri cieľoch ochrany vychádzalo zo spoľahlivých poznatkov a aby sa 

                                                           
49 Cieľ smernice o vtákoch je formulovaný trochu inak, ale jej ambície sú rovnaké.  
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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okrem toho všetky zainteresované strany – či už správcovia alebo vlastníci lesov alebo 
mimovládne organizácie na ochranu prírody – zapojili do procesu stanovovania cieľov 
ochrany. Vďaka tomu bude možné definovať realistické a dosiahnuteľné ciele ochrany.  
Vlastníci a správcovia lesov vo všeobecnosti disponujú veľmi dobrými poznatkami o 
obhospodarovaní lesov, ktoré v minulosti viedlo k úspechom či neúspechom v oblasti 
ochrany. Okrem toho je však dôležité umožniť širokú diskusiu medzi príslušnými orgánmi a 
vlastníkmi a správcami lesov o spôsoboch, ako čo najlepšie vymedziť ciele a opatrenia 
týkajúce sa ochrany lokality. Diskusia a jasná komunikácia o význame, úlohe a cieľoch 
ochrany určitej lokality zároveň pomôžu zvýšiť povedomie a angažovanosť všetkých 
zainteresovaných strán.  

 
 
6. Kde nájdem informácie o cieľoch ochrany danej lokality? 

Informácie 
Cieľová skupina: široká 
verejnosť, 
správcovia/vlastníci lesov 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 1 

Každá krajina má svoj vlastný mechanizmus zverejňovania cieľov ochrany svojich lokalít. 
Môžu byť špecifikované v právnych rozhodnutiach alebo aktoch o označení lokality alebo 
sprievodných dokumentoch. Môžu byť zverejnené na webovom sídle príslušných orgánov 
ochrany prírody. Zvyčajne bývajú zahrnuté a ďalej rozpracované v plánoch riadenia lokalít 
sústavy Natura 2000 alebo v podobných nástrojoch, kde takéto nástroje existujú. Odporúča 
sa, aby členské štáty poskytovali ľahko dostupné informácie o cieľoch ochrany sústavy 
Natura 2000, a to primerane a zrozumiteľne z hľadiska vlastníkov a správcov lesov. 

 
 
7. Ako môžem zistiť, ktoré činnosti sú alebo nie sú zlučiteľné so sústavou Natura 2000, 
ak neboli stanovené žiadne ciele ochrany? 

Informácie 
Cieľová skupina: široká 
verejnosť, správcovia/vlastníci 
lesov 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

Príslušné orgány by mali stanoviť ciele ochrany pre všetky lokality sústavy Natura 2000. 
Napriek tomu sa mohlo stať, že proces sa oneskoril a ciele ochrany stále nie sú stanovené.  

V takom prípade je zodpovednosťou príslušných orgánov informovať zainteresované strany o 
dôsledkoch označenia oblasti ako lokality sústavy Natura 2000. Mali by najmä informovať o 
tom, či by sa niektoré lesohospodárske opatrenia alebo iné činnosti nemali prispôsobiť alebo 
prípadne vylúčiť, aby sa predišlo zhoršeniu stavu lokality, alebo o tom, ktoré činnosti by sa 
mali podporovať v záujme zlepšenia podmienok ochrany lokality. Štandardný formulár údajov 
je užitočným zdrojom informácií, ktoré pomáhajú pochopiť dôvody, prečo bola daná lokalita 
označená za lokalitu sústavy Natura 2000. Mal by sa vždy použiť pri rozhodovaní o riadení 
(napr. pri vypracúvaní dokumentov riadenia alebo pri plánovaní nových investícií).  

Minimálnou požiadavkou je, aby členský štát prijal vhodné opatrenia, ktorými zabráni 
zhoršeniu stavu všetkých výrazne sa vyskytujúcich biotopov a druhov v lokalite podľa 
štandardného formulára údajov. Ak nie sú k dispozícii vedecké informácie, mal by sa uplatniť 
prístup predbežnej opatrnosti. Pozri aj otázku 3. 

 



Natura 2000 a lesy  49 

 

4.4. Vykonávanie ochranných opatrení pre lesné biotopy a druhy v lokalitách 
sústavy Natura 2000 
 
Otázky: 
8. Ako sa určujú a zavádzajú ochranné opatrenia pre lokalitu sústavy Natura 2000? Dokedy 

by mali byť zavedené? 
9.  Aké sú plány riadenia sústavy Natura 2000? Sú povinné? 
10. Sú k dispozícii nástroje na prípravu plánov riadenia sústavy Natura 2000? 
11. Ako sa určujú ekologické požiadavky typov biotopov a druhov?  
12. Znamená samotná prítomnosť druhu/typu biotopu európskeho významu zmenu v riadení 

lokality?  
13. V lesoch v lokalitách sústavy Natura 2000 sa často vyskytujú druhy a biotopy, na ktoré 

sa nevzťahuje smernica o vtákoch a smernica o biotopoch. Mali by sa aj pre takéto druhy 
a biotopy zaviesť osobitné ochranné opatrenia?  

14. Sú ochranné opatrenia v lokalitách sústavy Natura 2000 povinné? 
15. Ako sa formulujú ochranné opatrenia? 
16. Kto rozhoduje o tom, aké ochranné opatrenia sú potrebné? Konzultujú sa pri tom 

zainteresované strany? 
17. Aké ochranné opatrenia sa v sústave Natura 2000 vyžadujú pre lesy? 
18. Ako sa rozhodnúť medzi ochrannými opatreniami, ktoré pravdepodobne budú mať 

pozitívny vplyv na konkrétny biotop alebo druh, pričom pravdepodobne prispejú k 
zhoršeniu stavu iného typu biotopu alebo iného druhu? 

19. Možno na rôzne lokality sústavy Natura 2000 uplatniť podobné ochranné opatrenia?  
20. Prečo má v sústave Natura 2000 taký veľký význam odumreté drevo a rôznorodá veková 

štruktúra stromov? 
21. Je riadenie bez intervencie možným ochranným opatrením na dosiahnutie cieľov 

ochrany v lokalitách sústavy Natura 2000?  
22. Ako sa majú vykonávať potrebné ochranné opatrenia a kto je za ich vykonávanie 

zodpovedný? 
23. Ovplyvňuje vlastníctvo a veľkosť lesa jeho obhospodarovanie v sústave Natura 2000? 
24. Ako sa môžu vlastníci/správcovia lesnej pôdy zapojiť do tohto procesu alebo k nemu 

prispieť?  
25. Existujú nástroje na podporu vykonávania ochranných opatrení, zvyšovania povedomia 

alebo budovania kapacít medzi zainteresovanými stranami? 
 
 
8. Ako sa určujú a zavádzajú ochranné opatrenia pre lokalitu sústavy Natura 2000? 
Dokedy by mali byť zavedené?  

Zákonná povinnosť 
Cieľová skupina: orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 
18, 19, 20, 22, 23 

Ochranné opatrenia sú praktické kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby sa v danej lokalite 
dosiahli stanovené ciele ochrany. Musia zodpovedať ekologickým požiadavkám prítomných 
typov biotopov a druhov. Pri stanovovaní ochranných opatrení je potrebné zohľadniť aj 
hospodárske, sociálne a kultúrne súvislosti, ako aj regionálne a miestne charakteristiky. Táto 
zásada je zakotvená v smernici o biotopoch (článok 2). 
V záujme určenia potrebných ochranných opatrení je nevyhnutné disponovať spoľahlivou 
informačnou základňou o existujúcich podmienkach v lokalite, ako aj o stave ochrany, 
hrozbách, tlakoch a potrebách druhov a typov biotopov a celkovom sociálno-ekonomickom 
kontexte (existujúce využívanie a vlastníctvo pôdy, záujmy zainteresovaných strán, 
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prebiehajúce hospodárske činnosti atď.).  
Ochranné opatrenia, podobne ako ciele ochrany, sú vo všeobecnosti špecifické pre každú 
lokalitu a musia sa pre každú lokalitu stanoviť osobitne. Dôvodom je, že každá lokalita 
sústavy Natura 2000 predstavuje samostatný jedinečný súbor biotických, abiotických a 
sociálno-ekonomických podmienok, ktoré sa môžu značne líšiť od podmienok v iných 
lokalitách, a to aj vtedy, keď sú domovom tých istých druhov a biotopov. 
Členské štáty majú od označenia lokality ako lokality európskeho významu 6 rokov na to, aby 
stanovili potrebné ochranné opatrenia a vyhlásili lokalitu za osobitne chránené územie. 
Týchto šesť rokov by sa mali využiť nielen na zhromaždenie všetkých potrebných informácií 
o lokalite, ale aj na informovanie, diskusiu a rokovania so všetkými záujmovými skupinami o 
tom, ktoré opatrenia by boli najvhodnejšie na dosiahnutie cieľov ochrany stanovených pre 
danú lokalitu. 

 
 
9. Aké sú plány riadenia sústavy Natura 2000? Sú povinné? 

Odporúčanie  Cieľová skupina: orgány 
Súvisiace prípadové štúdie 
(č.):  
10, 17 

S cieľom zabezpečiť, aby sa lokality riadili jasne a transparentne, by členské štáty mali 
vypracovať plány riadenia sústavy Natura 2000 v úzkej spolupráci s miestnymi 
zainteresovanými stranami. Vypracovanie plánov riadenia sústavy Natura 2000 je 
zodpovednosťou príslušných orgánov pre sústavu Natura 2000. Plán riadenia predstavuje 
stabilný a účinný rámec na vykonávanie a monitorovanie výsledkov ochranných opatrení.  
 
Hoci plány riadenia sústavy Natura 2000 nie sú podľa smernice o biotopoch povinné, 
predstavujú veľmi užitočné nástroje, pretože: 
• poskytujú kompletné informácie o cieľoch ochrany a ekologickom stave a požiadavkách 

biotopov a druhov prítomných v lokalite tak, aby bolo pre všetkých zrozumiteľné, čo sa 
chráni a prečo;  

• obsahujú analýzu sociálno-ekonomického a kultúrneho kontextu oblasti a interakcií medzi 
rôznymi spôsobmi využívania pôdy a prítomnými druhmi a biotopmi;  

• poskytujú rámec pre otvorenú diskusiu medzi všetkými záujmovými skupinami a 
pomáhajú dospieť ku konsenzu v otázke dlhodobého riadenia lokality, ako aj vytvoriť pocit 
spoločnej zodpovednosti za konečný výsledok; 

• pomáhajú nájsť praktické riešenia v oblasti riadenia, ktoré sú udržateľné a lepšie 
integrované do iných postupov využívania pôdy; 

• poskytujú prostriedok na stanovenie príslušnej zodpovednosti jednotlivých sociálno-
ekonomických zainteresovaných strán, orgánov a mimovládnych organizácií pri 
vykonávaní potrebných ochranných opatrení. 

 
Plány riadenia sústavy Natura 2000 môžu byť osobitne navrhnuté pre danú lokalitu alebo 
začlenené do iných plánov rozvoja, ako sú plány obhospodarovania lesov, pod podmienkou, 
že ciele ochrany sústavy Natura 2000 sú jasne zahrnuté do takýchto plánov. Inými slovami, 
jeden dokument môže v zásade obsahovať všeobecné ustanovenia o obhospodarovaní lesov 
v danej oblasti, ako aj ciele ochrany sústavy Natura 2000 a opatrenia potrebné pre túto 
lokalitu. Táto otázka je podrobnejšie rozpracovaná v odpovedi na otázku 34. 
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10. Sú k dispozícii nástroje na prípravu plánov riadenia sústavy Natura 2000? 

Informácie Cieľová skupina: orgány Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 10, 18, 19 

Usmernenia týkajúce sa prípravy plánov riadenia sústavy Natura 2000, formulovania 
ochranných opatrení, ako aj realizácie plánovania riadenia lokalít sústavy Natura 2000 sú k 
dispozícii na webovom sídle Európskej komisie51, ako aj v mnohých krajinách.  

V závislosti od vnútroštátnych realizačných programov môže byť na vypracovanie a 
aktualizáciu plánov riadenia lokalít sústavy Natura 2000 k dispozícii aj finančná podpora 
(článok 20 nariadenia EÚ č. 1305/2013) zo štrukturálnych fondov EÚ (Európsky fond 
regionálneho rozvoja, Kohézny fond) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), ako aj z programu LIFE.  
V minulosti sa z týchto európskych fondov čerpali značné prostriedky na vypracovanie plánov 
riadenia sústavy Natura 2000, napr. z EPFRV vo Francúzsku, V Taliansku, Španielsku, 
Portugalsku, niektorých nemeckých spolkových krajinách; z EFRR v Grécku, Poľsku, 
Maďarsku, Taliansku; z Kohézneho fondu v Litve a z programu LIFE na Cypre, v Maďarsku, 
Litve a mnohých ďalších krajinách. Tieto finančné prostriedky sa pravdepodobne budú aj v 
budúcnosti ďalej čerpať na revíziu a aktualizáciu plánov riadenia (prehľad možných zdrojov 
financovania EÚ sa uvádza v oddiele 1.2.2 časti I). 

 
 
11. Ako sa určujú ekologické požiadavky typov biotopov a druhov? 

Informácie Cieľová skupina: orgány Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 12, 13 

Ekologické požiadavky typov biotopov a druhov zahŕňajú všetky ekologické potreby vrátane 
abiotických a biotických faktorov, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie ochrany 
typov biotopov (t. j. štruktúra špecifická pre biotopy a funkcie potrebné na jej dlhodobé 
udržiavanie, typické druhy atď.) a druhov prítomných v lokalite vrátane ich vzťahu k 
fyzickému prostrediu (ovzdušie, voda, pôda, vegetácia atď.).  
Tieto požiadavky sa opierajú o vedecké poznatky a mali by sa určovať v závislosti od 
jednotlivých prípadov, čo znamená, že ekologické požiadavky sa môžu líšiť medzi rôznymi 
druhmi alebo typmi biotopu v rámci jednej lokality, ale aj v rámci rovnakého druhu alebo typu 
biotopu vo viacerých lokalitách. Nezávisia od sociálno-ekonomických faktorov.  
Pri zhromažďovaní relevantných a podrobných informácií o ekologických požiadavkách typov 
biotopov a druhov európskeho významu na podporu ich riadenia sa možno obrátiť na 
dostupné národné a regionálne zdroje. Komisia uverejnila aj usmernenia k riadeniu 
niektorých biotopov a druhov, v ktorých poskytla relevantné informácie (napr. k biotopom 
9070 fínsko-škandinávske pasienky porastené drevinami, 9110 bukové lesy Luzulo-Fagetum, 
9360* makaronézske vavrínové lesy (Laurus, Ocotea), 9530* borovicové lesy s endemickým 
výskytom borovice čiernej v stredozemnej oblasti a k druhom Cerambyx cerdo a Tetrao 
urogallus52. 

                                                           
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
52 K dispozícii na stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; pozri aj 
stránky http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo 
factsheet - SWIFI.pdf a http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao 
urugallus factsheet - SWIFI.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
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12. Znamená samotná prítomnosť druhu/typu biotopu európskeho významu zmenu v 
obhospodarovaní lesov sústavy Natura 2000?  

Informácie  
Cieľová skupina: príslušné 
orgány, správcovia/vlastníci 
lesov 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 2, 8, 9, 19, 20 

Nie nevyhnutne. Stupeň ochrany druhu alebo typu biotopu môže byť v určitej lokalite dobrý 
práve vďaka spôsobu, akým sa doteraz riadil, a v takýchto prípadoch bude dôležité 
zabezpečiť, aby sa existujúce postupy riadenia ďalej uplatňovali aj v budúcnosti.  
Sú však aj situácie, keď je v lokalite prítomný druh alebo typ biotopu, ale stupeň jeho ochrany 
nie je dobrý. Ak sú ciele ochrany tejto lokality zamerané na jeho zlepšenie, môžu sa 
vyžadovať určité zmeny v riadení. Môže byť napríklad potrebné vylepšiť štruktúru a funkcie 
lesného biotopu vrátane druhového zloženia, rozšíriť oblasť typu biotopu v nepriaznivom 
stave, zlepšiť stav biotopu pre konkrétny druh alebo rozšíriť oblasť, v ktorej sa vyskytuje druh 
v nepriaznivom stave.  
Na dosiahnutie týchto cieľov sa môžu vyžadovať určité opatrenia, napríklad zachovanie alebo 
obnova niektorých kľúčových charakteristík lesa, ako je druhová rozmanitosť, porasty 
rôzneho veku, mikrobiotopy, zachovanie dostatočného počtu starých a práchnivejúcich 
stromov, ako aj primeraného množstva odumretého dreva, dodatočná výsadba alebo 
opätovné zalesňovanie, udržiavanie otvorených plôch v záujme ich prirodzenej regenerácie, 
odstraňovanie nepôvodných drevín, selektívne prerieďovanie, ochrana minerálnej pôdnej 
vrstvy, zákaz používania pesticídov a biocídov, udržiavanie starých a/alebo dutých stromov, 
udržiavanie koreňových koláčov a pňov, ochrana hraníc lesa atď. V niektorých konkrétnych 
prípadoch môže byť potrebná prísna ochrana. Presnú povahu opatrení je potrebné určiť 
podľa jednotlivých lokalít tak, aby zodpovedala ekologickým požiadavkám prítomných druhov 
a typov biotopov (pozri aj otázky 8 a 11).  

 
 
13. V lesoch v lokalitách sústavy Natura 2000 sa často vyskytujú druhy a biotopy, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica o vtákoch a smernica o biotopoch. Mali by sa aj pre 
takéto druhy a biotopy zaviesť osobitné ochranné opatrenia?  

Informácie 
Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 2, 12 

Zvyčajne nie. Pokiaľ ide o dodržiavanie ustanovení smernice o vtákoch a smernice o 
biotopoch, zavedenie ochranných opatrení si vyžadujú len druhy a typy biotopov chránené 
podľa týchto dvoch smerníc a prítomné v lokalite Natura 2000. Pozornosť si však môžu 
vyžadovať druhy, ktoré ako také nie sú chránené podľa smernice o biotopoch, ale sú typické 
pre typ biotopu uvedený v prílohe I, alebo ktoré sú nevyhnutné na ochranu druhov 
európskeho významu (napr. ochrana mravenísk pre vtáky). Príslušné orgány by mali byť 
schopné poskytnúť relevantné informácie. 
Okrem toho pri obhospodarovaní lesov sa môžu zohľadniť aj iné druhy a biotopy, ktoré nie sú 
chránené podľa smerníc EÚ o prírode. Členské štáty a aj individuálni vlastníci a správcovia 
lesov môžu vypracovať ciele ochrany a/alebo opatrenia aj pre druhy a biotopy, na ktoré sa 
tieto dve smernice nevzťahujú, napr. pre biotopy a druhy, ktoré sú chránené alebo ohrozené 
na národnej alebo regionálnej úrovni.  
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14. Sú všetky ochranné opatrenia v lokalitách sústavy Natura 2000 povinné? 

Zákonná 
povinnosť/odporúčanie/Informácie 

Cieľová skupina: orgány, 
správcovia/vlastníci lesov 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 4, 5, 7 

(P) Proces stanovenia potrebných ochranných opatrení pre každú lokalitu sústavy Natura 
2000 nie je nepovinným ustanovením; je povinný pre všetky členské štáty. To znamená, že 
pre každú lokalitu sústavy Natura 2000 sa musia stanoviť a vykonať ochranné opatrenia, 
ktoré sa považujú za nevyhnutné (vec ESD C-508/04)53. 

(O) Je však užitočné rozlišovať medzi opatreniami, ktoré sa považujú za nevyhnutné na 
ochranu a obnovu druhov a typov biotopov prítomných v lokalite, a opatreniami, ktoré sa 
považujú za žiaduce a vhodné, ak by na ne boli prostriedky a príležitosť. Takéto opatrenia by 
sa podľa možnosti mohli uviesť v pláne riadenia sústavy Natura 2000, pričom by sa zároveň 
mohli považovať za opatrenia v rámci osvedčených postupov zamerané na zlepšenie 
celkovej úrovne biodiverzity v lokalite, ktoré idú nad rámec povinných požiadaviek 
vzťahujúcich sa na lokalitu. 
(I) Zavedenie ochranných opatrení neznamená vždy opatrenia aktívneho riadenia alebo 
obnovy, ako je napríklad odstránenie inváznych nepôvodných druhov alebo diverzifikácia 
vekovej štruktúry lesných porastov. Môže ísť aj o ochranné opatrenia, ako je zabránenie 
narušeniu druhu počas obdobia rozmnožovania.  

 
 
15. Ako sa formulujú ochranné opatrenia? 

Odporúčanie Cieľová skupina: orgány Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 2, 9, 11, 17, 18 

Odporúča sa opísať ochranné opatrenia dostatočne podrobne, aby sa zabezpečilo ich účinné 
vykonávanie. Je bežnou praxou informovať o ich umiestnení a poskytnúť opis prostriedkov a 
nástrojov potrebných na ich vykonávanie, ako aj informácie o úlohách a zodpovednostiach 
jednotlivých zainteresovaných strán. Pri opise ochranných opatrení sa odporúča používať 
jasný jazyk, aby boli všeobecne zrozumiteľné. 
V prípade potreby je vhodné ich preskúmať a prispôsobiť, napr. na základe skutočných 
výsledkov už vykonaných opatrení. Takisto je dôležité uviesť odhadované náklady a 
dostupné finančné prostriedky a stanoviť časový harmonogram na preskúmanie prijatých 
ochranných opatrení z hľadiska ich skutočného vykonávania a ich vhodnosti na dosiahnutie 
cieľov ochrany. 

 
 
16. Kto rozhoduje o tom, aké ochranné opatrenia sú potrebné? Konzultujú sa pri tom 
zainteresované strany?  

Odporúčanie 
Cieľová skupina: široká 
verejnosť, 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,19, 20, 24 

Rozhodovanie o tom, aké ochranné opatrenia sú potrebné, je v kompetencii príslušných 
orgánov v každej krajine. V smerniciach o prírode sa nepredpisuje typ ochranných opatrení, 

                                                           
53 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-508/04. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-508/04


Natura 2000 a lesy  54 

 

ktoré by sa mali uplatňovať, len sa v nich uvádza, že musia zodpovedať ekologickým 
požiadavkám druhov a typov biotopov prítomných v lokalite. Je na každom členskom štáte, 
aby navrhol a zaviedol typ opatrení, ktoré považuje za najvhodnejšie a najúčinnejšie pre 
svoje lokality sústavy Natura 2000.  
Odporúča sa, aby okrem zabezpečenia, že ochranné opatrenia sú založené na spoľahlivých 
vedomostiach, sa správcovia alebo vlastníci lesov, ako aj príslušné iné zainteresované strany 
– či už ide o zástupcov miestnych komunít alebo mimovládnych organizácií na ochranu 
prírody – sa aktívne zapojili do procesu stanovovania potrebných ochranných opatrení a 
prípravy plánov riadenia sústavy Natura 2000.  
Predovšetkým sa odporúča, aby sa vlastníci a správcovia lesov zapojili do vypracúvania 
ochranných opatrení špecifických pre danú lokalitu už v počiatočnom štádiu. Ich účasť na 
plánovaní a príprave ochranných opatrení pre lokalitu sústavy Natura 2000 umožní využiť ich 
odborné znalosti a poskytne vynikajúcu príležitosť aj na ich aktívne zapojenie do vykonávania 
týchto ochranných opatrení. Súčasné osvedčené postupy zahŕňajú zabezpečenie aktívneho 
prínosu všetkých príslušných zainteresovaných strán, napr. prostredníctvom vytvorenia 
riadiacich skupín alebo výborov. 
Dobrá komunikácia od samého začiatku pomôže pri hľadaní kompromisov a synergií medzi 
tým, čo sa už vykonalo, a tým, čo ešte možno zlepšiť. Výsledok pravdepodobne prinesie 
úsporu- nákladov aj času. Okrem toho výrazne zvýši pravdepodobnosť úspechu, pretože 
povzbudí a posilní rôzne zainteresované strany, aby sa aktívne zapojili do riadenia svojej 
lokality sústavy Natura 2000. 
Po stanovení ochranných opatrení sa odporúča, aby sa tieto opatrenia oznámili širokej 
verejnosti (napríklad na webových sídlach, v miestnej tlači, úradných registroch miestnych 
orgánov).  

 
 
17. Aké ochranné opatrenia sa v sústave Natura 2000 vyžadujú pre lesy? 

Odporúčanie 
Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 
19, 20, 21, 23 

Ako už bolo uvedené, typ ochranných opatrení je veľmi špecifický pre danú lokalitu a bude 
závisieť od konkrétnych okolností každej lokality a od ekologických požiadaviek prítomných 
druhov a typov biotopov. 
Preto nie je možné zovšeobecniť typ opatrení, ktoré sa môžu vyžadovať. Nemusia byť 
potrebné žiadne opatrenia, pričom stačí, aby sa pokračovalo v správe lokality takým 
spôsobom, akým sa spravovala doteraz. Môžu sa vyžadovať „jednoduché“ opatrenia, ako 
napríklad zabránenie narušeniu v okolí určitých stromov počas obdobia rozmnožovania, 
vytváranie malých otvorov v korunách stromov s cieľom umožniť väčšie prenikanie slnečného 
žiarenia alebo zvyšovanie množstva odumretého dreva v lese, ale aj „veľké“ obnovovacie 
činnosti zahŕňajúce celoplošné odstraňovanie nepôvodných druhov alebo reštrukturalizáciu 
zalesneného územia v záujme diverzifikácie vekovej štruktúry a opätovného prepojenia 
fragmentovaných biotopov. V niektorých prípadoch sa za ochranné opatrenie môže 
považovať riadenie bez intervencie a prísna ochrana, a to najmä v prípade pralesov s 
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vysokým stupňom prirodzenosti (pozri aj otázku 21) 

Prípadové štúdie v časti III tohto dokumentu, ako aj ďalšie existujúce prehľady54 poskytujú 
mnoho príkladov rôznych ochranných opatrení, ktoré sa za rôznych okolností realizovali v 
EÚ.  

 
 
18. Ako sa rozhodnúť medzi ochrannými opatreniami, ktoré pravdepodobne budú mať 
pozitívny vplyv na konkrétny biotop alebo druh, pričom pravdepodobne prispejú k 
zhoršeniu stavu iného typu biotopu alebo iného druhu? 

Odporúčanie 
Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.):  

Môže sa stať, že konkrétne ochranné opatrenie bude prospešné pre jeden druh alebo biotop, 
zatiaľ čo by mohlo mať negatívny vplyv na iný druh alebo biotop. Napríklad rozhodnutie o 
vyčlenení časti lesa môže prispieť k rozšíreniu invázneho druhu alebo regenerácia oblastí 
dubových biotopov môže mať negatívny vplyv na biotop niektorých vtákov. Menšie 
kompromisy sú bežné, ale dôkladne premyslené ciele ochrany prispejú k prijatiu správneho 
rozhodnutia. Odporúča sa zohľadniť ich, zistiť, aké sú priority špecifické pre lokalitu týkajúce 
sa ochranných opatrení, a posúdiť, aké pozitívne a negatívne vplyvy budú stanovené 
opatrenia pravdepodobne mať na tieto priority.  
Kompromisom sa dá často vyhnúť alebo sa môžu minimalizovať rozumným načasovaním 
opatrení a ich nasmerovaním na určité časti lokality alebo dokonca kompenzáciou vplyvu na 
jednu časť lokality ochrannými opatreniami pre ten istý biotop alebo druh. 

 
 
19. Možno na rôzne lokality sústavy Natura 2000 uplatniť podobné ochranné 
opatrenia?  

Odporúčanie 
Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 2, 4, 19, 21 

Ochranné opatrenia zodpovedajú cieľom ochrany stanoveným pre každú lokalitu a zvyčajne 
sú špecifické pre danú lokalitu. Podobné opatrenia si však môžu vyžadovať rôzne lokality 
sústavy Natura 2000, ktoré majú podobné charakteristiky a ciele. V takýchto prípadoch sa 
ochranné opatrenia môžu uplatňovať spoločne (napr. plán riadenia sústavy Natura 2000 sa 
môže vzťahovať na niekoľko lokalít, ktoré si vyžadujú podobné opatrenia).  

 
 
20. Prečo sú odumreté drevo, staré stromy, pralesy a rozmanitá štruktúra v lesných 
lokalitách sústavy Natura 2000 také dôležité?  

Informácie 
Cieľová skupina: široká 
verejnosť, 
správcovia/vlastníci lesov 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 
17, 19 

                                                           
54 Napríklad: Kraus D., Krumm F. (editori) 2013. Integračné prístupy ako príležitosť na ochranu 
biodiverzity lesov (Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity). 
Európsky lesnícky inštitút. 284 s.  
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Odumreté drevo poskytuje vhodný biotop pre mnohé lesné druhy, ktoré sú ohrozené. 
Odumreté drevo a práchnivejúce stromy sú mimoriadne dôležité pre saproxylický hmyz 
(druhy, ktoré sa živia drevom) a pre druhy, ktoré využívajú tento zdroj na stavanie svojich 
skrýš alebo hniezdnych dutín (t. j. ďatle alebo niektoré malé cicavce). Podľa smernice o 
biotopoch a smernice o vtákoch je chránený vysoký počet saproxylických druhov a druhov, 
ktoré závisia od odumretého dreva a práchnivejúcich stromov, ako napríklad Cerambyx 
cerdo, Lucanus Cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos major atď. Tejto 
otázke sa venuje niekoľko vedeckých článkov55 56. Ochrana odumretého dreva je často veľmi 
dôležitá, ale pri každom rozhodnutí v tejto súvislosti je potrebné zohľadniť aj riziká požiaru v 
citlivých oblastiach.  
Staré stromy (nazývané aj veteránske stromy, t. j. stromy staršie ako 160 – 200 rokov) v 
obhospodarovaných lesoch často chýbajú, pretože bežná rotácia lesov je zvyčajne kratšia 
než prirodzená životnosť stromov a prirodzené lesné cykly. Poskytujú kľúčové mikrobiotopy 
pre niektoré ohrozené chrobáky, lišajníky, huby atď. Udržiavanie prítomnosti takýchto 
stromov v lesoch a zabezpečenie možnosti dosiahnuť taký vek aspoň jednotlivými stromami 
alebo skupinami stromov môže teda prispieť k zlepšeniu ochrany uvedených druhov. 
Rozmanitá štruktúra lesa s porastmi rôznych vekov, jasnejšími a tmavšími oblasťami, 
práchnivejúcimi stromami a odumretým drevom poskytuje rôzne biotopy pre množstvo 
druhov. 
Oblasti pralesov si vo všeobecnosti v sústave Natura 2000 zasluhujú osobitnú pozornosť. Sú 
domovom mnohých typických lesných druhov s nízkou schopnosťou migrovať alebo 
opätovne kolonizovať nové lesné oblasti na bývalej poľnohospodárskej pôde (napr. mnohé 
skupiny bezstavovcov, niektoré rastliny a machy). V niektorých častiach Európy možno stále 
nájsť lesy s vysokým stupňom prirodzenosti (napr. staré tajgy v severnej Európe). V iných 
častiach EÚ sa však takéto lesy obmedzujú na malé oblasti v obhospodarovaných 
komplexoch alebo na určité oblasti s osobitnými ekologickými a sociálnymi podmienkami, ako 
sú horské oblasti Karpát alebo Alpy. Majú mimoriadny význam pre ochranu lesných biotopov 
a druhov európskeho významu. Orgány, vlastníci a správcovia lesov by sa preto mali aktívne 
snažiť chrániť tieto oblasti tým, že sa budú sústrediť na ich výhody, ktoré nesúvisia s drevom, 
a v prípade potreby v plnom rozsahu využijú existujúce finančné stimuly na ochranu danej 
lokality. Rovnako ako pri akýchkoľvek iných rozhodnutiach o obhospodarovaní lesov sústavy 
Natura 2000 je vhodné, aby aj rozhodnutia o obhospodarovaní, ktoré ovplyvňujú prítomnosť 
odumretého dreva, starých stromov atď., boli v súlade s presne vymedzenými cieľmi ochrany 
špecifickými pre danú lokalitu sústavy Natura 2000, v ktorých sú zohľadnené ekologické 
požiadavky biotopov a druhov vyskytujúcich sa v tejto lokalite. 

 
 
21. Je riadenie bez intervencie možným ochranným opatrením na dosiahnutie cieľov 
ochrany v lokalitách sústavy Natura 2000? 

Odporúčanie Cieľová skupina: široká 
verejnosť, 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 22 

                                                           
55 Napr. Stockland J. N., Siitonen J., Jonsson B. G. 2012. Biodiverzita v odumretom dreve (Biodiversity 
in dead wood). Cambridge University Press, 509 s. 
56 Komplexný európsky prehľad prahových hodnôt týkajúcich sa odumretého dreva sa uvádza v 
článku: Müller J., Bütler R., 2010. Prehľad prahových hodnôt biotopov pre odumreté drevo: východiská 
odporúčaní v oblasti obhospodarovania európskych lesov. (A review of habitat thresholds for dead 
wood: a baseline for management recommendations in European forests). European Journal of Forest 
Reserarch 129, 6. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=J%C3%B6rg+M%C3%BCller
http://www.springerlink.com/content/?Author=J%C3%B6rg+M%C3%BCller
http://www.springerlink.com/content/?Author=Rita+B%C3%BCtler
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/
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správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Riadenie bez intervencie ako možná metóda riadenia môže byť užitočné za špecifických 
okolností. V individuálnych prípadoch by sa malo zvážiť vyčlenenie kľúčových oblastí výlučne 
na účely ochrany prírody, napríklad v prípadoch, keď sa v týchto oblastiach vyskytujú 
mimoriadne vzácne alebo cenné biotopy a vážne ohrozené druhy a riadenie bez intervencie 
by prispelo k ich ochrane. Rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného možného ochranného 
opatrenia v sústave Natura 2000 by riadenie bez intervencie malo byť v súlade s presne 
vymedzenými cieľmi ochrany špecifickými pre danú lokalitu.  
Riadenie bez intervencie je v zásade vhodné iba v prípade lesných biotopov, v ktorých má 
lesná vegetácia vysoký stupeň prirodzenosti a predstavuje pokročilý stupeň sukcesie. Lesné 
biotopy európskeho významu, ktoré sú výsledkom historického a súčasného 
obhospodarovania a ktoré by v prípade riadenia bez intervencie vymizli alebo sa zmenili na 
iné typy lesov, si budú vyžadovať pokračovanie aktívneho obhospodarovania. 
Ak sa riadenie bez intervencie použije ako ochranné opatrenie, je potrebné dôkladne 
vyhodnotiť dôsledky takéhoto riadenia vrátane hospodárskych dôsledkov.  
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22. Ako sa majú vykonávať potrebné ochranné opatrenia a kto je za ich vykonávanie 
zodpovedný?  

Odporúčanie 
Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

Je úlohou príslušných orgánov určiť, ako najlepšie vykonať potrebné ochranné opatrenia, 
ktoré boli stanovené pre ich lokality sústavy Natura 2000. V smernici sa uvádza iba to, že 
tieto opatrenia môžu mať podobu štatutárnych, administratívnych alebo zmluvných opatrení. 
Výber spomedzi týchto opatrení sa v súlade so zásadou subsidiarity ponecháva na členské 
štáty.  
Výberom aspoň jednej z týchto troch kategórií opatrení môžu členské štáty zabezpečiť 
dosiahnutie cieľov ochrany svojich lokalít sústavy Natura 2000:  
− Štatutárne opatrenia: sú zvyčajne vypracované podľa vzoru stanoveného procesným 

právom a môžu stanoviť osobitné požiadavky v súvislosti s činnosťami, ktoré možno v 
danej lokalite povoliť, obmedziť alebo zakázať.  

− Administratívne opatrenia: môžu stanoviť príslušné predpisy týkajúce sa vykonávania 
ochranných opatrení alebo povoľovania iných činností v lokalite. 

− Zmluvné opatrenia: zahŕňajú uzatváranie zmlúv alebo dohôd, zvyčajne medzi riadiacimi 
orgánmi a vlastníkmi alebo užívateľmi pôdy v danej lokalite.  

Medzi týmito troma kategóriami neexistuje žiadna hierarchia. Členské štáty majú teda 
možnosť použiť v lokalite sústavy Natura 2000 len jednu kategóriu opatrení (napríklad len 
zmluvné opatrenia) alebo kombináciu opatrení (napríklad kombináciu štatutárnych a 
zmluvných opatrení). Jedinou záväznou podmienkou je, aby opatrenia boli vhodné na 
zabránenie akémukoľvek poškodzovaniu biotopov alebo významnému rušeniu druhov, na 
základe ktorých bola lokalita označená (podľa článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch), a aby 
zodpovedali ekologickým požiadavkám biotopov a druhov prítomných v lokalite (podľa článku 
6 ods. 1 smernice o biotopoch). Takéto ekologické požiadavky môžu mať podobu 
jednoduchej ochrany pred poškodením, ale aj aktívneho obnovovania priaznivých štruktúr a 
funkcií ekosystémov, a to v závislosti od aktuálneho stupňa ochrany príslušných druhov a 
biotopov. 
Proaktívne opatrenia ochrany alebo obnovy možno zabezpečiť prostredníctvom zmluvných 
dohôd s vlastníkmi a správcami lesov vrátane dohôd o tom, ako by sa mali pokryť náklady na 
opatrenia, ktoré boli prijaté nad rámec právnych povinností. Dodatočné náklady možno 
financovať z príslušných finančných prostriedkov a ušlý príjem spôsobený uloženými 
obmedzeniami užívania možno kompenzovať. Výška kompenzácie bude závisieť od povahy 
uložených obmedzení a skutočnej straty, ako aj od miestnych okolností. 
Sústava Natura 2000 a opatrenia týkajúce sa lesného prostredia v rámci politiky rozvoja 
vidieka slúžia ako dobrý príklad toho, ako s vlastníkmi lesov uzatvárať zmluvy a dohody o 
obhospodarovaní lesov s cieľom zabezpečiť ochranu biotopov a druhov. Zatiaľ čo sa 
opatreniami týkajúcimi sa sústavy Natura 2000 môžu financovať dodatočné náklady a ušlý 
príjem vyplývajúce z povinností vzťahujúcich sa na sústavu Natura 2000, opatreniami 
týkajúcimi sa lesného prostredia sa môžu financovať dodatočné záväzky nad rámec tohto 
základu. 
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23. Ovplyvňuje vlastníctvo a veľkosť lesohospodárskych podnikov obhospodarovanie 
lesov v sústave Natura 2000? 

Zákonná 
povinnosť/odporúčanie/informácie 

Cieľová skupina: 
vlastníci/správcovia lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové 
štúdie (č.): 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 

(P) Povinnosti vyplývajúce zo smerníc sa nepriamo vzťahujú na všetky typy vlastníkov a 
správcov lesov bez ohľadu na ich postavenie a veľkosť ich majetku v sústave Natura 2000, 
pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa transponujú tieto smernice, 
nestanovuje inak.  
(I) Typ použitého ochranného opatrenia však možno prispôsobiť tak, aby sa zohľadnilo 
vlastníctvo a veľkosť. Napríklad pod podmienkou, že sa splnia ciele ochrany, členské štáty 
uprednostniť využívanie zmluvných dohôd v prípade súkromných vlastníkov pôdy a 
administratívne alebo politické opatrenia v prípade verejných lesov. 
(I) Veľkosť lesných plôch v sústave Natura 2000 môže mať niekedy vplyv aj na typ a úroveň 
ambícií sledovaných cieľov ochrany. V prípade veľkých lesov v štátnom vlastníctve je 
napríklad oveľa vyššia pravdepodobnosť, že budú k dispozícii právne prostriedky a metódy 
na upravenie postupov lesného hospodárstva v záujme realizácie ambicióznejších 
ochranných opatrení. Ich politická pôsobnosť ako verejných orgánov môže znamenať, že v 
prípade štátnych lesov sa bude prikladať vyššia priorita ich multifunkčnej úlohe než v prípade 
malých vlastníkov lesov.  
(I) Veľké lokality zároveň často umožňujú väčšiu flexibilitu pri vykonávaní ochranných 
opatrení, keďže vo všeobecnosti poskytujú väčší priestor pri rozhodovaní o tom, kde je 
potrebné zaviesť konkrétne ochranné opatrenia a aký má byť stupeň ich intenzity. 
(O) Na druhej strane, práca s malými súkromnými a verejnými (napr. obecnými) vlastníkmi 
pôdy pozemkov si vyžaduje použitie primeraných zdrojov na informovanie, zvyšovanie 
povedomia a zapojenie do realizácie vhodných opatrení a lesohospodárskych postupov. 
Koordinovaná činnosť skupiny malých subjektov môže ponúknuť príležitosť pre vytváranie 
synergií a úspory. 

 
 
24. Ako sa môžu vlastníci/správcovia lesnej pôdy zapojiť do tohto procesu alebo k 
nemu prispieť?  

Odporúčanie 
Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 
21, 23 

Vlastníci lesov a miestni správcovia lesov zohrávajú pri realizácii sústavy Natura 2000 
kľúčovú úlohu. Poznajú svoj majetok a majú rozsiahle skúsenosti so zavádzaním praktických 
opatrení v danej oblasti. Preto sú dôležitými partnermi pri rozvoji a úspešnej realizácii sústavy 
Natura 2000.  
V sústave Natura 2000 sa uznáva, že ľudia sú neoddeliteľnou súčasťou prírody a že na 
dosiahnutie cieľov ochrany sú partnerstvá nevyhnutné. Ak má byť realizácia sústavy Natura 
2000 úspešná, zapojiť sa musí každý aktér, či už sú to verejné orgány, súkromní vlastníci a 
užívatelia pôdy, vývojári, ochranárske mimovládne organizácie, vedeckí odborníci, miestne 
komunity alebo občania vo všeobecnosti. 
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Vytváranie partnerstiev a zbližovanie ľudí má aj praktický význam. V mnohých lokalitách 
sústavy Natura 2000 už dlho funguje určitá forma aktívneho užívania pôdy, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť širšieho vidieka. Mnohé oblasti sú pre prírodu veľmi dôležité práve z 
dôvodu spôsobu, akým sa doteraz riadili, a bude dôležité zabezpečiť, aby tieto činnosti 
pokračovali aj do budúcnosti.  
Týmto spôsobom smernica o biotopoch podporuje zásadu udržateľného rozvoja a 
integrovaného riadenia. Jej cieľom nie je vylúčiť sociálno-ekonomické činnosti z lokalít 
sústavy Natura 2000, ale skôr zabezpečiť, aby sa realizovali spôsobom, ktorý chráni a 
podporuje cenné druhy a biotopy vyskytujúce sa v lokalitách a zachováva celkový stav 
prirodzených ekosystémov. 
Treba však poznamenať, že niektoré lesy zaradené do sústavy Natura 2000 boli formované 
prírodnými procesmi s veľmi malým, resp. žiadnym ľudským vplyvom a ich 
obhospodarovanie by malo byť zamerané na zachovanie ich vysokého stupňa prirodzenosti. 
V smernici o biotopoch sa stanovuje rámec činností a celkové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, 
ale ponecháva sa na každom členskom štáte, aby po konzultácii s miestnymi 
zainteresovanými stranami rozhodol, ako najlepšie riadiť jednotlivé lokality sústavy Natura 
2000. Dôraz sa kladie na hľadanie miestnych riešení problémov miestneho riadenia a 
súčasne na spoločný celkový cieľ ochrany typov biotopov a druhov európskeho významu 
alebo na obnovenie ich priaznivého stavu ochrany. 

 
 
25. Existujú nástroje na podporu vykonávania ochranných opatrení, zvyšovania 
povedomia alebo budovania kapacít medzi zainteresovanými stranami? 

Odporúčanie Cieľová skupina: orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 
19, 21, 23, 24 

Procesy budovania miestnych kapacít na správu oblastí sústavy Natura 2000 sú pre úspešnú 
realizáciu sústavy Natura 2000 dôležité. Odporúča sa, aby príslušné vnútroštátne alebo 
regionálne orgány poskytovali poradenské služby, ktoré budú dostupné pre všetky strany 
zapojené do vykonávania plánov riadenia sústavy Natura 2000 alebo ochranných opatrení. 
Niektoré členské štáty už takéto služby poskytujú. 
Participatívne plánovanie zahŕňa poskytovanie relevantných informácií všetkým 
zainteresovaným stranám a umožnenie interdisciplinárnych, technicky odôvodnených 
činností. Dostupné množstvo a kvalita informácií ovplyvňujú vnímanie. Je potrebné určiť 
cieľové skupiny a plánovať informácie ad hoc vrátane rôznych nástrojov a materiálov, ktoré 
sú primerané pre každú skupinu. Je dôležité zohľadniť ich informovanosť o sústave Natura 
2000 a lesoch a odstrániť prípadné možné nedorozumenia. 
Biogeografický proces sústavy Natura 2000 „Spolupráca v rámci sústavy Natura 2000“ bol 
vytvorený s cieľom uľahčiť výmenu informácií a osvedčených postupov v oblasti správy 
sústavy Natura 2000 a rozvíjať spoluprácu v členských štátoch a regiónoch57. V rámci fondov 
EÚ sú k dispozícii finančné prostriedky na zvýšenie kapacity na realizáciu vhodných 
ochranných opatrení s účasťou kľúčových miestnych zainteresovaných strán, ako sú 
poľnohospodári a vlastníci lesov, a to najmä v rámci EPFRV, ale aj v rámci nástroja LIFE a 

                                                           
57 Viac informácií o tomto procese sa uvádza na komunikačnej platforme sústavy Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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iných programov financovania.  
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4.5. Predchádzanie zhoršovaniu stavu lokalít sústavy Natura 2000 
 
Otázky  
26.  Čo v praxi znamená, že by sa malo zabrániť zhoršovaniu stavu lokality?  
27. Musí byť existujúce obhospodarovanie lesov v súlade s cieľmi ochrany lokality sústavy 

Natura 2000? 
28. Kto je zodpovedný za výkon a overovanie tejto povinnosti predchádzania zhoršovaniu 

stavu?  
 
 
26. Čo v praxi znamená, že by sa malo zabrániť zhoršovaniu stavu lokality? 

Zákonná 
povinnosť/odporúčanie/informácie  

Cieľová skupina: 
vlastníci/správcovia lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 7, 13, 17, 19, 20, 22 

(P) Podľa smernice o biotopoch (článok 6 ods. 2) musia členské štáty podniknúť primerané 
kroky, aby zabránili zhoršovaniu stavu prirodzených biotopov a významnému rušeniu druhov, 
na základe ktorých bola lokalita označená za chránenú. V smernici o vtákoch (článok 4 
ods. 4) sa vyžaduje všeobecné zabránenie zhoršovaniu stavu biotopov druhov vtákov. 
Vlastníci a správcovia lesov budú, samozrejme, musieť rešpektovať všetky právne záväzné 
ustanovenia prijaté v tejto oblasti na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 
(napríklad postupy udeľovania povolení). 

• „Primerané kroky“, ktoré majú členské štáty podniknúť, sa nevyhnutne neobmedzujú na 
úmyselné úkony, ale bežne bývajú zamerané aj na prípadné udalosti, ktoré by sa mohli 
vyskytnúť náhodne (požiar, záplava atď.), pokiaľ sú takéto udalosti predvídateľné a 
možno prijať preventívne opatrenia na minimalizáciu rizík pre danú lokalitu. Narušenie, 
ktoré je súčasťou prirodzenej dynamiky ekosystémov, by sa nemalo interpretovať ako 
zhoršenie stavu. 

• Požiadavka, aby členské štáty podnikli „primerané kroky“, sa takisto neobmedzuje na 
ľudské činnosti, ale vzťahuje sa aj na určitý prirodzený vývoj, ktorý môže spôsobiť 
zhoršenie stavu ochrany druhov a biotopov v lokalite. Napríklad v prípade prirodzenej 
sukcesie, ktorá sa vyskytuje v poloprirodzených typoch biotopov, by bolo potrebné prijať 
opatrenia na zastavenie tohto procesu, ak je pravdepodobné, že negatívne ovplyvní 
druhy alebo typy biotopov, na základe ktorých bola lokalita označená za chránenú 
(rozsudok ESD C-06/0458). Ustanovenie sa neuplatňuje, ak proces nemožno ovplyvniť 
aktívnym riadením (napr. zhoršovanie stavu spôsobené zmenou klímy). 

• Táto požiadavka sa vzťahuje aj na činnosti, ktoré sa v lokalite vykonávali ešte predtým, 
než bola zaradená do sústavy Natura 2000. To znamená, že možno bude potrebné 
zakázať alebo upraviť prebiehajúce činnosti, ak danú lokalitu nepriaznivo ovplyvňujú 
(rozsudok Súdneho dvora C-404/0959) 

• Od členských štátov očakáva, že v prípade potreby zabezpečia, aby sa primerané 
opatrenia na zabránenie zhoršovaniu stavu prijali aj mimo lokalít, ak existuje riziko 

                                                           
58 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&num=C-6/04. 
59 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&num=C-404/09. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&num=C-404/09
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nepriaznivého vplyvu na biotopy alebo druhy prítomné v lokalitách. 

• Opatrenia potrebné na zabránenie zhoršovaniu stavu lokality by sa mali vykonať predtým, 
ako sa objavia zjavné symptómy zhoršenia stavu (rozsudky Súdneho dvora C-355/9060, 
C-117/0061). 

V praxi to znamená, že v lesoch sústavy Natura 2000 je potrebné zabrániť všetkým 
činnostiam, ktoré budú mať negatívny vplyv na ekologickú štruktúru a funkcie chránených 
biotopov alebo na vhodnosť biotopov pre chránené druhy (napr. ako miest na získavanie 
potravy, odpočinok alebo rozmnožovanie), ako aj všetkým činnostiam, ktoré môžu spôsobiť 
významné rušenie chránených druhov, najmä počas obdobia rozmnožovania, odpočinku 
alebo získavania potravy.  
(I)/(O) To, či určitá činnosť skutočne vedie k zhoršeniu stavu lokality alebo nie, závisí aj od 
celkových ekologických podmienok lokality a od stupňa ochrany druhov a typov biotopov, 
ktoré sa v lokalite vyskytujú. Ak hrozí, že by mohli byť negatívne ovplyvnené, je potrebné 
prijať preventívne opatrenia. V prípade pochybností o účinkoch konkrétneho opatrenia by sa 
mal uplatniť prístup predbežnej opatrnosti. 
(O) Odporúča sa preto analyzovať všetky prípady jednotlivo.  
Napríklad holorub v malej lokalite sústavy Natura 2000 označenej za chránenú na základe 
výskytu dubového lesa by sa s najväčšou pravdepodobnosťou považoval za zhoršenie stavu, 
zatiaľ čo tá istá činnosť v rozsiahlej lokalite sústavy Natura 2000 pozostávajúcej najmä z 
rozsiahlych dubových porastov by pravdepodobne nespôsobila žiadnu významnú ujmu alebo 
by dokonca bola vhodná pre niektoré druhy, na základe ktorých bola lokalita označená za 
chránenú.  
Takisto je potrebné zvážiť možné nepriame účinky lesohospodárskych opatrení. Ťažba dreva 
môže mať pozitívne účinky na jednom mieste, napríklad tým, že umožní prenikanie väčšieho 
množstva svetla do pôdy alebo vedie k odstráneniu nežiaducich druhov, ale predstavuje 
problém na inom mieste, kde by mohla spôsobiť degradáciu štruktúry a funkcií chráneného 
typu biotopu (keďže môže spôsobiť zhutnenie pôdy, ovplyvniť hydrologické podmienky, 
procesy prirodzenej regenerácie alebo rozkladu atď.). 
(I) Rezanie stromu, v ktorom sa nachádza hniezdo bociana čierneho, odvodňovanie 
rašelinových lesov, ťažba dreva v blízkosti orlieho hniezda na jar sú príkladmi opatrení, 
ktorým sa treba vyhnúť.  
(O) Primerané opatrenia, zákazy alebo obmedzenia možno zahrnúť napríklad do 
vypracovania plánov obhospodarovania lesov s cieľom zabezpečiť, aby sa činnosti lesného 
hospodárstva vykonávali spôsobom, ktorý zabraňuje rušeniu druhov alebo zhoršovaniu stavu 
biotopov európskeho významu.  
(I) Okrem toho sa môžu vyžadovať určité preventívne opatrenia, aby sa predišlo zhoršeniu 
spôsobenému vonkajšími faktormi alebo rizikám, ako sú lesné požiare alebo choroby. V 
niektorých boreálnych lesoch, kde požiare zohrávajú osobitnú úlohu pri zachovávaní 
biodiverzity, by sa nemali považovať za zhoršenie stavu. 
(I) V niektorých krajinách a regiónoch EÚ sú k dispozícii usmernenia, ktorých sa uvádza, ako 
sa vyhnúť možným negatívnym vplyvom lesohospodárskych opatrení na biotopy a druhy 
európskeho významu. Takéto usmernenia sú užitočné pri obhospodarovaní lesov v lokalitách 
sústavy Natura 2000 i mimo nich (pozri napr. niektoré z uvedených prípadových štúdií). 
(O) Príslušné miestne, regionálne a vnútroštátne orgány by mali zabezpečiť, aby vlastníci a 

                                                           
60 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355. 
61 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&num=C-117/00. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&num=C-117/00
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správcovia lesov boli dôkladne informovaní o opatreniach, ktoré sa v danej lokalite 
naplánovali alebo zaviedli. Vlastníci a správcovia lesov sústavy Natura 2000 by mali vedieť, 
že niektoré činnosti môžu byť regulované. O existujúcich opatreniach by sa mali informovať. 
V prípade pochybností by mali kontaktovať príslušné orgány.  
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27. Musí byť existujúce obhospodarovanie lesov v súlade s cieľmi ochrany lokality 
sústavy Natura 2000? 

Zákonná 
povinnosť/odporúčanie  

Cieľová skupina: 
vlastníci/správcovia lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(P) Áno. Podľa článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch sa musí zabrániť akémukoľvek 
zhoršovaniu stavu biotopov a významnému rušeniu druhov, na základe ktorých bola lokalita 
označená za chránenú. To sa vzťahuje aj na činnosti, ktoré prebiehali v čase zaradenia 
lokality do sústavy Natura 2000. Ak takáto existujúca činnosť v lokalite sústavy Natura 2000 
spôsobuje zhoršovanie stavu prirodzených biotopov alebo rušenie druhov, na základe 
ktorých bola lokalita označená za chránenú, je potrebné prijať vhodné opatrenia na 
zastavenie zhoršovania stavu podľa článku 6 ods. 2 a/alebo proaktívne ochranné opatrenia 
stanovené v článku 6 ods. 1 smernice o biotopoch. To si podľa potreby môže vyžadovať 
ukončenie negatívneho vplyvu, a to buď zastavením činnosti, alebo prijatím zmierňujúcich 
opatrení. V prípadoch, kde sa od vlastníkov lesov vyžadujú opatrenia nad rámec bežnej 
praxe udržateľného obhospodarovania lesov, možno počítať s ekonomickými stimulmi alebo 
kompenzáciami. 
Napríklad môže nastať situácia, že niektoré druhy vtákov hniezdiace v danej oblasti si budú 
vyžadovať prispôsobenie načasovania lesohospodárskych činností, aby sa predišlo rušeniu 
druhov počas citlivých období, alebo obmedzenie určitých lesohospodárskych činností v 
mimoriadne citlivých oblastiach, aby sa predišlo zhoršeniu špecifických biotopov alebo 
prírodných prvkov vyskytujúcich sa v danej lokalite. 
(O) Na druhej strane, ak je existujúce obhospodarovanie lesov prínosné, malo by sa rozšíriť 
alebo optimalizovať, aby sa maximalizoval potenciálny prínos obhospodarovania lesov k 
dosiahnutiu cieľov ochrany. 

 
 

28. Kto je zodpovedný za výkon a overovanie povinnosti predchádzania zhoršovaniu 
stavu? 

Zákonná povinnosť Cieľová skupina: orgány 
Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
 

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice o biotopoch sú členské štáty zodpovedné za prijatie 
vhodných opatrení na zabránenie zhoršovaniu stavu typov biotopov a významnému rušeniu 
druhov v lokalitách sústavy Natura 2000. Očakáva sa, že vytvoria špecifický, koherentný a 
úplný právny režim schopný zabezpečiť účinnú ochranu dotknutých lokalít. Čisto 
administratívne opatrenia alebo dobrovoľné opatrenia preto nemusia byť na tento účel 
postačujúce. 
Je zároveň zodpovednosťou vnútroštátnych alebo regionálnych príslušných orgánov, aby 
overili, či sa opatrenia na zabránenie zhoršovaniu stavu a významného rušenia primerane 
presadzujú. Východiskom na posúdenie zhoršenia stavu alebo rušenia je stupeň ochrany 
biotopov a druhov v čase, keď bola lokalita navrhnutá ako lokalita európskeho významu. Ten 
sa musí posúdiť na základe porovnania s pôvodnými podmienkami, ktoré sú opísané v 
štandardnom formulári údajov k sústave Natura 2000. V prípade potreby môžu členské štáty 
informovať Európsku komisiu o potrebe aktualizácie štandardného formulára údajov k lokalite 
z rôznych dôvodov (napr. z dôvodu lepších vedeckých poznatkov alebo prirodzeného 
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vývoja). Ak Komisia túto aktualizáciu prijme, situácia uvedená v aktualizovanom štandardnom 
formulári údajov sa stane novým východiskom na posúdenie prípadného zhoršenia stavu 
alebo rušenia. V prípade zhoršenia stavu sa bude vyžadovať jeho obnovenie. 

 
 
4.6. Praktické postupy obhospodarovania lesov a požiadavky sústavy Natura 
2000  
 
Otázky  
29.  Majú sa lesy v sústave Natura 2000 obhospodarovať len na účely ochrany prírody? 
30. Ak obhospodarovanie lesov prebieha v súlade s kritériami udržateľného lesného 

hospodárstva, je to postačujúce na splnenie požiadaviek sústavy Natura 2000?  
31. Znamená zaradenie do sústavy Natura 2000 vždy úpravy existujúcich postupov 

obhospodarovania lesov?  
32. Ak je les certifikovaný, je to postačujúce na splnenie požiadaviek sústavy Natura 2000? 
33.  Môže plán riadenia sústavy Natura 2000 zahŕňať aj lesohospodárske opatrenia?  
34. Môžu byť ciele a opatrenia ochrany sústavy Natura 2000 začlenené do existujúcich 

plánov obhospodarovania lesov? 
35. Aké sú výhody integrácie plánov riadenia sústavy Natura 2000 a plánov 

obhospodarovania lesov? 
36. Mali by sa existujúce plány obhospodarovania lesov upraviť tak, aby sa v nich zohľadnili 

existujúce plány riadenia sústavy Natura 2000? 
37. Nie všetky lesy majú plán obhospodarovania lesov alebo ekvivalentný nástroj. Je 

povinné mať pre lokalitu sústavy Natura 2000 plán obhospodarovania lesov schválený 
príslušným orgánom? 

38. Lesy sú dynamické ekosystémy a ich obhospodarovanie má dlhodobý charakter. Ako 
možno tento špecifický aspekt zlúčiť s cieľmi ochrany sústavy Natura 2000? 

39. Obhospodarovanie lesov niekedy závisí aj od nepôvodných druhov. Je takýto postup v 
súlade s požiadavkami sústavy Natura 2000? 

40. Zmena klímy s veľkou pravdepodobnou významne ovplyvní lesy. Možno v rámci 
obhospodarovania lesov prijať opatrenia na zmiernenie vplyvu zmeny klímy, ak ide o 
biotop sústavy Natura 2000? 

41. Ako by sa mal zohľadniť výskyt „inej lesnej pôdy“ (kroviny, skalnaté oblasti atď.) alebo 
nelesných biotopov? 

42.  Čo ak sú pre rôzne typy biotopov alebo druhy európskeho významu v jednej lokalite 
stanovené protichodné ciele ochrany? 

43. Ako riešiť problém výskytu chorôb v lokalitách sústavy Natura 2000, ktoré môžu mať 
významný hospodársky vplyv (napr. lykožrút, háďatko borovicové)?  

44. Je možné stavať v lokalite sústavy Natura 2000 lesné cesty? 
45. Sú v lokalitách sústavy Natura 2000 povolené holoruby?  
46. Ako riešiť výskyt nových biotopov uvedených v prílohe I v lokalite sústavy Natura 2000? 
47. Ako riešiť problém sekundárnych biotopov uvedených v prílohe I, ktoré sú prirodzene 

nahrádzané lesným biotopom, ktorý má bližšie ku klimaxovej vegetácii? 
 
 
29. Majú sa lesy v sústave Natura 2000 obhospodarovať len na účely ochrany prírody?  

Informácie Cieľová skupina: široká 
verejnosť, 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

 



Natura 2000 a lesy  67 

 

Nie, lesy v sústave Natura 2000 sa okrem ochrany prírody môžu obhospodarovať na rôzne 
účely, napr. produkciu dreva, poľovníctvo, rekreáciu atď. Pri obhospodarovaní lesov v 
lokalitách sústavy Natura 2000 je však vždy potrebné rešpektovať ciele ochrany špecifické 
pre danú lokalitu a aktívne prispievať k ich dosiahnutiu. Ak sa lokalita sústavy Natura 2000 
prekrýva s národnou prírodnou rezerváciou alebo národným parkom, lesy sa obhospodarujú 
predovšetkým na účely ochrany prírody v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. 

Účinná správa lokalít sústavy Natura 2000 znamená úzku spoluprácu medzi príslušnými 
orgánmi pre ochranu prírody a lesov, vlastníkmi verejných a súkromných lesov a inými 
záujmovými skupinami a mimovládnymi organizáciami. Dosiahnutie vhodných dohôd, pri 
ktorom sa rešpektujú legitímne záujmy zainteresovaných strán a odmeňuje sa každý 
dobrovoľný prínos k dosiahnutiu cieľov ochrany, má pre úspešné obhospodarovanie lesov v 
sústave Natura 2000 zásadný význam. 

 
 
30. Ak obhospodarovanie lesov prebieha v súlade s kritériami udržateľného lesného 
hospodárstva, je to postačujúce na splnenie požiadaviek sústavy Natura 2000?  

Odporúčanie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

 

Nie nevyhnutne. Aj keď kritériá konferencie „Lesy v Európe“ týkajúce sa podávania správ o 
udržateľnom obhospodarovaní lesov zahŕňajú udržiavanie, ochranu a primerané zvyšovanie 
biologickej diverzity v lesných ekosystémoch, nemusia byť dostatočne podrobné, aby 
zohľadňovali osobitné ciele ochrany pre jednotlivé lokality sústavy Natura 2000. V takýchto 
prípadoch môže byť potrebné, aby osobitné požiadavky sústavy Natura 2000 dopĺňali 
všeobecné zásady a kritériá udržateľného lesného hospodárstva a boli formulované 
podrobnejšie. 

 
 
31. Znamená zaradenie do sústavy Natura 2000 úpravy existujúcich postupov 
obhospodarovania lesov?  
Odporúčanie Cieľová skupina: 

správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 8, 9, 19, 20 

Označenie lokality za lokalitu sústavy Natura 2000 si nemusí nevyhnutne systematicky 
vyžadovať úpravy existujúcich lesohospodárskych činností. Do značnej miery to závisí od 
lokality.  
Pri mnohých lokalitách sa môže stať, že práve existujúce lesohospodárske postupy sú 
dôvodom, prečo je stupeň ochrany určitého biotopu alebo druhu dobrý. V takýchto prípadoch 
bude dôležité zabezpečiť, aby tieto postupy pokračovali aj do budúcnosti a prípadne sa 
rozšírili aj na iné oblasti. V prípade mnohých poloprirodzených lesných biotopov, ako sú 
dehesy alebo škandinávske pasienky porastené drevinami, boli tieto biotopy formované 
tradičnými postupmi obhospodarovania a mali by sa preto zachovať. 
V iných prípadoch sa však môžu vyžadovať určité zmeny alebo obmedzenia existujúcich 
činností, aby sa splnili ciele ochrany špecifické pre danú lokalitu. V oblasti obhospodarovania 
lesov sa napríklad môžu vyžadovať zmeny v záujme zlepšenia ekologickej kvality biotopov 
(množstvo odumretého dreva, počet starých stromov atď.) alebo zvýšenia plochy pokrytej 
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daným typom biotopu prostredníctvom obnovy. (Pozri aj otázky 12 a 27).  
Súčasný stav ochrany je pri mnohých typoch lesných biotopov nedostatočný (pozri prílohu 2), 
a preto môžu byť v záujme zlepšenia ich stavu potrebné zmeny postupov obhospodarovania 
lesov. Lokality sústavy Natura 2000 sú kľúčovými oblasťami z hľadiska dosiahnutia 
priaznivého stavu ochrany typov biotopov a druhov v EÚ a je veľmi dôležité, aby boli riadené 
takým spôsobom, ktorý umožňuje dosiahnuť tento cieľ. Na tento účel je potrebné stanoviť 
ciele ochrany a zaviesť ochranné opatrenia špecifické pre danú lokalitu, aby sa zabezpečilo, 
že každá konkrétna lokalita prispieva najlepším možným spôsobom k dosiahnutiu tohto cieľa. 
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32. Ak je les certifikovaný, je to postačujúce na splnenie požiadaviek sústavy Natura 
2000? 
Informácie  Cieľová skupina: 

správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

 Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

 
Kritériá certifikácie lesov (FSC, PEFC) ako dobrovoľného trhového nástroja si vyžadujú 
zachovanie a/alebo zvýšenie biodiverzity a vysoké hodnoty ochrany lesov so zreteľom na 
prítomnosť chránených druhov a realizáciu vhodných opatrení (napr. zachovávanie 
odumretého dreva alebo starých stromov v lese). Keďže si vyžadujú súlad s inými plánmi 
využívania pôdy, ochrannými nástrojmi a právnymi predpismi, môžu prispieť aj k podpore 
cieľov ochrany lokality sústavy Natura 2000. Takéto kritériá sú však zvyčajne formulované 
veľmi všeobecne (nie sú špecifické pre jednotlivé lokality). Preto systematicky nezabezpečujú 
dodržiavanie cieľov ochrany sústavy Natura 2000 špecifických pre jednotlivé lokality. 

 
 
33. Môže plán riadenia sústavy Natura 2000 zahŕňať aj lesohospodárske opatrenia?  
Odporúčanie  Cieľová skupina: 

vlastníci/správcovia lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 8, 10, 11  

Áno, ak neexistuje žiadny plán obhospodarovania lesov, napr. v lesných oblastiach 
rozdelených na viacero pozemkov, plán riadenia sústavy Natura 2000 môže zahŕňať niektoré 
lesohospodárske opatrenia, ako aj iné funkcie a služby v danej oblasti, ako sú rekreácia, 
ochrana vôd, krajinné aspekty atď. V takom prípade by všetky opatrenia, ktoré nie sú striktne 
nevyhnutné na riadenie ochrany lokality, ale sú zahrnuté do plánu riadenia, mali byť 
navrhnuté tak, aby nemali na lokalitu významný negatívny vplyv. V ideálnom prípade by mali 
byť v tejto súvislosti podrobené dôkladnému skríningu, pričom výsledky skríningu by sa mali 
zdokumentovať v pláne riadenia. 
Naproti tomu plán obhospodarovania lesov môže slúžiť aj ako plán riadenia sústavy Natura 
2000, ak sú doň začlenené ciele sústavy Natura 2000 (pozri otázku 34). Aj v tomto prípade 
by mali byť lesohospodárske opatrenia, ktoré nie sú nevyhnutné na riadenie ochrany lokality, 
podrobené skríningu, aby sa vylúčila pravdepodobnosť negatívnych vplyvov na lokalitu, a 
výsledky tohto skríningu by sa mali zdokumentovať v pláne riadenia. V prípade plánov 
riadenia sústavy Natura 2000, ktoré zahŕňajú „bežné“ lesohospodárske opatrenia, rovnako 
ako v prípade plánov obhospodarovania lesov, do ktorých sú začlenené ochranné opatrenia 
sústavy Natura 2000, sa vyžaduje úzka spolupráca medzi príslušnými orgánmi pre ochranu 
prírody a lesov a zainteresovanými vlastníkmi a správcami lesov. 

 
 
34. Môžu byť ciele a opatrenia ochrany sústavy Natura 2000 začlenené do existujúcich 
plánov obhospodarovania lesov? 

Odporúčanie  Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 
20 

Plány obhospodarovania lesov a plány riadenia sústavy Natura 2000 nemajú vždy rovnaké 
účely a ciele a zvyčajne sa líšia, aj pokiaľ ide o ich právny základ. Zodpovednosť za 
vypracovanie plánov riadenia sústavy Natura 2000 nesú príslušné orgány pre ochranu 
prírody, zatiaľ čo zodpovednosť za vypracovanie plánu obhospodarovania lesov nesie 
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vlastník alebo správca lesa. V závislosti od príslušných vnútroštátnych právnych predpisov sa 
môže vyžadovať formálne schválenie plánov obhospodarovania lesov príslušnými orgánmi. 
Ak plán obhospodarovania lesov už existuje alebo sa vyžaduje pre lesy, ktoré boli čiastočne 
alebo v plnom rozsahu označené za lokalitu sústavy Natura 2000, a ak je to z právneho a 
praktického hľadiska možné, môže byť veľmi užitočné a účinné začleniť príslušné ciele a 
opatrenia ochrany sústavy Natura 2000 do tohto plánu. 
Plán obhospodarovania lesov vo všeobecnosti obsahuje strategickú a prevádzkovú časť a 
môže zahŕňať mnoho aspektov, od ekonomických aspektov, ako je produkcia dreva a iných 
výrobkov, až po rekreáciu a ochranu prírody. Toto široké a flexibilné spektrum cieľov a 
činností vo všeobecnosti poskytuje dostatočný priestor na začlenenie cieľov a opatrení 
sústavy Natura 2000, najmä pokiaľ ide o veľké štátne lesy alebo pozemky vo vlastníctve 
jedného subjektu.  
Plány obhospodarovania lesov môžu slúžiť aj ako podnikateľský plán pre lesné podniky a 
môžu obsahovať súkromné informácie, ktoré sa nezverejnia. V takom prípade by sa 
relevantné informácie týkajúce sa sústavy Natura 2000 mohli spracovať v samostatnej 
prílohe k plánu obhospodarovania lesov. 
Integrácia je náročnejšia v prípade veľkého počtu (malých) lesných pozemkov s rôznymi 
druhmi vlastníctva (z ktorých mnohé si nemusia vyžadovať plán obhospodarovania lesov) 
alebo v prípade, že hranice sústavy Natura 2000 sa nezhodujú s hranicami lesných 
pozemkov. V každom prípade v záujme predchádzania zhoršeniu stavu lokality je 
nevyhnutné, aby bol les obhospodarovaný spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi a 
opatreniami ochrany, ktoré boli vytvorené pre danú lokalitu a ktoré sú spracované v rámci 
plánu riadenia sústavy Natura 2000, ak takýto plán existuje. 
Mnohé členské štáty vypracovali usmernenia, pravidlá alebo iné pokyny s cieľom uľahčiť 
integráciu potrieb sústavy Natura 2000 do plánovania obhospodarovania lesov (pozri aj 
otázku 33 a súvisiace prípadové štúdie). 

 
 
35. Aké sú výhody integrácie plánov riadenia sústavy Natura 2000 a plánov 
obhospodarovania lesov? 

Odporúčanie  Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány  

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 
20 

Začlenenie cieľov a opatrení ochrany sústavy Natura 2000 do plánu obhospodarovania lesov 
môže zúčastneným stranám poskytnúť viacero výhod, aj keď si to na začiatku môže 
vyžadovať dodatočné skúmanie a konzultácie. Najdôležitejšie je, že takáto integrácia umožní 
vlastníkom a správcom lesov, aby v rámci každodenného obhospodarovania svojho lesa 
používali len jeden dokument, bez toho, aby sa museli oboznamovať s plánom riadenia 
sústavy Natura 2000 aj s plánom obhospodarovania lesa. Zároveň pomôže zabezpečiť lepšiu 
súdržnosť medzi jednotlivými politickými cieľmi a predchádzať prípadným konfliktom vo fáze 
vykonávania, ako aj zbytočným nákladom. Otázka, či disponovať jedným plánom, v ktorom 
sú integrované všetky aspekty, alebo skôr dvoma plánmi, sa podrobnejšie rozoberá ďalej. 
Plány obhospodarovania lesov, v ktorých sú integrované ciele sústavy Natura 2000, sú 
takisto veľmi užitočným nástrojom na zabezpečenie toľko potrebných finančných zdrojov na 
ich realizáciu, keďže umožňujú splniť niekoľko politických cieľov s použitím len jedného 
plánu. To môže platiť najmä pri využívaní dostupných možností financovania EÚ v rámci 
štrukturálnych fondov, fondov na rozvoj vidieka alebo nástroja LIFE (prehľad možných 
zdrojov financovania EÚ sa uvádza v oddiele 1.2.2 časti I tohto dokumentu). 
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Ďalšou hlavnou výhodou integrovaného plánu riadenia je, že pomôže predchádzať všetkým 
potenciálne významným nepriaznivým účinkom na príslušnú lokalitu sústavy Natura 2000. Ak 
to možno účinne dosiahnuť, preukázať a zdokumentovať prostredníctvom objektívneho 
skríningu opatrení zahrnutých v pláne, dôležitým prínosom bude fakt, že ani plán, ani žiadne 
individuálne riadiace opatrenie, ktoré je v pláne zahrnuté, nebudú musieť byť predmetom 
úplného primeraného posúdenia účinkov podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch. 
Ak napríklad projekt ťažby dreva nie je nevyhnutne potrebný na riadenie ochrany lokality, 
môže mať pravdepodobne významný negatívny účinok na lokalitu samostatne alebo v 
kombinácii s inými plánmi alebo projektmi a ak pravdepodobnosť takýchto účinkov nemožno 
vylúčiť, musí byť predmetom primeraného posúdenia podľa článku 6 ods. 3 smernice o 
biotopoch. Integrované plány obhospodarovania lesov zvyčajne zahŕňajú činnosti ťažby 
dreva, ktoré nemusia byť nevyhnutné na dosiahnutie cieľov ochrany lokality, ale sú potrebné 
na dosiahnutie ďalších cieľov (napr. produkcia dreva, správa poľovníctva, rekreácia, požiarna 
ochrana, ochrana pôdy). Očakáva sa, že takéto opatrenia, ktoré sú zahrnuté v integrovanom 
pláne obhospodarovania lesov, sú navrhnuté tak, aby sa zabránilo akýmkoľvek možným 
negatívnym účinkom na lokalitu alebo aby sa tieto účinky znížili na zanedbateľnú úroveň. Pri 
týchto preventívnych opatreniach zvyčajne existuje veľmi malá pravdepodobnosť, že by 
možné negatívne účinky aj v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi nebolo možné 
podrobiť skríningu a že by sa vyžadovalo úplné primerané posúdenie v zmysle článku 6 
ods. 3. V niektorých prípadoch môže ťažba dreva dokonca pozitívne prispieť k dosiahnutiu 
cieľov ochrany lokality (napr. uľahčenie prirodzenej obnovy typu biotopu európskeho 
významu, odstránenie nežiaducich druhov stromov atď.). 
Je dôležité zdôrazniť, že akékoľvek opatrenia, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na riadenie 
ochrany lokality, ale sú zahrnuté do integrovaného plánu riadenia, by mali byť navrhnuté tak, 
aby pravdepodobne nemali významný negatívny účinok na lokalitu, či už samostatne alebo v 
kombinácii s inými plánmi alebo projektmi, a aby boli v tejto súvislosti podrobené dôkladnému 
skríningu, pričom výsledky skríningu sa zdokumentujú v pláne riadenia (pozri otázky 33 a 
34). 
Vytvorenie jediného integrovaného plánu zahŕňajúceho riadenie sústavy Natura 2000 aj 
obhospodarovanie lesov by bolo ideálnou situáciou. Vo výnimočných prípadoch (napríklad 
jeden lesohospodársky podnik zodpovedajúci jednej lokalite sústavy Natura 2000) možno 
plán riadenia sústavy Natura 2000 a plán obhospodarovania lesov ľahko skombinovať do 
jedného dokumentu. Takýto dokument má potom funkciu plánu riadenia sústavy Natura 
2000, ak ho schváli príslušný orgán pre ochranu prírody. Vo väčšine prípadov však budú 
existovať dva samostatné dokumenty: na jednej strane plán riadenia sústavy Natura 2000 
(vzťahujúci sa na celú lokalitu sústavy Natura 2000), ktorý sa spravidla vzťahuje na niekoľko 
lesohospodárskych podnikov, a na druhej strane viacero plánov obhospodarovania lesov 
vzťahujúcich sa na viacero podnikov. Vo všetkých prípadoch musia tieto plány 
obhospodarovania lesov rešpektovať požiadavky na zabránenie zhoršovaniu stavu podľa 
článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch. V ideálnom prípade by do nich mali byť integrované aj 
proaktívnejšie ciele ochrany lokality sústavy Natura 2000 (integrované plány 
obhospodarovania lesov). Jednotlivé projekty ťažby dreva v lokalitách sústavy Natura 2000 
by mali byť vždy navrhnuté tak, aby sa zabránilo akýmkoľvek možným negatívnym účinkom 
na lokalitu alebo aby sa tieto účinky znížili na zanedbateľnú úroveň. Ak nie je možné vykonať 
skríning významných negatívnych účinkov na lokalitu, vždy sa vyžaduje primerané 
posúdenie. 
 
 
36. Mali by sa existujúce plány obhospodarovania lesov upraviť tak, aby sa v nich 
zohľadnili existujúce plány riadenia sústavy Natura 2000?  



Natura 2000 a lesy  72 

 

Odporúčanie  Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány  

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 

V zásade neexistuje povinnosť upraviť existujúce plány obhospodarovania lesov, pokiaľ 
opatrenia uvedené v tomto pláne nespôsobujú žiadne zhoršenie stavu biotopov alebo 
biotopov druhov, na základe ktorých bola lokalita označená za lokalitu sústavy Natura 2000, 
alebo akékoľvek významné rušenie týchto druhov. 
Existujúce plány však môže byť potrebné upraviť, ak zahŕňajú lesohospodárske alebo iné 
opatrenia, ktoré nie sú zlučiteľné s cieľmi ochrany špecifickými pre danú lokalitu. Ak v 
existujúcom pláne obhospodarovania lesov nie sú zohľadnené ciele a opatrenia ochrany, 
ktoré boli prijaté v súvislosti s plánom riadenia sústavy Natura 2000 vzťahujúcim sa na ten 
istý les, potom by sa mal tento plán zrevidovať. Podľa možnosti by sa mali využívať 
synergie, aby lesohospodárske opatrenia mohli prispieť k dosiahnutiu cieľov ochrany 
sústavy Natura 2000. Začlenenie cieľov a opatrení sústavy Natura 2000 do existujúcich 
plánov obhospodarovania lesov však možno odložiť do ďalšej plánovanej aktualizácie týchto 
plánov, za predpokladu, že činnosti uvedené v existujúcom pláne nespôsobia zhoršenie 
stavu chránených biotopov alebo rušenie chránených druhov v lokalite sústavy Natura 2000. 
Ak sú v pláne obhospodarovania lesov plne integrované príslušné požiadavky na ochranu v 
súlade s cieľmi ochrany lokality takým spôsobom, aby sa zabránilo akýmkoľvek možným 
negatívnym účinkom na chránené druhy a biotopy, a ak v rámci možností opatrenia 
obhospodarovania lesov, na ktoré sa plán vzťahuje, dokonca proaktívne prispievajú k 
dosiahnutiu cieľov ochrany lokality, zvyčajne by malo byť možné vyvodiť záver, že plán 
pravdepodobne nebude mať významný negatívny účinok na danú lokalitu. Takýto záver 
možno vyvodiť len na základe objektívnych argumentov a skríningu všetkých možných 
účinkov plánu na danú lokalitu sústavy Natura 2000. Odporúča sa zdokumentovať výsledky 
skríningu do prílohy k plánu riadenia. Za takýchto okolností sa nevyžaduje primerané 
posúdenie plánu. Viac informácií o tom, kedy je potrebné predložiť plán obhospodarovania 
lesov podľa článku 6 ods. 3, sa uvádza v odpovedi na otázku 57.  

 
 
37. Nie všetky lesy majú plán obhospodarovania lesov alebo ekvivalentný nástroj. Je 
povinné mať pre lokalitu sústavy Natura 2000 plán obhospodarovania lesov schválený 
príslušným orgánom?  

Odporúčanie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.):  

Podľa smerníc EÚ nie je povinné vypracovať plán obhospodarovania lesov pre lesy v sústave 
Natura 2000. Povinnosť predložiť plán obhospodarovania lesov do značnej miery závisí od 
vnútroštátnych predpisov, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých členských štátoch. V niektorých 
členských štátoch sa tieto plány vyžadujú pre lesy nad určitú veľkosť alebo pre niektoré typy 
lesov. 
V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity sa však členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili, že „do 
roku 2020 budú zavedené plány obhospodarovania lesov alebo rovnocenné nástroje v 
súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov, a to pre všetky lesy vo verejnom vlastníctve 
a pre lesohospodárske podniky presahujúce určitú veľkosť (ktorú vymedzia členské štáty 
alebo regióny a ktorú oznámia vo svojich programoch rozvoja vidieka), ktoré dostávajú 
finančné prostriedky z programu EÚ pre rozvoj vidieka, aby sa dosiahlo merateľné zlepšenie 
stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré závisia od lesného hospodárstva alebo na ktoré má 
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lesné hospodárstvo vplyv, a merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových 
služieb v porovnaní s východiskovou hodnotou posudzovania stavu biodiverzity EÚ z roku 
2010)“.62  
Okrem toho podpora niektorých lesohospodárskych opatrení podľa nariadenia o EPFRV na 
roky 2014 – 2020 (nariadenie č. 1305/2013) je podmienená predložením relevantných 
informácií z plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja v súlade s 
udržateľným obhospodarovaním lesov nad určitú veľkosť (ako sa uvádza v predchádzajúcom 
texte). 

 
  

                                                           
62 V zmysle SEC(2006) 748. 
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38. Lesy sú dynamické ekosystémy a ich obhospodarovanie má dlhodobý charakter. 
Ako možno tento špecifický aspekt zlúčiť s cieľmi ochrany sústavy Natura 2000?  

Odporúčanie  Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov 

Súvisiace prípadové štúdie (č.): 
22 

Vo všeobecnosti sú ciele ochrany sústavy Natura 2000 stanovené spôsobom, ktorý náležite 
zohľadňuje dynamický charakter lesných ekosystémov. V skutočnosti je to často práve tento 
dynamický charakter, ktorý pomáha zabezpečiť prežitie širokého spektra rôznych lesných 
druhov, najmä v rozsiahlych oblastiach súvislých lesov.  
Zámerom označenia lokality za lokalitu sústavy Natura 2000 preto nie je systematicky 
zachovávať existujúcu situáciu v danom lese a k danému okamihu, hoci niektoré 
poloprirodzené lesy závisia od aktívneho obhospodarovania, ktoré bráni prirodzenej sukcesii. 
Ciele ochrany nie sú zamerané na zachovanie daného stavu za každú cenu bez ohľadu na 
prirodzený vývoj. Takýto prirodzený vývoj musí byť neoddeliteľnou súčasťou ekologických 
faktorov, na základe ktorých sa stanovujú ciele ochrany a opatrenia. „Lesohospodársky 
cyklus“ (regenerácia, prerieďovanie, výrub dospelých stromov alebo porastov) môže byť 
kompatibilný s takýmto dynamickým prístupom. Často sa však môže vyžadovať niekoľko 
úprav bežných postupov (napr. udržiavanie starých stromov alebo porastov).  
Napriek tomu môže byť niekedy potrebné „zmraziť“ situáciu, aby sa v dlhodobom horizonte 
zachoval poloprirodzený biotop, ktorý závisí od konkrétnych opatrení obhospodarovania.  
Pravidelné monitorovanie a hodnotenie týchto ekologických faktorov, ako aj stupňa ochrany 
cieľových druhov a biotopov v prípade potreby umožní prispôsobenie cieľov a opatrení 
ochrany lokality. 
Dynamický prístup k obhospodarovaniu však možno ľahšie uplatniť vo veľkých lokalitách 
sústavy Natura 2000 než v malých lokalitách, ktorých hranice často bývajú vymedzené okolo 
oblasti chránených typov biotopov. Takisto je dôležité, aby existovala schéma monitorovania 
na úrovni krajinnej oblasti, ktorá by súčasne umožnila rozpoznať problematické tendencie v 
týchto prírodných procesoch vo všetkých dotknutých lokalitách sústavy Natura 2000 v danom 
regióne. 

 
 
39. Obhospodarovanie lesov niekedy závisí aj od nepôvodných druhov. Je takýto 
postup v súlade s požiadavkami sústavy Natura 2000? 

Odporúčanie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 4, 11, 14, 15 

Výber druhov stromov v lokalite sústavy Natura 2000 a miera, do akej možno zvýhodniť 
alebo znevýhodniť prítomnosť niektorých druhov, bude závisieť od ekologických požiadaviek 
druhov a typov biotopov, na základe ktorých bola lokalita označená za lokalitu sústavy Natura 
2000, ako aj od cieľov ochrany danej lokality. V lokalitách, kde je cieľom ochrany zlepšiť 
stupeň ochrany konkrétneho typu biotopu alebo druhu, môže prípadné ochranné opatrenie 
spočívať v znížení plochy s nepôvodnými druhmi, napríklad v záujme obnovenia kontinuity 
prirodzeného biotopu alebo jeho štruktúry. 
Na druhej strane v lokalitách, kde je cieľom zachovať aktuálny stav a výskyt lesov, je možné 
zachovať existujúce nepôvodné druhy, pokiaľ to nebráni dosiahnutiu cieľov ochrany lokality. 
Takáto situácia môže nastať napríklad v prípade rozsiahlych lokalít sústavy Natura 2000, v 
ktorých sa nachádzajú súvislé plochy s pôvodným lesným porastom dostatočne dynamického 



Natura 2000 a lesy  75 

 

charakteru a štrukturálnej zložitosti na udržanie druhov a typov biotopov európskeho 
významu v dobrom stave. 
Vo všeobecnosti by sa však k introdukcii nepôvodných druhov stromov v lokalitách sústavy 
Natura 2000 malo pristupovať opatrne a mali by sa vyhodnotiť ich možné účinky. Nahradenie 
lesného biotopu dobrej kvality výsadbou nepôvodných stromov pravdepodobne nebude v 
súlade s cieľmi ochrany lokality. 

 
 
40. Zmena klímy s veľkou pravdepodobnou významne ovplyvní lesy. Možno v rámci 
obhospodarovania lesov prijať opatrenia na adaptáciu lesa na vplyv zmeny klímy, ak 
ide o biotop sústavy Natura 2000? 
Odporúčanie Cieľová skupina: 

správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

Zlepšenie stupňa ochrany alebo stavu lesných biotopov prostredníctvom vhodného 
obhospodarovania lesov bude mať priamy pozitívny účinok aj na odolnosť lesných 
ekosystémov, a teda aj na ich schopnosť vyrovnať sa s účinkami zmeny klímy (adaptácia). 
Na tento účel sú stratégie adaptačného obhospodarovania zamerané na zvýšenie odolnosti 
lesov voči budúcim zmenám, napríklad zlepšením štruktúry lesov, odstránením fragmentácie 
a niekedy uprednostňovaním druhov stromov, ktoré sú najlepšie adaptované na 
predpokladané podmienky. Lesy môžu prispieť k zmierneniu zmeny klímy tým, že viažu uhlík. 
Takéto zmiernenie možno dosiahnuť zvýšením objemu porastov, odumretého dreva a 
množstva uhlíka v pôde. Ochrana alebo prípadné obnovenie vodných podmienok v 
rašelinových lesoch pomôže predchádzať zhoršeniu stavu rašeliny a emisiám CO2 z 
rašelinových pôd v lesoch. Tieto stratégie obhospodarovania by sa však mali vždy uplatňovať 
opatrne, aby sa nezmenili prírodné vlastnosti a zloženie lesných biotopov, ktoré je potrebné 
chrániť.  
Nový dôraz na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na túto zmenu sa kladie aj v rámci 
fondov EÚ, ako je EPFRV a nový program LIFE pre životné prostredie a klímu, ktoré v tejto 
súvislosti podporujú opatrenia týkajúce sa lesov. V rámci EPFRV by členské štáty mali minúť 
minimálne 30 % celkového príspevku z fondu pre každý program rozvoja vidieka na 
zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na túto zmenu, ako aj na riešenie environmentálnych 
problémov. Tento výdaj by mal uskutočniť prostredníctvom agro-environmentálno-
klimatických opatrení súvisiacich s klímou a platieb v oblasti ekologického 
poľnohospodárstva a platieb oblastiam s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami 
na platby v oblasti lesného hospodárstva, prostredníctvom platieb pre územia sústavy Natura 
2000 a podpory investícií súvisiacich s klímou a životným prostredím. 

 
 
41. Ako by sa mal zohľadniť výskyt „inej lesnej pôdy“ (kroviny, skalnaté oblasti atď.) 
alebo nelesných biotopov?  
Odporúčanie Cieľová skupina: 

správcovia/vlastníci lesov, 
orgány  

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.):  
4, 18 

Lesy v sústave Natura 2000 často zahŕňajú aj „inú lesnú pôdu“ (pasienky porastené 
drevinami, kroviny, vresoviská atď.), z ktorých niektoré sú zároveň typmi biotopov podľa 
prílohy I, ktoré si vyžadujú označenie oblasti za lokalitu sústavy Natura 2000. Ak je oblasť 
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označená za lokalitu sústavy Natura 2000 na základe takéhoto typu biotopu alebo ak ide o 
biotop, ktorý je dôležitý pre iné druhy európskeho významu, ktoré nesúvisia s lesmi, potom 
bude potrebné stanoviť osobitné ciele ochrany a opatrenia aj pre ne. 
V opačnom prípade možno tieto biotopy riadiť bez toho, aby sa nevyhnutne musel zachovať 
alebo zlepšiť stupeň ich ochrany v rámci lokality, pokiaľ toto riadenie nie je v rozpore s cieľmi 
ochrany lokality ani žiadnym iným ochranným režimom na vnútroštátnej, regionálnej alebo 
miestnej úrovni.  

 
 
42. Čo ak sú pre rôzne typy biotopov alebo druhy európskeho významu v jednej 
lokalite stanovené protichodné ciele ochrany? 

Odporúčanie Cieľová skupina: správcovia/vlastníci 
lesov, 
 orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

 

Môžu nastať situácie, keď ciele ochrany jedného typu biotopu alebo druhu budú v rozpore s 
cieľmi ochrany iného biotopu alebo druhu európskeho významu vyskytujúcich sa v danej 
lokalite. Napríklad by mohlo byť žiaduce rozšíriť rozsah určitého typu lesného biotopu, čo by 
však mohlo viesť k strate vresovísk označených za chránené. 
Takéto potenciálne konflikty je potrebné riešiť pri stanovovaní cieľov ochrany lokality, pričom 
sa musí zohľadniť relatívna dôležitosť každého typu biotopu alebo druhu v lokalite pri 
dosahovaní celkového cieľa priaznivého stavu ochrany v rámci EÚ a v rámci 
biogeografických regiónov členských štátov. Mali by sa zvážiť všetky príležitosti na 
identifikovanie vhodných kompromisov, ktoré prinesú prospech obom stranám. (Pozri aj 
otázku 18). 

 
 
43. Ako riešiť problém výskytu chorôb v lokalitách sústavy Natura 2000, ktoré môžu 
mať významný hospodársky vplyv (napr. lykožrút, háďatko borovicové)? 

Zákonná 
povinnosť/odporúčanie/informácie 

Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

(O) Pri plánovaní fytosanitárnych opatrení v lokalitách sústavy Natura 2000 by sa mali 
zohľadniť ciele ochrany lokality a opatrenia by sa mali navrhnúť tak, aby sa zabránilo 
negatívnym účinkom na chránené druhy a biotopy alebo aby sa tieto účinky znížili na 
zanedbateľnú úroveň. 
(P) Všetky fytosanitárne opatrenia, ktoré nie sú nevyhnutné na riadenie ochrany lokality, ale 
pravdepodobne budú mať významný vplyv na lokalitu, podliehajú primeranému posúdeniu 
podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch (pozri aj otázku 57). V prípade negatívneho 
posúdenia môže byť opatrenie schválené iba podľa ustanovení článku 6 ods. 4 smernice o 
biotopoch (žiadne alternatívne riešenie, nevyhnutné dôvody vyššieho verejného záujmu, 
kompenzačné opatrenia, informovanie Európskej komisie, stanovisko Komisie, ak sú v 
lokalite prítomné prioritné druhy alebo typy biotopov). 
(I) V prirodzených lesoch môžu niektoré choroby alebo premnoženie hmyzu predstavovať 
súčasť dôležitých ekologických procesov v lese a zabezpečovať štruktúry a funkcie, ktoré sú 
pre druhy nevyhnutné. Takýmto faktorom by sa nemalo vždy systematicky brániť, najmä v 
rozsiahlych lokalitách sústavy Natura 2000, s výnimkou prípadov, keď ich negatívne 
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ekologické alebo sociálno-ekonomické účinky jednoznačne prevyšujú potenciálne pozitívne 
ekologické účinky. Treba poznamenať aj to, že prirodzené rušivé faktory vo všeobecnosti 
pôsobia vo veľkom meradle a môžu mať lokálne negatívne účinky, a to aj vtedy, ak je takéto 
rušenie žiaduce na úrovni krajinnej oblasti. 
(P) Ak je v lese sústavy Natura 2000 v súlade s ustanoveniami smernice Rady 2000/29/ES z 
8. mája 2000, a najmä jej článkom 16 ods. 3 štvrtou vetou, potrebné prijať núdzové opatrenia 
na zabránenie šírenia organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v Únii63, 
musia sa použiť príslušné alternatívy riadenia rizika, medzi ktoré môže patriť zníženie objemu 
výrubu náchylných drevín. V takom prípade je vždy potrebné poskytnúť záruky na 
zabezpečenie rovnakej miery zmierňovania rizika šírenia príslušného škodlivého organizmu 
(organizmov) v porovnaní s úrovňou, ktorá sa stanovuje v príslušnom vykonávacom 
opatrení64. 

(O) Návrh fytosanitárnych opatrení a prípadných kompenzačných opatrení by sa mal vopred 
prediskutovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Vo výnimočných prípadoch, keď sa 
fytosanitárne opatrenia musia vylúčiť z dôvodu cieľov ochrany sústavy Natura 2000, čo vedie 
k výrazným hospodárskym stratám pre vlastníka lesa, je vhodné, aby členský štát zvážil 
primeranú finančnú kompenzáciu z dostupných príslušných fondov EÚ alebo vnútroštátnych 
fondov. 

 
 
44. Je možné stavať v lokalite sústavy Natura 2000 lesné cesty? 

Informácie/zákonná 
povinnosť 

Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
19 

(I) Lesné cesty sú často kľúčovým prvkom, ktorý umožňuje hospodársky životaschopné 
obhospodarovanie lesov. V niektorých prípadoch môžu dokonca prispieť k ochrane lokality 
(prístup k realizácii ochranných opatrení, ochrana pred požiarmi atď.). V niektorých prípadoch 
však môžu mať značné priame alebo nepriame vplyvy na druhy a/alebo biotopy, na základe 
ktorých bola lokalita označená za chránenú. 
(P) Rovnako ako pri iných podobných projektoch je potrebné zohľadniť ciele ochrany lokality. 
Dôrazne sa odporúča plánovať každú cestnú výstavbu od začiatku takým spôsobom, aby sa 
zabránilo možnému negatívnemu vplyvu na biotopy a druhy, na základe ktorých bola táto 
lokalita označená za chránenú, alebo aby sa tento vplyv zmiernil. Ak na základe tohto 
preventívneho prístupu možno odôvodnene predpokladať, že výstavba cesty významne 
neovplyvní integritu lokality so zreteľom na ciele ochrany danej lokality alebo že bude 
dokonca pozitívne prispievať k dosiahnutiu týchto cieľov, možno túto cestu postaviť bez 
vykonania úplného primeraného posúdenia. Takýto záver možno vyvodiť len na základe 
objektívnych argumentov a skríningu všetkých možných účinkov projektu na danú lokalitu 
sústavy Natura 2000. 
(O) Odporúča sa zdokumentovať výsledky skríningu, aby v prípade potreby bolo vždy možné 
odvolať sa na ne. Rovnaký preventívny prístup sa vzťahuje aj na každý projekt lesných ciest, 
ktorý je súčasťou plánu obhospodarovania lesov (integrovaného alebo nie), ktorý vo svojej 
celistvosti ešte nebol podrobený skríningu alebo primeranému posúdeniu účinkov na lokalitu 

                                                           
63 Ú. v. EÚ L 169, 10.7.2000, s. 1. 
64 Pozri napríklad vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. septembra 2012 o núdzových opatreniach na 
prevenciu šírenia Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatka borovicového) 
v rámci Únie – Ú. v. EÚ L 266, 2.10.2012, s.42. 
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sústavy Natura 2000. 
(P) Primerané posúdenie podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch sa bude vyžadovať 
vždy, ak nemožno vylúčiť akýkoľvek pravdepodobne významný vplyv cesty na lokalitu (pozri 
aj otázku 57). 

 
 
45. Sú v lokalitách sústavy Natura 2000 povolené holoruby? 

Odporúčanie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
4, 19 

Aj v tomto prípade je potrebné zohľadniť ciele ochrany lokality. Holoruby môžu mať škodlivý 
účinok na určité špecifické biotopy alebo lesné druhy, najmä také, ktoré sú závislé od trvalej 
pokrývky, ale zároveň môžu umožniť prežitie iných druhov alebo biotopov chránených podľa 
smernice o vtákoch alebo smernice o biotopoch. Všetky prípady je potrebné analyzovať 
jednotlivo. V analýze by sa mali zohľadniť ciele ochrany prírody špecifické pre danú lokalitu, 
biotopy a druhy ovplyvnené plánovaným výrubom, nové typy biotopov, ktoré nahradia 
odstránené biotopy (vrátane akejkoľvek inej vývojovej fázy alebo štruktúry existujúcich 
biotopov), relatívny význam oblasti výrubu atď. V prípade biotopov európskeho významu, pri 
ktorých aktuálna oblasť podľa článku 17 už je pod úrovňou referenčných hodnôt priaznivého 
stavu ochrany na národnej alebo biogeografickej úrovni, sú holoruby pravdepodobne v 
rozpore s cieľmi ochrany špecifickými pre danú lokalitu, v ktorých by v takejto situácii 
zvyčajne mal byť zohľadnený celkový cieľ dosiahnutia priaznivého stavu ochrany na širšej 
úrovni. 
Z procedurálneho hľadiska sa podobne ako v prípade iných plánov alebo projektov bude 
vyžadovať primerané posúdenie podľa článku 6 ods. 3, ak nemožno vylúčiť pravdepodobnosť 
významných účinkov na lokalitu sústavy Natura 2000 (pozri otázky 44 a 57). 

 
 
46. Ako riešiť výskyt nových biotopov uvedených v prílohe I v lokalite sústavy Natura 
2000? 

Odporúčanie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.):  

Obhospodarovanie lesov je dlhodobý dynamický proces. Po niektorých opatreniach 
obhospodarovania lesov sa môže objaviť nový biotop uvedený v prílohe I. Napríklad po 
holorubnej ťažbe smrekového porastu na kyslej pôde v lokalite sústavy Natura 2000 sa na 
tomto mieste môže objaviť európske suché vresovisko (biotop 4030). Mal by byť tento nový 
biotop chránený alebo môže v priebehu niekoľkých rokov viesť k vzniku nového porastu 
(napr. brezový porast alebo smreková výsadba)? Odpoveď na túto otázku sa poskytne v 
rámci cieľov ochrany lokality.  

Ak bola lokalita pôvodne určená aj na ochranu suchých vresovísk, výskyt nového biotopu je 
potrebné zohľadniť v súlade s príslušnými cieľmi ochrany, a to buď dynamickým spôsobom v 
kontexte riadneho plánovania holorubov, ktorým sa zabezpečí, aby bola v lokalite k dispozícii 
dostatočná plocha tohto biotopu, alebo statickým spôsobom (prijatím osobitných opatrení na 
zamedzenie zalesňovania a udržiavanie tohto suchého vresoviska na danom mieste), ak 
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bude zaznamenaný významný nedostatok tohto biotopu. Ak nový typ biotopu nebol medzi 
biotopmi, na základe ktorých bola táto lokalita pôvodne označená za chránenú (buď ako 
biotop, alebo ako biotop druhu), potom by sa tento biotop (alebo zodpovedajúci druh) mal 
uviesť v štandardnom formulári údajov k lokalite a mali by sa vypracovať osobitné ciele 
ochrany pre tento typ biotopu alebo zodpovedajúci druh. Od povahy týchto cieľov bude 
závisieť, či sa budú vyžadovať osobitné ochranné opatrenia alebo nie. Ak prítomnosť nového 
typu biotopu alebo biotopu druhu nie je významná z hľadiska hlavných cieľov lokality alebo 
súdržnosti sústavy Natura 2000, táto skutočnosť sa zohľadní v cieľoch ochrany lokality. V 
takomto prípade si nový biotop nebude vyžadovať osobitné ochranné opatrenia (pozri aj 
otázky 18 a 42). 

 
 
47. Ako riešiť problém sekundárnych biotopov uvedených v prílohe I, ktoré sú 
prirodzene nahrádzané lesným biotopom? 

Odporúčanie Cieľová skupina: 
vlastníci/správcovia lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

Mnoho prirodzených biotopov sústavy Natura 2000 závisí od intervencie človeka. Bez ľudskej 
intervencie sa z takýchto sekundárnych biotopov spontánne vyvíja iný typ biotopu 
(európskeho významu alebo nie), ktorý môžu mať bližšie k potenciálnej prirodzenej vegetácii, 
ale nezodpovedá biotopu, ktorý sa v lokalite vyskytoval v čase jej označenia za lokalitu 
sústavy Natura 2000. Napríklad isté biotopy uvedené v prílohe I (napr. niektoré dubové lesy – 
biotopy 9160, 9170, 9190) sa ďalej vyvinuli do podoby určitého lesohospodárskeho útvaru 
(napr. výmladková plantáž). Z dôvodu zmien v postupoch obhospodarovania (napr. 
ukončenie výmladkovej plantáže) sa môže stať, že nový biotop (napr. bukový les) postupne 
nahradí pôvodný biotop. Podobne aj z niektorých pasienkov porastených drevinami by sa 
mohli vyvinúť lesy, ak by sa prestali spásať. 
Rozhodnutie týkajúce sa obhospodarovania takýchto biotopov sa musí prijať s prihliadnutím 
na ciele ochrany, ktoré boli stanovené pre príslušnú lokalitu. Tieto ciele by sa v ideálnom 
prípade mali stanoviť na základe analýzy relatívneho významu a potenciálu tejto lokality pre 
zachovanie typov biotopov, ktoré sa v súčasnosti v lokalite vyskytujú, s prihliadnutím na ich 
stav ochrany na regionálnej, vnútroštátnej alebo biogeografickej úrovni.  
Ak sa preukáže, že určitý typ biotopu je v lokalite potrebné zachovať alebo dokonca obnoviť, 
je na príslušnom orgáne, aby stanovil potrebné ochranné opatrenia s cieľom zabrániť rozvoju 
iného typu biotopu. 
Ak ciele ochrany zahŕňajú vývoj smerom k inému typu biotopu, napríklad preto, že tento iný 
typ zodpovedá prirodzenej vegetácii v lokalite, potom nie je potrebná žiadna intervencia na 
zastavenie vývoja takéhoto typu biotopu, hoci môže ísť dokonca aj o biotop uvedený v 
prílohe I. Inými slovami, pokiaľ je vývoj nového typu biotopu v súlade s cieľmi ochrany prírody 
špecifickými pre danú lokalitu, zvyčajne sa nebude považovať za zhoršenie stavu v zmysle 
článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch (pozri aj otázky 18, 26, 42 a 46). 
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4.7. Financovanie ochrany a správa lokalít sústavy Natura 2000 
Otázky:  
48.  Sú ochranné opatrenia sústavy Natura 2000 vždy spojené s nákladmi?  
49. Aké sú celkové náklady na sústavu Natura 2000?  
50.  Kto je zodpovedný za zabezpečenie financovania sústavy? Sú k dispozícii finančné 

prostriedky EÚ na podporu správy ochrany lokalít sústavy Natura 2000? 
51.  Existujú podľa nariadenia EÚ o rozvoji vidieka osobitné opatrenia na podporu sústavy 

Natura 2000? 
52. Existujú v rámci rozvoja vidieka EÚ iné opatrenia, ktoré by tiež mohli prispieť k 

financovaniu sústavy Natura 2000? 
53.  Mali by sa dodatočné náklady alebo ušlý príjem financovať len z prostriedkov 

vlastníkov/správcov lesov? 
54.  Mali by byť náklady na riadenie sústavy Natura 2000 vždy finančne kompenzované? 
55.  Aké opatrenia sú k dispozícii v rámci nástroja EÚ LIFE na podporu financovania opatrení 

na ochranu lesov v lokalitách sústavy Natura 2000? 
56.  Existujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni ďalšie možnosti financovania a 

finančné stimuly pre sústavu Natura 2000? 
 
Poznámka: Prečítajte si aj oddiel 1.2.2 časti I tohto dokumentu, ktorý obsahuje úplný 
prehľad možností financovania EÚ pre lokality sústavy Natura 2000. 
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48. Sú ochranné opatrenia sústavy Natura 2000 vždy spojené s nákladmi? 

Odporúčanie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 18, 
20, 21, 22, 23 

Nie vždy. Do značnej miery to závisí od typu opatrenia a konkrétnej oblasti, v ktorej sa 
realizuje. Existujú určité ochranné opatrenia, ktoré so sebou neprinášajú žiadne náklady 
alebo znížené príjmy, alebo sa dajú bez dodatočných nákladov alebo strát príjmov ľahko 
začleniť do každodenných riadiacich činností (napr. zmena druhového zloženia lesných 
porastov tam, kde takéto zloženie nie je hospodársky a ekologicky udržateľné, introdukciou 
produktívnych druhov stromov, ktoré zodpovedajú prirodzenej vegetácii, alebo len 
zabezpečenie pokračovania existujúcich postupov obhospodarovania lesov, ak sa 
preukázalo, že prispievajú k dosiahnutiu alebo udržaniu dobrého stupňa ochrany druhov a 
typov biotopov vyskytujúcich sa v danej lokalite). 

Niektoré ochranné opatrenia so sebou môžu v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte 
dokonca priniesť určité hospodárske výhody (napr. vytvorenie lepších podmienok na lov divej 
zveri, zníženie škôd spôsobených divou zverou, lepšie možnosti rybolovu v dôsledku lesného 
hospodárstva, ktoré je ohľaduplnejšie k riekam, vyšší záujem turistov, lacnejšie metódy 
lesného hospodárstva ohľaduplnejšie k prírode, zlepšené pôdne podmienky atď.).  

S niektorými ochrannými opatreniami sú však nevyhnutne spojené určité náklady, pretože ich 
realizácia si vyžaduje dodatočné ľudské zdroje, ďalšie investície do novej infraštruktúry alebo 
vybavenia, alebo preto, že obmedzujú komerčné možnosti vlastníka. Tieto prípady je 
potrebné analyzovať jednotlivo. 

Dôrazne sa odporúča, aby sa v plánoch riadenia sústavy Natura 2000 uviedol odhad 
nákladov na realizáciu každého z ochranných opatrení, ktoré boli identifikované pre danú 
lokalitu, a aby sa zároveň preskúmali všetky možné verejné aj súkromné zdroje financovania 
na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni. Takisto je vhodné preskúmať možnosť využitia 
inovatívnych schém samofinancovania (napríklad prostredníctvom predaja produktov sústavy 
Natura 2000, ekoturistiky, platieb za zachovanie kvality vody atď. – pozri príklady uvedené v 
odpovedi na otázku 49). 

 
 
49. Aké sú celkové náklady na riadenie sústavy Natura 2000?  

Informácie Cieľová skupina: široká 
verejnosť, 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány  

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

Účinné riadenie a obnova lokalít v sústave Natura 2000 v celej EÚ-28 si vyžaduje značné 
finančné investície. V roku 2007 Komisia odhadla, že EÚ-27 bude na správu a obnovu lokalít 
v sústave potrebovať približne 5,8 miliardy EUR ročne. Doterajšie využívanie rôznych 
nástrojov EÚ je však výrazne pod úrovňou finančných potrieb sústavy Natura 2000, ktoré 
vymedzili členské štáty, a pokrýva iba 20 % týchto potrieb65. 

Tieto náklady sú však do značnej miery prevážené mnohonásobnými sociálno-ekonomickými 

                                                           
65 Pracovný dokument útvarov Komisie. Financovanie sústavy Natura 2000. K dispozícii na stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf. 
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výhodami, ktoré poskytujú oblasti zaradené do sústavy. Okrem toho, že lokality sústavy 
Natura 2000 zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane biodiverzity Európy, poskytujú širokú škálu 
ďalších ekosystémových výhod a služieb pre spoločnosť. Podľa nedávnych štúdií Komisie sa 
hodnota prínosov vyplývajúcich z oblastí označených za lokality sústavy Natura 2000 
odhaduje na približne 200 až 300 miliárd EUR ročne66. 

Aj keď tieto údaje poskytujú iba prvý odhad, predbežné výsledky už poukazujú na priaznivé 
porovnanie hospodárskych prínosov, ktoré spoločnosti prináša sústava Natura 2000, s 
nákladmi spojenými s riadením a ochranou tohto dôležitého zdroja, ktoré predstavujú len 
zlomok jeho potenciálnych prínosov. 

Presný pomer nákladov a prínosov bude, samozrejme, závisieť od množstva faktorov vrátane 
umiestnenia lokalít a využívania pôdy v lokalitách, ale zo všetkých doterajších dôkazov 
vyplýva, že dobre riadená sústava Natura 2000 prinesie viac ako len splatenie nákladov 
spojených s jej udržiavaním. 

Príklady hospodárskych prínosov sústavy Natura 2000:  
CESTOVNÝ RUCH:  

Sústava Natura 2000 sa už teraz osvedčuje ako významná hnacia sila mnohých miestnych hospodárstiev tým, že 
priťahuje turistov, ktorých výdavky podporujú tieto miestne hospodárstva. Odhaduje sa, že výdavky zo strany 
návštevníkov lokalít sústavy Natura 2000 dosahujú úroveň približne 50 – 85 miliárd EUR ročne (v roku 2006). Ak 
sa zohľadnia iba výdavky tých návštevníkov, ktorí radi navštevujú lokality sústavy Natura 2000 (na rozdiel od 
prírodných rezervácií vo všeobecnosti), ich úroveň sa v roku 2006 pohybovala v rozmedzí 9 – 20 miliárd EUR 
ročne, čo zodpovedá približne 350 miliónom návštevných dní. 

Celkové výdavky v oblasti cestovného ruchu a rekreácie financujú 4,5 až 8 miliónov pracovných miest na plný 
úväzok (ekvivalent plného pracovného času). Z výnosov, ku ktorým prispeli návštevníci, ktorí radi navštevujú 
lokality sústavy Natura 2000, by bolo možné financovať 800 000 až 2 milióny pracovných miest na plný úväzok. 
Na porovnanie celkový počet pracovných miest na plný úväzok v odvetví cestovného ruchu v EÚ-27 predstavuje 
13 miliónov (v roku 2008). Okrem toho môžu chránené územia priniesť miestnemu a regionálnemu hospodárstvu 
ďalšie prínosy tým, že sa vďaka nim podarí zabezpečiť investície a zlepší sa miestny imidž, ako aj kvalita života. 

VODA:  

Finančné prostriedky možno ušetriť prostredníctvom práce s prírodným kapitálom, čím sa šetria náklady na 
čistenie vody a zásobovanie vodou. Čistenie vody a zásobovanie vodou sú dôležité ekosystémové služby, ktoré 
poskytujú prírodné ekosystémy vrátane chránených území, ako je sústava Natura 2000. Niektoré veľké európske 
mestá vrátane Mníchova, Berlína, Viedne, Osla, Madridu, Sofie, Ríma a Barcelony využívajú rôzne spôsoby 
prírodnej filtrácie. Tieto mestá šetria finančné prostriedky na čistenie vody vďaka prirodzenému čisteniu, ktoré 
zabezpečujú ekosystémy. Úspory možno preniesť na spotrebiteľov, čo má za následok nižšie náklady na energie 
pre obyvateľov EÚ. 

Na základe informácií zo štyroch európskych miest (Berlín, Viedeň, Oslo a Mníchov) si možno vytvoriť predstavu o 
prínosoch chránených území pre čistenie vody a zásobovanie vodou. Vychádzajúc z prenesených prínosov, 
možno odhadnúť, že ročné hospodárske prínosy čistenia vody sa pohybujú v rozmedzí od 7 do 16 miliónov EUR a 
hospodárske prínosy zásobovania vodou sa pohybujú od 12 do 91 miliónov EUR na jedno mesto. Priemerné 
prínosy na obyvateľa v štyroch analyzovaných európskych mestách sa pohybujú od 15 EUR do 45 EUR ročne za 
čistenie vody aj zásobovanie vodou. Na porovnanie priemerné poplatky domácnosti za vodu sú v Nemecku na 
úrovni 200 EUR ročne. 

 
 
50. Kto je zodpovedný za zabezpečenie financovania sústavy? Sú k dispozícii finančné 
prostriedky EÚ na podporu správy ochrany lokalít sústavy Natura 2000? 

Informácie/odporúčanie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

                                                           
66 Bližšie informácie sa uvádzajú na domovskej stránke GR ENV o sústave Natura: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm. 
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orgány 3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 
21, 22, 23 

(I) Sústava Natura 2000 je ako celoeurópska sústava založená na zásade solidarity medzi 
členskými štátmi. Predstavuje dôležitý spoločný zdroj, ktorý je schopný prinášať spoločnosti a 
európskej ekonomike viacero výhod. Znamená však aj spoločnú zodpovednosť, ktorá si na 
svoje plné fungovanie vyžaduje dostatočné finančné investície. 
Zatiaľ čo hlavnú zodpovednosť za financovanie sústavy Natura 2000 majú členské štáty, v 
článku 8 smernice o biotopoch sa uznáva potreba podpory správy sústavy Natura 2000 na 
úrovni EÚ a výslovne sa v ňom spája vykonávanie potrebných ochranných opatrení s 
poskytnutím spolufinancovania EÚ.  
Požiadavky na riadenie sústavy Natura 2000 boli začlenené do rôznych zdrojov financovania 
EÚ, ako sú štrukturálne fondy (EFRR), fondy rozvoja vidieka (EPFRV), Európsky námorný a 
rybársky fond (ENRF), LIFE atď.  

Tento integračný prístup bol zvolený z niekoľkých dôvodov: 

• zaručuje, že správa lokalít sústavy Natura 2000 je súčasťou širších politík EÚ v 
oblasti územného riadenia; 

• umožňuje členským štátom stanoviť priority a vypracovať politiky a opatrenia, ktoré 
odrážajú ich národné a regionálne špecifiká; 

• zabraňuje duplicite a prekrývaniu rôznych nástrojov financovania EÚ a 
administratívnym komplikáciám spojeným s takouto duplicitou. 

V prípade lesov v sústave Natura 2000 je v rámci nových fondov EÚ k dispozícii niekoľko 
možností financovania na obdobie rokov 2014 – 2020 (pozri oddiel 1.2.2 v časti I 
dokumentu)67. Vo väčšine prípadov závisí od orgánov členských štátov, či a ako sú tieto 
možnosti sprístupnené v konkrétnej krajine/regióne. 
(O) V záujme čo najlepšieho využitia dostupných finančných prostriedkov EÚ Komisia 
vyzvala členské štáty, aby prijali strategickejší prístup k viacročnému plánovaniu financovania 
sústavy Natura 2000. Tento prístup má formu prioritných akčných rámcov, v ktorých sa 
vymedzujú potreby financovania a strategické priority sústavy Natura 2000 na vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni na obdobie rokov 2014 – 2020. Tieto prioritné akčné rámce sú 
osobitne navrhnuté tak, aby uľahčili integráciu vhodných ochranných opatrení, a to vrátane 
opatrení zameraných na lesy, do nových operačných programov pre rôzne finančné nástroje 
EÚ68.. 

 
 
51. Existujú podľa nariadenia EÚ o rozvoji vidieka osobitné opatrenia na podporu 
sústavy Natura 2000? 

Informácie  Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie (č.): 

 

                                                           
67 Tieto prostriedky sú podrobnejšie opísané v príručke k financovaniu sústavy Natura 2000, ktorej 
cieľom je pomôcť orgánom, správcom a vlastníkom využívať množstvo príležitostí, ktoré sú v 
súčasnom finančnom období (2014 – 2020) k dispozícii na opatrenia riadenia lokalít sústavy Natura 
2000 vrátane opatrení týkajúcich sa lesov v sústave Natura 2000. K dispozícii na stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/. 
68 SEC(2011) 1573 final. 
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Áno, existuje osobitné opatrenie týkajúce sa platieb sústave Natura 2000 a platieb podľa 
rámcovej smernice o vode. Podľa nového nariadenia o EPFRV (1305/2013) sa platby 
sústave Natura 2000 poskytujú ročne na hektár lesa s cieľom kompenzovať príjemcom 
dodatočné náklady a ušlý príjem, ku ktorým došlo v dôsledku znevýhodnení v príslušných 
oblastiach v súvislosti s vykonávaním smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Podpora 
sa poskytuje poľnohospodárom a súkromným správcom lesov a združeniam súkromných 
správcov lesov. V riadne odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť aj iným 
pôdohospodárom (článok 30).  
Platby v rámci sústavy Natura 2000 sa poskytujú na činnosti súvisiace so znevýhodneniami a 
obmedzeniami uloženými v označených oblastiach sústavy Natura 2000 a vymedzenými v 
plánoch riadenia alebo v iných rovnocenných nástrojoch. Takéto obmedzenia musia mať 
povinný charakter, t. j. musia ich dodržiavať všetci pôdohospodári v príslušných oblastiach, a 
sú spojené s ustanoveniami o udržiavaní alebo obnove biotopov a druhov a o zabránení 
zhoršovaniu ich stavu a ich rušeniu. 
Toto opatrenie budú mať vlastníci lesov k dispozícii, pokiaľ ho členské štáty zahrnú do 
svojich programov rozvoja vidieka. 

 
 
52. Existujú v rámci rozvoja vidieka EÚ iné opatrenia, ktoré by tiež mohli prispieť k 
financovaniu sústavy Natura 2000? Kto by takéto financovanie mohol využívať? 

Informácie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 3, 8, 14, 18, 21, 23 

Áno, podľa nového nariadenia o EPFRV existujú ďalšie opatrenia, ktoré by mohli tiež prispieť 
k financovaniu sústavy Natura 2000. Najrelevantnejšie opatrenia sú tieto:  

Článok 21: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, ktorých 
súčasťou je: 

− zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí (článok 22)  
− vytváranie agrolesníckych systémov (článok 23)  
− prevencia a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a 

prírodnými katastrofami vrátane výskytu škodcov a chorôb, katastrofických 
udalostí a hrozieb súvisiacich s klímou (článok 24)  

− investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných 
ekosystémov, ako aj ich potenciálu zmiernenia zmeny klímy (článok 25)  

− investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych 
výrobkov a ich uvádzania na trh (článok 26) 

• Článok 34: Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov. 
• Článok 35: Spolupráca. 
V súčasnosti existuje aj všeobecná požiadavka, aby bola podpora pre podniky nad určitú 
veľkosť (ktorú určia členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka) podmienená tým, 
že sa les obhospodaruje v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov (čo je 
potrebné preukázať predložením príslušných informácií z plánov obhospodarovania lesov 
alebo rovnocenných nástrojov). 
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V novom nariadení sa vyžaduje, aby najmenej 30 % celkového príspevku z EPFRV na 
program rozvoja vidieka bolo vyčlenených na environmentálne otázky a zmiernenie zmeny 
klímy a adaptáciu na zmenu klímy, a to prostredníctvom podpory investícií do ochrany 
životného prostredia a klímy, investícií do lesov (články 21 a 34), agro-environmentálnych a 
klimatických opatrení, ekologického poľnohospodárstva, oblastí čeliacich prírodným alebo 
iným obmedzeniam a platieb v rámci sústavy Natura 2000. 
Väčšina lesohospodárskych opatrení podľa nariadenia o rozvoji vidieka je určená pre 
súkromných správcov lesov a ich združenia. Správcom lesov sú tieto opatrenia k dispozícii, 
pokiaľ ich členské štáty zahrnú do svojich programov rozvoja vidieka. V riadne 
špecifikovaných a odôvodnených prípadoch môžu byť ďalšími príjemcami, v závislosti od 
konkrétneho opatrenia, aj verejní správcovia lesov, obce, iné subjekty súkromného práva a 
verejné subjekty a ich združenia, fyzické osoby a iné orgány územného riadenia. Napríklad v 
prípade pôdy v štátnom vlastníctve môže byť podpora na zalesňovanie a vytváranie 
zalesnených oblastí (článok 22) a lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu 
lesa (článok 34) poskytnutá len vtedy, ak orgán, ktorý takúto pôdu spravuje, je súkromným 
orgánom alebo obcou.  
V rámci lesnícko-environmentálnych a klimatických služieb a ochrany lesov (článok 34 
nariadenia o EPFRV) sa podpora poskytuje verejným a súkromným správcom lesov a iným 
subjektom súkromného práva a verejným subjektom a ich združeniam, ktoré sa dobrovoľne 
zaviažu vykonávať operácie pozostávajúce z jedného alebo viacerých lesnícko-
environmentálnych a klimatických záväzkov. V prípade lesov vo vlastníctve štátu sa podpora 
môže poskytovať len vtedy, ak orgán, ktorý takýto les obhospodaruje, je súkromným 
orgánom alebo samosprávou. Platby čiastočne alebo v plnej výške prijímateľom kompenzujú 
ďalšie náklady a ušlý príjem v dôsledku prijatých záväzkov. V prípade potreby môžu kryť aj 
transakčné náklady do výšky 20 % prémie vyplatenej za lesnícko-environmentálne záväzky. 
„Transakčné náklady“ sú ďalšie náklady spojené s plnením záväzku, ktoré sa však nedajú 
pripísať priamo jeho plneniu ani nie sú zahrnuté do nákladov alebo ušlého príjmu, ktoré sa 
nahrádzajú priamo. Môžu sa vypočítať na základe štandardných nákladov. Na to, aby bola 
takáto možnosť k dispozícii, by však členské štáty mali zahrnúť príslušné opatrenia do 
svojich programov rozvoja vidieka. 

 
 
53. Mali by sa dodatočné náklady alebo ušlý príjem financovať len z prostriedkov 
vlastníkov/správcov lesov? 

Odporúčanie  Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 21, 22, 23 

Keďže výhody vyplývajúce z uplatňovania konkrétnych ochranných opatrení má spoločnosť 
ako celok, bolo by nespravodlivé, aby náklady na vykonávanie takýchto opatrení, či už 
priame náklady, alebo legitímne ušlé príjmy, znášali vlastníci/správcovia lesov. 

Členské štáty môžu na riešenie tejto otázky uplatňovať svoje vlastné pravidlá a v mnohých 
prípadoch podporujú vlastníkov a správcov lesov, ktorí chcú podporovať určitý druh riadenia, 
ktorý pre nich znamená dodatočné náklady alebo stratu príjmov. Na pokrytie takýchto 
nákladov sú k dispozícii finančné zdroje, napr. z fondov EÚ, najmä z EPFRV.  
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54. Mali by byť náklady na riadenie sústavy Natura 2000 vždy finančne 
kompenzované? 

Odporúčanie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 
23 

Je potrebné preskúmať, či je možné finančne kompenzovať niektoré ochranné opatrenia, 
najmä opatrenia, ktoré pre vlastníka znamenajú stratu príjmov, ktoré by mohol očakávať v 
kontexte udržateľného obhospodarovania lesa, alebo ktoré si vyžadujú ďalšie investície bez 
produktívnej návratnosti. Granty, zmluvné dohody, daňové úľavy, technická pomoc atď. 
predstavujú možné spôsoby, ako kompenzovať vlastníkov za ušlý príjem, služby 
poskytované spoločnosti ako celku a prípadné zníženie hodnoty kapitálu. 

Zabrániť zhoršeniu stavu je právna povinnosť vyplývajúca zo smernice o biotopoch, ktorá si v 
zásade nevyžaduje kompenzáciu. Rozhodnutia o poskytovaní ekonomických stimulov alebo 
kompenzačných platieb sa však prijímajú na úrovni členských štátov v závislosti od 
vnútroštátneho kontextu. Napríklad, ak sa na obhospodarovanie lesov, ktoré v danej oblasti 
prebieha tradičným spôsobom, vzťahujú obmedzenia alebo povinnosti, ktoré spôsobujú 
stratu príjmov alebo dodatočné náklady, môže byť vhodné poskytnúť príslušným vlastníkom 
lesov kompenzáciu. Možno ju uplatniť aj v prípade, že povinnosť zabrániť zhoršovaniu stavu 
si nad rámec každodennej ostražitosti vyžaduje dôležité proaktívne riadiace opatrenia napr. 
odstránenie inváznych druhov (napr. Prunus serotina), ktoré sa celkovo rozšírili, alebo 
zabránenie prirodzenej konverzii dubového porastu na bukový porast). 

 
 
55. Aké opatrenia sú k dispozícii v rámci nástroja EÚ LIFE na podporu financovania 
opatrení na ochranu lesov v lokalitách sústavy Natura 2000? 

Informácie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
9, 15, 17, 18, 20, 23 

Z programu LIFE sa v minulosti financoval veľký počet projektov týkajúcich sa lesov69. Na 
základe nového nariadenia o programe LIFE (2014 – 2020) 70  sa bude pokračovať vo 
financovaní projektov na ochranu prírody súvisiacich s lesmi, a to prostredníctvom projektov 
LIFE týkajúcich sa prírody a biodiverzity. 

Každoročne sa zverejňuje výzva na predloženie návrhov71. Vo výzve z roku 2014 bolo na 
projekty na podporu ochrany prírody a biodiverzity vo všeobecnosti k dispozícii takmer 
100 miliónov EUR, pričom táto suma by sa v prípade budúcich výziev mala zvýšiť. Z 
programu LIFE sa spolufinancuje až 60 % nákladov na vybrané projekty LIFE týkajúce sa 
prírody a biodiverzity.  

                                                           
69 Pozri napr. brožúru „LIFE a lesy“ z roku 2006: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
70 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení 
programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE). 
71 Pozri napr.: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm a súbor dokumentácie 
žiadosti na projekty ochrany prírody: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat.
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Takisto je možné, hoci menej časté, zamerať sa na ochranu lesov prostredníctvom projektov, 
ktoré sa týkajú najmä komunikácie, pričom žiadatelia by sa mali oboznámiť so súborom 
dokumentácie žiadosti k projektom LIFE týkajúcim sa správy a informovania o životnom 
prostredí72. 

Ochrana lesov v lokalitách sústavy Natura 2000 môže byť tiež súčasťou omnoho väčšieho 
projektu zameraného na celú sústavu Natura 2000 na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni. 
Podrobnejšie informácie žiadatelia (vo všeobecnosti vnútroštátne/regionálne správne orgány) 
nájdu v súbore dokumentácie žiadosti o integrované projekty programu LIFE73. 

 
 
56. Existujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni ďalšie možnosti financovania a 
finančné stimuly pre sústavu Natura 2000? 

Informácie  Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Áno, aj v rámci vnútroštátnych a regionálnych programov existuje veľký potenciál prispievať k 
obhospodarovaniu a ochrane lesov, pretože hlavnú zodpovednosť za financovanie lokalít 
sústavy Natura 2000 nesú jednotlivé členské štáty. V niektorých členských štátoch sa 
uplatňujú dobrovoľné dohody o obhospodarovaní lesov spôsobom, ktorý pomáha chrániť 
danú lokalitu, a/alebo lesohospodárske zmluvy o ochrane druhov a biotopov, ktoré sú 
financované z národných fondov.  

V niektorých krajinách môžu vlastníci pôdy využívať aj stimuly, ako napríklad oslobodenie od 
dane z majetku či iné daňové výhody (napr. v Belgicku). 
Navyše v niektorých členských štátoch platí všeobecné pravidlo, že vlastníci pôdy majú vždy 
nárok na plnú kompenzáciu dodatočných nákladov a ušlého príjmu v oblastiach sústavy 
Natura 2000, kde označenie lesných biotopov znamená určité obmedzenia produkcie dreva 
(napr. vo Švédsku). 

 
 
4.8. Nové činnosti v lokalitách sústavy Natura 2000  
 
 
Otázky:  
57. Aké druhy lesohospodárskych činností si vyžadujú postup podľa článku 6 ods. 3? Čo sa 

považuje za plán alebo projekt v kontexte smernice o biotopoch a smernice o vtákoch? 
58. Je plán alebo projekt, ktorý pravdepodobne bude mať významný vplyv na lokalitu 

sústavy Natura 2000, automaticky zamietnutý? Ak nie, aké postupy je potrebné uplatniť? 
59.  Aký je vzťah medzi požiadavkou zabrániť zhoršovaniu stavu podľa článku 6 ods. 2 a 

postupom podľa článku 6 ods. 3?  
60.  Musím uplatniť postup podľa článku 6 ods. 3 vždy, keď chcem vo svojom lese sústavy 

Natura 2000 rúbať stromy/ťažiť drevo?  
61.  Vyžadujú si aj plány alebo projekty týkajúce sa lokalít mimo sústavy Natura 2000 postup 

podľa článku 6 ods. 3?  
 

                                                           
72 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf. 
73 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated
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57. Aké druhy lesohospodárskych činností v sústave Natura 2000 si vyžadujú postup 
podľa článku 6 ods. 374? Čo sa považuje za plán alebo projekt v kontexte smernice o 
biotopoch a smernice o vtákoch?  

Zákonná 
povinnosť/odporúčanie 

Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 13, 19 

(P) V smernici o biotopoch nie je vymedzený pojem „plán“ alebo „projekt“, z judikatúry však 
vyplýva, že tieto pojmy si vyžadujú široký výklad, pretože jediným faktorom, ktorý má za 
následok uplatnenie článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch, je pravdepodobnosť ich 
významného vplyvu na lokalitu. V prípade projektu sa vymedzenie daného pojmu použité v 
smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie uplatňuje aj na smernicu o biotopoch, 
pričom projekt znamená realizáciu stavieb alebo iných zariadení alebo plánov a akékoľvek 
iné zásahy do prírodného prostredia a krajiny.  

V prípade lesohospodárskych projektov môže ísť o činnosti, ako je výstavba novej lesnej 
cesty, skladu na drevo alebo píly, odvodňovanie pôdy, ako aj zalesňovanie alebo 
odlesňovanie, významné holoruby, dôležité úpravy lesohospodárskeho režimu alebo 
významné zmeny využívania pôdy.  

Vo veci Waddensea (C-127/02) 75  sa ďalej objasnilo, že činnosti, ktoré sa v lokalite 
vykonávajú pravidelne niekoľko rokov, ale na ktoré sa každý rok udeľuje licencia na 
obmedzené obdobie, pričom každá licencia znamená nové posúdenie možnosti vykonávania 
tejto činnosti, ako aj lokality, kde sa môže vykonávať, by sa mali v čase podania každej 
žiadosti považovať za samostatný plán alebo projekt v zmysle smernice o biotopoch. 
Súdny dvor76 zároveň rozhodol, že projekty zahŕňajú: 
• opakujúce sa činnosti a činnosti vykonávané v malom rozsahu (vec C-127/02, C-226/08); 
• zintenzívnenie činnosti (vec C-127/02); 
• úpravy činností (C-72/95); 
• činnosti vykonávané mimo lokality, ktoré však pravdepodobne budú mať významný vplyv 

na lokalitu (vec C-98/03, C-418/04); 
 
a že: 

• všeobecné vylúčenie určitých činností nie je v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 3 (C-
256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09) a 

• veľkosť projektu nie je relevantná, pretože sama osebe nevylučuje možnosť, že projekty 
bude mať pravdepodobne významný vplyv na chránenú lokalitu (vec C-98/03, vec C-
418/04). 

Aj pojem „plán“ má na účely článku 6 ods. 3 potenciálne veľmi široký význam. S analogickým 
odvolaním sa na smernicu 2001/42/ES o strategickom environmentálnom posudzovaní sú v 
článku 2 písm. a) uvedenej smernice plány a programy vymedzené ako  
„plány a programy vrátane tých, na ktorých financovaní sa podieľa Európske spoločenstvo, 
ako aj ich akékoľvek modifikácie: 

                                                           
74 Všeobecné informácie o článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch sa uvádzajú v oddiele 2.4.4 časti I.  
75 Veci, ktorými sa zaoberal Súdny dvor, možno vyhľadávať na: http://europa.eu/eu-law/case-
law/index_en.htm. 
76 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05. 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_en.htm
http://europa.eu/eu-law/case-law/index_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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• ktoré sú predmetom prípravy a/alebo schvaľovania úradom na štátnej, regionálnej alebo 
miestnej úrovni alebo ktoré úrad pripravuje na schválenie prostredníctvom parlamentného 
alebo vládneho legislatívneho postupu a 

• ktoré si vyžadujú legislatívne, regulatívne alebo správne predpisy“. 
Potreba primeraného posudzovania plánu by sa preto mala zvážiť v závislosti od povahy, 
účelu a obsahu plánu, a nie iba na základe toho, že sa nazýva „plánom“. Medzi príklady 
plánov, ktoré pravdepodobne budú mať významný vplyv na lokalitu, patria: nové plány 
obhospodarovania lesov v sústave Natura 2000 s významnými zmenami lesných porastov z 
hľadiska druhového zloženia alebo rotačné obdobia alebo inými významnými zmenami 
lesohospodárskeho režimu, významné zmeny plánov lovu divej zveri atď.  
V prípade plánu obhospodarovania lesov, v ktorom sú plne integrované ciele a opatrenia 
ochrany sústavy Natura 2000 (integrovaný plán obhospodarovania lesov) týkajúce sa určitej 
lokality, sa zvyčajne neočakáva, že by pravdepodobne mal významný vplyv na danú lokalitu. 
Nepravdepodobnosť akéhokoľvek významného negatívneho vplyvu sa musí overiť na 
základe objektívnych argumentov (skríning plánu) a riadne zdokumentovať. Plán nemôže 
podliehať úplnému primeranému posudzovaniu v zmysle článku 6 ods. 3 smernice o 
biotopoch, ak je splnená táto podmienka (pozri aj otázku 35). 
Je užitočné pripomenúť, že na plány alebo projekty, ktoré priamo súvisia s riadením ochrany 
lokality sústavy Natura 2000 (t. j. plán riadenia sústavy Natura 2000) alebo ktoré sú potrebné 
na jej realizáciu, sa nevzťahuje proces povoľovania podľa smernice o biotopoch. Vo 
všeobecnosti sa predpokladá, že účinky takýchto opatrení na lokalitu sústavy Natura 2000 sú 
plne zohľadnené v procese plánovania riadenia sústavy Natura 2000, a preto sa toto 
posudzovanie nemusí opakovať. Napriek tomu, ak takýto plán alebo projekt obsahuje aj 
prvok, ktorý sa netýka ochrany, primerané posúdenie sa môže vyžadovať (C-241/08), ak 
nemožno vylúčiť pravdepodobné významné účinky na lokalitu. 
(O) Niektoré opakujúce sa opatrenia obhospodarovania lesov (napr. s cieľom kontrolovať 
premnoženie lykožrúta) môžu mať vplyv na lokality sústavy Natura 2000. Vzhľadom na 
pravdepodobnosť takýchto udalostí by sa podľa možnosti mali plánovať v kontexte plánu 
obhospodarovania lesov, v ktorom sú plne integrované ciele ochrany sústavy Natura 2000, a 
to bez ohľadu na to, či podliehajú primeranému posúdenie alebo nie, ako sa vysvetľuje v 
predchádzajúcom texte. Riadiace opatrenia, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s 
nepredvídateľnými situáciami a ktoré pravdepodobne budú mať významný vplyv na lokalitu, 
musia byť podrobené primeranému posúdeniu (napríklad veľkoplošné výruby s cieľom 
zabrániť rozšíreniu lykožrúta po vyvrátení stromov, celoplošná aplikácia insekticídov). 
Odporúča sa, aby príslušné orgány v záujme reagovať na naliehavé situácie vypracovali 
osobitné postupy, v ktorých sa zohľadnia ciele ochrany lokalít sústavy Natura 2000. 
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58. Je plán alebo projekt, ktorý pravdepodobne bude mať významný vplyv na lokalitu 
sústavy Natura 2000, automaticky zamietnutý? Ak nie, aké postupy je potrebné 
uplatniť? 
Zákonná povinnosť Cieľová skupina: 

správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie (č.): 
13, 19, 24 

Plány alebo projekty, ktoré pravdepodobne budú mať významný vplyv na lokalitu sústavy 
Natura 2000, sa automaticky nezamietnu. Musia sa však podrobiť postupnému 
(viackrokovému) posúdeniu ich dôsledkov na lokalitu so zreteľom na ciele ochrany lokality. 
Ide o tieto kroky: 

• Krok 1: skríning – tento prvý krok spočíva v určení, či sa plán alebo projekt musí podrobiť 
primeranému posúdeniu alebo nie. Ak je pravdepodobné, že bude mať významný 
negatívny vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000 alebo pravdepodobnosť významných 
vplyvov nemožno vylúčiť, potom sa vyžaduje primerané posúdenie. Odporúča sa 
zdokumentovať hlavné prvky štádia skríningu, aby v prípade potreby bolo možné sa na 
ne neskôr odvolať. 

• Krok 2: primerané hodnotenie – v prípade, že sa rozhodne o potrebe primeraného 
hodnotenia, je potrebné vykonať podrobnú analýzu potenciálnych vplyvov plánu alebo 
projektu, či už samotného alebo v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi, na integritu 
lokality (lokalít) sústavy Natura 2000 so zreteľom na ciele ochrany danej lokality.  

• Krok 3: rozhodovanie – ak sa v primeranom hodnotení konštatuje, že plán alebo projekt 
má nepriaznivý účinok na integritu lokality, bude potrebné preskúmať, či možno zaviesť 
preventívne alebo zmierňujúce opatrenia na odstránenie týchto účinkov.  

Tieto zmierňujúce opatrenia musia byť priamo spojené s pravdepodobnými vplyvmi, ktoré boli 
zistené v rámci primeraného posúdenia, a môžu byť stanovené až potom, ako sa v 
primeranom posúdení tieto vplyvy posúdia a charakterizujú v celom rozsahu. Určenie 
zmierňujúcich opatrení, podobne ako samotné posúdenie vplyvu, musí byť založené na 
správnom pochopení príslušných druhov a biotopov.  

V prípade lesohospodárskych projektov môžu zmierňujúce opatrenia znamenať napríklad 
zmenu alebo obmedzenie termínov a časového harmonogramu realizácie (napríklad 
zabránenie výrubu stromov alebo vybudovanie lesnej cesty počas obdobia párenia 
konkrétneho druhu). Ak možno týmito zmierňujúcimi opatreniami úspešne odstrániť zistené 
nepriaznivé účinky alebo týmto účinkom predchádzať, projekt možno povoliť. Ak nie, projekt 
sa môže povoliť iba na základe postupu udelenia výnimky podľa článku 6 ods. 4 (krok 4) 
alebo sa môže zamietnuť. 

• Krok 4: výnimky – v článku 6 ods. 4 sa stanovujú určité výnimky, na základe ktorých 
možno povoliť plány a projekty s nepriaznivými účinkami na lokalitu. Ak sa teda 
vyvodí záver, že plán alebo projekt bude mať významný negatívny vplyv na lokalitu 
sústavy Natura 2000, môže byť za výnimočných okolností schválený, ak neexistujú 
alternatívy, ak sa plán alebo projekt považuje za potrebný z nevyhnutných dôvodov 
vyššieho verejného záujmu a ak sa prijmú potrebné kompenzačné opatrenia na 
ochranu súdržnosti sústavy Natura 2000. V takýchto prípadoch musí byť informovaná 
aj Európska komisia a ak sa v lokalite vyskytujú prioritné druhy alebo typy biotopov, 
vyžaduje sa stanovisko Komisie. 
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59. Aký je vzťah medzi povinnosťou zabrániť zhoršovaniu stavu podľa článku 6 ods. 2 
a postupom podľa článku 6 ods. 3?  

Zákonná povinnosť Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 7, 13, 19 

Tieto dve ustanovenia sú v skutočnosti „opačné strany tej istej mince“. Zámerom článku 6 
ods. 2 a 3 je zabrániť akýmkoľvek významným negatívnym účinkom na lokality sústavy 
Natura 2000. V prípade článku 6 ods. 2 je povinnosťou prijať vhodné opatrenia, aby sa 
zabránilo „zhoršeniu stavu …alebo významnému rušeniu“. Článok 6 ods. 3 sa konkrétnejšie 
zameriava na nové plány alebo projekty, ktoré by mohli „nepriaznivo ovplyvniť integritu 
lokality“. Na rozdiel od článku 6 ods. 2, ktorý nepovoľuje žiadnu výnimku, sa v článku 6 ods. 4 
stanovuje režim výnimiek, ktorý umožňuje realizovať plány a projekty s negatívnymi účinkami 
za prísne vymedzených podmienok (žiadne alternatívne riešenie, nevyhnutné dôvody 
vyššieho verejného záujmu, kompenzačné opatrenia atď.). Ciele článku 6 ods. 2 a 3 sú preto 
vo všeobecnosti podobné. 

Ak bol plán alebo projekt schválený bez dodržania ustanovení článku 6 ods. 3, môže to 
zároveň znamenať porušenie ustanovení článku 6 ods. 2. Takáto situácia nastane vtedy, keď 
sa zistí zhoršenie stavu biotopu alebo rušenie druhov, na základe ktorých bola daná oblasť 
označená za lokalitu sústavy Natura 2000 (vec C-304/0577, C-388/0578, C-404/09) 79. Všetky 
plány a projekty schválené podľa článku 6 ods. 3 a 4 sú zároveň v súlade s článkom 6 ods. 2. 

 
 
60. Musím uplatniť postup podľa článku 6 ods. 3 vždy, keď chcem vo svojom lese 
sústavy Natura 2000 rúbať stromy/ťažiť drevo?  

Zákonná 
povinnosť/odporúčanie 

Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 13 

(P) Postup podľa článku 6 ods. 3 sa uplatňuje len vtedy, ak plán alebo projekt 
pravdepodobne bude mať významný vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000. Vzťahuje sa na 
všetky takéto plány alebo projekty, či už sa nachádzajú v lokalite sústavy Natura 2000 alebo 
mimo nej.  

(P) V prvom rade musí vlastník alebo správca lesa preveriť, či plán alebo projekt naozaj 
môže mať pravdepodobne významný vplyv, či už samostatne, alebo v spojení s inými plánmi 
alebo projektmi – ide o takzvané štádium skríningu. Ak možno preukázať, že to tak nie je, 
potom sa úplné posúdenie vplyvu nevyžaduje a projekt sa môže povoliť. V prípade 
pochybností sa odporúča kontaktovať príslušný orgán pred začatím operácie výrubu/ťažby, 
pretože v rámci príslušných vnútroštátnych právnych predpisov sa môžu uplatňovať 
dodatočné požiadavky. 

(O) V praxi existujú rôzne spôsoby, ako môže prebiehať štádium skríningu. Odporúča sa, aby 
príslušné orgány informovali vlastníkov a správcov lesov, ktoré lesohospodárske činnosti sú 
a priori v súlade s cieľmi ochrany a ktoré nie. 

                                                           
77 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05. 
78 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05. 
79 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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(O) V tejto súvislosti by bolo vhodné vypracovať usmernenia prispôsobené jednotlivým 
lokalitám. Ak takéto informácie nie sú k dispozícii, správca lesa, ktorý plánuje v lokalitách 
sústavy Natura 2000 vykonávať lesohospodársku činnosť, na ktorú sa nevzťahuje žiadny typ 
povolenia (napr. holorubná ťažba, po ktorej nasleduje výsadba v lese, na ktorý sa nevzťahuje 
úradne schválený plán obhospodarovania lesov), by sa mal uistiť, že táto činnosť nebude 
mať za následok zhoršenie stavu lokality. Pred uskutočnením činnosti sa odporúča 
kontaktovať príslušný orgán s cieľom rozptýliť pochybnosti o potrebe uplatňovať postup podľa 
článku 6 ods. 3.  

Ak sa výrub uvádza v pláne obhospodarovania lesov, v ktorom sú plne integrované ciele a 
opatrenia ochrany sústavy Natura 2000 (integrovaný plán obhospodarovania lesov), výrub sa 
v zásade nebude považovať za faktor, ktorý pravdepodobne významne negatívne ovplyvní 
danú lokalitu. Ak je táto podmienka skutočne splnená (overí sa v štádiu skríningu na základe 
objektívnych kritérií), potom sa podľa smernice o biotopoch nevyžaduje primerané posúdenie 
ani povolenie.  

Takisto môže byť užitočné zvážiť možnosť programu fázového komerčného výrubu/ťažby pre 
lesnú oblasť ako jediného projektu, v dôsledku čoho by sa vyžadovalo iba jedno povolenie. V 
takom prípade je potrebné celý program podrobiť skríningu s cieľom preskúmať 
pravdepodobnosť akýchkoľvek negatívnych účinkov na lokalitu a v prípade potreby aj 
primeranému posúdeniu.  
Mnohé malé lesohospodárske podniky nedisponujú schváleným plánom obhospodarovania 
lesov. Ak predpokladaný výrub pravdepodobne nebude mať významný nepriaznivý vplyv na 
lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality, nie je potrebné primerané posúdenie ani povolenie, 
pokiaľ sa nevyžadujú v rámci regionálneho/vnútroštátneho postupu. Naopak, ak je 
pravdepodobné, že výrub bude mať významný vplyv na lokalitu, vyžaduje sa primerané 
posúdenie a povolenie.  
V prípade mnohých tradičných alebo opakujúcich sa lesohospodárskych činností (napr. 
prerieďovanie, výsadba pôvodných druhov stromov, udržiavanie vysadených stromov atď.) 
možno na základe objektívneho skríningu často vyvodiť záver, že tieto činnosti 
pravdepodobne nebudú mať významný negatívny vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000. V 
takom prípade sa primerané posúdenie nevyžaduje. (Pozri aj otázku 35).  

 
 
61. Vyžadujú si aj plány alebo projekty týkajúce sa lokalít mimo sústavy Natura 2000 
postup podľa článku 6 ods. 3?  
Zákonná povinnosť Cieľová skupina: 

správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
13 

Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo pre ňu nie je 
potrebný, ale môže túto lokalitu pravdepodobne významne ovplyvniť, či už samostatne alebo 
v spojení s inými plánmi alebo projektmi, podlieha primeranému odhadu jeho dosahov na 
danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality.  

Postup podľa článku 6 ods. 3 sa vzťahuje na všetky plány alebo projekty bez ohľadu na to, či 
sa nachádzajú v lokalite sústavy Natura 2000 alebo mimo nej (napr. odvodňovanie proti 
prúdu). 
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Uplatňovanie článku 6 smernice o biotopoch na plány a projekty
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Ako pristupovať ku  konkrétnej lesohospodárskej činnosti v zmysle článku 6 ods. 3 v 
prípade existencie, resp. absencie plánu obhospodarovania lesov? 
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4.9. Monitorovanie a hodnotenie 
 

Otázky:  

62. Ako zistiť, či sa stav ochrany lesného biotopu alebo druhu zlepšil v celej oblasti jeho 
prirodzeného výskytu v EÚ?  

63.  Aké sú povinnosti monitorovania jednotlivých lokalít sústavy Natura 2000? Kto je za ich 
monitorovanie zodpovedný? Ako zistím aktuálny stav ochrany určitého druhu alebo typu 
biotopu vo svojej oblasti? 

64.  Aké sú povinnosti monitorovania ochranných opatrení v lokalitách sústavy Natura 2000? 

 
 
62. Ako zistiť, či sa stav ochrany lesného biotopu alebo druhu zlepšil v celej oblasti 
jeho prirodzeného výskytu v EÚ? 

Zákonná povinnosť Cieľová skupina: orgány Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 

Podľa článku 11 smernice o biotopoch členské štáty vykonávajú dohľad nad stavom ochrany 
prirodzených biotopov a druhov európskeho významu. Stav ochrany všetkých druhov a 
biotopov európskeho významu sa pravidelne posudzuje v rámci šesťročných správ o 
pokroku, ktoré členské štáty predkladajú Komisii v súlade s článkom 17 smernice o biotopoch 
a článkom 12 smernice o vtákoch. Ich cieľom je určiť stav každého druhu alebo typu biotopu 
v celej oblasti jeho prirodzeného výskytu v EÚ. Používajú sa štyri triedy stavu ochrany: 
priaznivý (PR), nepriaznivý – nedostatočný (N1) a nepriaznivý – zlý (N2), neznámy (XX).  

Konečným cieľom je, samozrejme, dosiahnuť priaznivý stav ochrany vo všetkých 
prípadoch80. To si však môže vyžadovať istý čas. Typy biotopov a druhy boli v prvom rade 
vybrané preto, lebo boli ohrozené alebo vzácne, čo znamená, že ich stav ochrany už bol do 
značnej miery zlý. Preto bude nejaký čas trvať, kým zavedené ochranné opatrenia „prinesú 
svoje ovocie“ z hľadiska zlepšenia celkového stavu ochrany druhov alebo biotopov v EÚ.  

V mnohých členských štátoch (napr. v Rakúsku, Nemecku, vo Francúzsku a v Spojenom 
kráľovstve) bol vyvinutý systematický monitorovací program na monitorovanie stavu ochrany 
v jednotlivých lokalitách. V tejto súvislosti môžu byť užitočné údaje z existujúcich inventárov 
lesov, najmä v rozsiahlych lesných oblastiach. Napríklad v nemeckom národnom inventári 
lesov (Bundeswaldinventur, BWI-2012) sa na základe pravidelnej inventarizácie v teréne 
zaznamenávajú typy lesných biotopov, ako aj faktory vedúce k ich narušeniu. 
Na splnenie tohto cieľa sa vynakladá maximálne úsilie, pričom v máji 2015 došlo k 
uverejneniu najnovších posúdení stavu ochrany. Sú dobrým ukazovateľom pokroku, ktorý sa 
v tejto oblasti zatiaľ dosiahol81. 

 

  

                                                           
80 Tento pojem je vymedzený v smernici o biotopoch – pozri oddiel 3.4 časti I tejto správy.  
81 Podrobnejšie informácie sa uvádzajú na: http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/. 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Aké sú povinnosti monitorovania jednotlivých lokalít sústavy Natura 2000? Kto je 
za ich monitorovanie zodpovedný? Ako zistím aktuálny stav ochrany určitého druhu 
alebo typu biotopu vo svojej oblasti?  
Zákonná 
povinnosť/Informácie 

Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 5 

 

(P) Je na každom členskom štáte, aby rozhodol, ako najlepšie monitorovať stav ochrany 
biotopov a druhov európskeho významu na úrovni jednotlivých lokalít sústavy Natura 2000 v 
rámci svojej krajiny. Túto zodpovednosť nesú príslušné orgány v každej krajine. Výsledky 
monitorovania sa zvyčajne sprístupnia verejnosti, napríklad na webovom sídle príslušných 
orgánov.  

(I) Súkromní vlastníci alebo správcovia lesov však nemajú povinnosť monitorovať stav 
ochrany druhov a typov biotopov, ktoré sa vyskytujú v ich lese. Samozrejme, ich monitorovať 
môžu, pretože takéto informácie sú vždy veľmi cenné. Môžu napríklad plniť funkciu 
varovných signálov, keby došlo k zhoršeniu stavu.  
Stupeň ochrany určitého druhu alebo typu biotopu v lokalite sústavy Natura 2000 sa 
zaznamenáva a aktualizuje v štandardnom formulári údajov, ktorý je verejne dostupný ku 
každej lokalite sústavy Natura 2000. V tejto súvislosti môžu podrobné informácie poskytnúť aj 
príslušné orgány a správcovia lokalít. 

 
 
64. Aké sú povinnosti monitorovania ochranných opatrení v lokalitách sústavy Natura 
2000? 

Zákonná 
povinnosť/odporúčanie 

Cieľová skupina: príslušné 
orgány, správcovia/vlastníci 
lesov 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 20 

 

(P) Článok 11 smernice o biotopoch ukladá členským štátom povinnosť vykonávať dohľad 
nad stavom ochrany prirodzených biotopov a druhov európskeho významu. V článku 17 
ods. 1 sa vyžaduje, aby členské štáty poskytli informácie týkajúce sa ochranných opatrení 
prijatých v lokalitách Natura 2000, ako aj hodnotenie vplyvu týchto opatrení.  

V novom formáte správ82 podľa článku 17 (vzťahujúci sa na podávanie správ za obdobie 
rokov 2007 – 2012) sa požadujú informácie, ktoré by mali umožniť vyhodnotiť prínos sústavy 
Natura 2000 k stavu ochrany biotopov a druhov a celkovú efektívnosť sústavy.  

Tento nový formát podávania správ zahŕňa požiadavku podávať správy o vykonávaní plánov 
riadenia alebo iných nástrojov, ktoré členské štáty používajú pri riadení svojej sústavy, o 
lokalitách dotknutých projektmi/plánmi, ktoré si vyžadovali kompenzačné opatrenia, a 
hlavných opatreniach, ktoré sa prijali na zabezpečenie súdržnosti sústavy Natura 2000 v 
súlade s článkom 10. 
(O) Vzhľadom na povinnosť členských štátov podávať správy o vykonávaní ochranných 
opatrení a o vplyve opatrení na stav ochrany sa odporúča zaviesť mechanizmus 
monitorovania ochranných opatrení na úrovni lokality. Takýto mechanizmus sa zvyčajne 
opiera o merateľné a jasne overiteľné kritériá a ukazovatele, ktoré umožňujú prijať 

                                                           
82 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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nadväzujúce opatrenia a vyhodnotiť výsledky. 
Monitorovanie v sústave Natura 2000 je zvyčajne v kompetencii príslušných orgánov. Pokiaľ 
ide o lesné biotopy a druhy a opatrenia vykonávané v lesoch, odporúča sa úzka spolupráca 
medzi orgánmi na ochranu prírody a lesov a vlastníkmi a správcami lesov.  
Monitorovanie a vyhodnocovanie výsledkov má zásadný význam pre prispôsobenie cieľov 
ochrany a ochranných opatrení akémukoľvek významnému prirodzenému alebo inému 
vývoju, ktorý môže ovplyvniť ochranu biotopov a druhov európskeho významu vyskytujúcich 
sa v danej lokalite. 

 
 
4.10. Komunikácia, spolupráca, aktívne zapojenie zainteresovaných strán 
 
Otázky: 
 
65.  Aká je úloha vlastníkov a správcov lesov pri realizácii sústavy Natura 2000?  
66.  Prečo je dôležité zapojiť do stanovovania cieľov ochrany prírody a plánov riadenia 

sústavy Natura 2000 rôzne skupiny zainteresovaných strán? 
67.  Aké kroky by mal participatívny proces zahŕňať? 
68.  Aké informácie by sa mali zverejniť? 
69.  Vlastníci lesov majú často problém s pochopením sústavy Natura 2000. Ako možno túto 

situáciu zlepšiť? 
 
 
65. Aká je úloha vlastníkov a správcov lesov pri realizácii sústavy Natura 2000?  

Odporúčanie Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

Realizáciu sústavy Natura 2000 je zodpovednosťou členských štátov, má však veľmi 
dôležité dôsledky aj pre vlastníkov a správcov pôdy. Riadna účasť vlastníkov a správcov 
lesov má kľúčový význam. Zapojiť do tohto procesu vlastníkov a správcov lesov už v 
počiatočnom štádiu je skutočné nevyhnutné a dôležité. Vlastníci lesov poznajú svoj 
majetok, majú svoje vlastné ciele riadenia a zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovovaní a 
vykonávaní riadiacich opatrení vo svojich lesoch. Preto sú kľúčovými partnermi pri rozvoji 
a úspešnej realizácii sústavy Natura 2000. 
Dôrazne sa odporúča pripraviť a vypracovať plány obhospodarovania, v ktorých sa 
zohľadnia ciele ochrany špecifické pre danú lokalitu a ktoré budú obsahovať ochranné 
opatrenia pre lokality sústavy Natura 2000. Do tohto procesu je dôležité zapojiť všetky 
príslušné zainteresované strany s cieľom čo najdôkladnejšie preskúmať alternatívy 
spĺňajúce rôzne očakávania, vyhnúť sa možným konfliktom a nájsť riešenia na 
kompenzáciu hospodárskych strát (dodatočných nákladov a ušlého príjmu), ku ktorým by 
mohli viesť konkrétne ochranné opatrenia nad rámec bežnej praxe v rámci udržateľného 
obhospodarovania lesov.  
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66. Prečo je dôležité zapojiť do stanovovania cieľov ochrany prírody a plánov 
riadenia sústavy Natura 2000 rôzne skupiny zainteresovaných strán?  
Odporúčanie Cieľová skupina: široká 

verejnosť, 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 

Keďže cieľom sústavy Natura 2000 je prispieť k zabezpečeniu biodiverzity pri súčasnom 
zohľadnení sociálno-ekonomických a kultúrnych požiadaviek, je veľmi dôležité vopred 
určiť všetky zainteresované strany a zapojiť ich do prípravy a rozvoja opatrení 
zameraných na ochranu lesov v lokalitách sústavy Natura 2000.  
Rôzne typy zainteresovaných strán sa môžu viac-menej priamo zaujímať o správu lokalít 
sústavy Natura 2000. V rozhodovacích procesoch zohrávajú najdôležitejšiu úlohu orgány, 
vlastníci a správcovia lesov, ale takisto je potrebné zohľadniť aj názory iných 
zainteresovaných strán, najmä miestnych komunít a iných užívateľov pôdy, 
mimovládnych organizácií, poľovníkov, rybárov atď., ktoré môžu k tomuto procesu 
prispieť svojimi vedomosťami a skúsenosťami.  
Účasť verejnosti na plánovaní a príprave cieľov ochrany špecifických pre danú lokalitu a 
ochranných opatrení pre lokalitu sústavy Natura 2000 umožňuje zohľadniť názory ľudí, 
ktorí v danej lokalite žijú a pracujú alebo ju využívajú. Poskytuje vynikajúcu príležitosť na 
vytvorenie spoločenskej atmosféry, ktorá je priaznivejšia k ochrane životného prostredia. 
Pravdepodobnosť úspechu sa výrazne zvýši, ak sa o riadení lokality budú jednotlivé 
zainteresované strany informovať a riadenie lokality sa s nimi bude konzultovať. Zároveň 
môže ísť o príležitosť na rozvoj multidisciplinárneho a profesionálneho prístupu, ako aj 
spolupráce a možných synergií medzi jednotlivými aktérmi.  
Zapojenie aktérov, ktorí nepôsobia v oblasti lesného hospodárstva, je príležitosťou, ako 
predchádzať možným konfliktom, resp. riešiť tieto konflikty (napr. nadmerný tlak v 
súvislosti s divou zverou) a ako využívať poznatky a skúsenosti iných. Keďže stav 
ochrany chránených typov biotopov a druhov často ovplyvňujú činnosti rôznych 
zainteresovaných strán (lesníci, poľovníci, sektor cestovného ruchu atď.), komunikácia s 
týmito stranami a medzi týmito stranami navzájom je nevyhnutným predpokladom na 
zabezpečenie integrovaného riadenia a na dosiahnutie cieľov ochrany a ďalších cieľov 
vyváženým spôsobom. 

 
67. Aké kroky by mal participatívny proces zahŕňať?  
Odporúčanie Cieľová skupina: široká 

verejnosť, 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
2, 3, 6, 8, 10, 18, 22, 24 

Existuje niekoľko spôsobov realizácie participatívnych procesov83. Participatívny proces 
správy lesných lokalít sústavy Natura 2000 by mohol zahŕňať tieto hlavné kroky:  

– identifikácia všetkých príslušných zainteresovaných strán, 
– vytvorenie vhodnej pracovnej skupiny alebo výboru viacerých zainteresovaných 

                                                           
83 Pozri napr. súbor nástrojov na zapojenie verejnosti do plánovania obhospodarovania lesov a lesnej 
pôdy, ktorý uverejnila Komisia pre lesné hospodárstvo v Spojenom kráľovstve: 
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8. 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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strán, 
– mapovanie hodnôt, práv, zdrojov, krajín a území a posúdenie vplyvov, 
– posúdenie vplyvu účasti – určenie pozitívnych a negatívnych vplyvov,  
– podrobné a verejné informovanie o cieľoch ochrany a diskusia o plánovaných 

opatreniach. Cielené informovanie všetkých priamo zainteresovaných strán, 
– prediskutovanie a určenie najlepších prostriedkov a mechanizmov na realizáciu 

potrebných opatrení s prihliadnutím na finančné zdroje, kompenzácie a 
spoločné využívanie výhod, 

– riešenie prípadných konfliktných nárokov pomocou primeraných postupov na 
riešenie konfliktov, 

– vytvorenie modelu participatívneho monitorovania s účasťou všetkých 
zainteresovaných strán od začiatku procesu: čo sa má monitorovať, ako, kedy, 
kde, kým, 

– poskytovanie poradenských služieb. 
 
68. Aké informácie by sa mali zverejniť?  
Odporúčanie Cieľová skupina: 

správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
2, 3, 8, 10, 17 

Otvorený prístup verejnosti k informáciám je mimoriadne dôležitý, najmä k informáciám o 
cieľoch ochrany, povinnostiach, odporúčaniach a dohodách, a to tak na úrovni lokalít, ako 
aj na vnútroštátnej/regionálnej úrovni. Okrem nevyhnutných konzultácií by vlastníci a 
správcovia lesov mali podrobne informovaní o dôvodoch a význame cieľov a opatrení 
ochrany lesov v sústave Natura 2000 špecifických pre danú lokalitu. Preto sa odporúča, 
aby sa verejnosti sprístupnil podrobný opis cieľov a opatrení ochrany, ako aj vhodné 
informácie o umiestnení kľúčových prírodných prvkov a príslušných ochranných 
opatreniach. Na rozdiel od niektorých plánov obhospodarovania lesov (ktoré môžu 
obsahovať súkromné a citlivé informácie) je plán riadenia sústavy Natura 2000 zvyčajne 
verejne dostupný (pozri aj otázku 33). 

Poskytovanie relevantných a zrozumiteľných informácií je mimoriadne dôležité v záujme 
posilnenia vzájomného porozumenia a podpory dialógu medzi zainteresovanými stranami. 
Zároveň je predpokladom prínosných diskusií o cieľoch ochrany a ochranných 
opatreniach. Dobrý komunikačný plán si vyžaduje rozvoj vhodných komunikačných a 
informačných stratégií zameraných na všeobecné ciele sústavy Natura 2000, ciele a 
opatrenia ochrany lokalít atď. Jeho súčasťou môže byť zriadenie pracovnej skupiny alebo 
výboru viacerých zainteresovaných strán a vytvorenie transparentného procesu stretnutí a 
konzultácií (okrúhle stoly, informačné bulletiny atď.). Je dôležité, aby boli zainteresované 
strany náležite informované nielen o obmedzeniach, ale aj o možnostiach, ktoré sústava 
Natura 2000 ponúka. 

 
 
69. Vlastníci lesov majú často problém s pochopením sústavy Natura 2000. Ako 
možno túto situáciu zlepšiť?  
Odporúčanie Cieľová skupina: 

správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.):  
3, 8,10 

Hoci sa v smernici o biotopoch nestanovujú žiadne výslovné oznamovacie povinnosti, 
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Komisia zdôraznila dôležitosť a potrebu oznámiť a vysvetliť ciele sústavy Natura 2000 
širšej verejnosti, a najmä zainteresovaným stranám, ktoré sú priamo spojené s danou 
lokalitou, na účely riadenia týchto lokalít. Komisia vypracovala užitočné usmernenia 
týkajúce sa všeobecných ustanovení smernice o vtákoch a smernice o biotopoch, ako aj 
usmernenia, ktoré sú konkrétnejšie zamerané na jednotlivé hospodárske sektory (pozri: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 
Existuje niekoľko nástrojov, prostredníctvom ktorých možno zlepšiť informovanosť, 
poskytovať poradenstvo a budovať miestne kapacity na riadenie lokality sústavy Natura 
2000 a na rozvoj participatívneho procesu (pozri aj otázku 25).  
  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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4.11. Ochrana druhov a biotopov európskeho významu v celej oblasti ich 
výskytu v EÚ mimo lokalít sústavy Natura 2000 
 
Otázky:  

70.  Zohrávajú lesy mimo sústavy Natura 2000 úlohu pri ochrane druhov a biotopov 
európskeho významu? 

71.  Aké sú právne požiadavky na ochranu uvedených druhov mimo sústavy Natura 2000? 
 
 
70. Zohrávajú lesy mimo sústavy Natura 2000 úlohu pri ochrane druhov a biotopov 
európskeho významu? 

Informácie/odporúčanie 
Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
12, 16, 22 

(I) Áno, lesy mimo sústavy Natura 2000 zohrávajú významnú úlohu pri ochrane biotopov a 
druhov európskeho významu, najmä tých, ktorým hrozí fragmentácia alebo izolácia. Takéto 
lesy môžu pomôcť podstatne zlepšiť ekologickú súdržnosť sústavy a funkčné prepojenie 
medzi lokalitami sústavy Natura 2000.  
Oblasti mimo sústavy Natura 2000 môžu zároveň poskytnúť ďalšie útočisko pre druhy a typy 
biotopov mimo označených lokalít. To má význam najmä v prípade lesných druhov a 
biotopov, ktoré sú rozšírené (napr. medveď a rys) alebo sa hojne vyskytujú (napr. lesy pozdĺž 
riek), keďže iba časť ich celkového zdroja je zaradená do sústavy Natura 2000 (niekedy 
menej ako 50 %). Tieto oblasti mimo sústavy Natura 2000 sú potrebné na dosiahnutie 
priaznivého stavu ochrany.  
(O) V článku 10 smernice o biotopoch sa stanovuje, že členské štáty riadia krajinné prvky, 
ktoré majú veľký význam pre migráciu, rozptýlenie a genetickú výmenu voľne žijúcich druhov 
fauny a flóry. Takéto opatrenia sa môžu týkať aj lesov a lesnej pôdy, ktoré nepatria medzi 
lokality sústavy Natura 2000. Článok 10 má praktické dôsledky pre vlastníkov a správcov 
lesov, iba ak členské štáty prijali konkrétne opatrenia týkajúce sa tejto otázky. Niektoré 
krajiny sa touto otázkou zaoberajú vo vnútroštátnych alebo regionálnych stratégiách (napr. 
„Ecoforests v Lotyšsku, „Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique“ vo Francúzsku). 
Ďalším zdrojom podnetov, aby členské štáty prijímali takéto opatrenia, je iniciatíva Európskej 
komisie v oblasti zelenej infraštruktúry. 
O význame oblastí mimo sústavy Natura 2000 pre vtáky svedčí článok 3 písm. b) a článok 4 
smernice o vtákoch, v ktorých sa vyžaduje, aby sa členské štáty usilovali udržiavať a riadiť 
biotopy na chránených územiach i mimo nich v súlade s ich ekologickými potrebami a brániť 
znečisťovaniu alebo poškodzovaniu biotopov. 

 
 
71. Aké sú právne požiadavky na ochranu druhov mimo sústavy Natura 2000?  

Zákonná povinnosť 
Cieľová skupina: 
správcovia/vlastníci lesov, 
orgány 

Súvisiace prípadové štúdie 
(č.): 
12, 16 

V oboch smerniciach EÚ o prírode sa vyžaduje aj ochrana určitých druhov v celej EÚ, a to 
tak v rámci lokalít sústavy Natura 2000, ako aj mimo nich, s cieľom zabezpečiť ich ochranu 
celej oblasti ich prirodzeného výskytu v EÚ. Týka sa to všetkých prirodzene sa vyskytujúcich 
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druhov voľne žijúcich vtákov v EÚ, ako aj iných druhov uvedených v prílohách IV a V k 
smernici o biotopoch, ktoré sú tiež spojené s lesnými biotopmi. 

Členské štáty sú navyše povinné chrániť, udržiavať alebo obnoviť dostatočnú rôznorodosť a 
rozlohu biotopov pre všetky druhy voľne žijúcich vtákov na európskom území (článok 3 
smernice o vtákoch). Táto požiadavka môže znamenať potrebu prijať opatrenia na ochranu 
biotopov mimo sústavy Natura 2000.  

Pokiaľ ide o ustanovenia o ochrane druhov v celej oblasti ich výskytu, v oboch smerniciach84 
sa vyžaduje, aby členské štáty zakázali:  
• úmyselné usmrcovanie alebo odchytávanie chránených druhov akýmkoľvek spôsobom; 
• úmyselné ničenie alebo zbieranie vajec alebo hniezd, alebo trhanie, zber, rezanie, 

vykoreňovanie alebo ničenie chránených rastlín; 
• poškodzovanie alebo ničenie miest na rozmnožovanie alebo miest na odpočinok; 
• úmyselné rušenie najmä počas obdobia rozmnožovania, odchovu mláďat, hibernácie a 

sťahovania; 
• držanie, predaj a prepravu vzoriek odobratých z voľnej prírody. 
Tieto zákazy transponované do vnútroštátnych právnych predpisov musia rešpektovať aj 
všetci vlastníci, užívatelia a správcovia lesov.  
Výnimky z týchto ustanovení sú za určitých okolností povolené (napr. aby sa predišlo 
vážnemu poškodeniu úrody, hospodárskych zvierat, lesov, rybolovných a vodných zdrojov) 
za predpokladu, že neexistuje iné uspokojivé riešenie a dôsledky týchto výnimiek sú 
zlučiteľné s celkovými cieľmi smerníc. Podmienky výnimiek sú stanovené v článku 9 
smernice o vtákoch a v článku 16 smernice o biotopoch. 
Ďalšie usmernenia týkajúce sa ustanovení o ochrane druhov podľa smernice o biotopoch sú 
k dispozícii na stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

 
 

                                                           
84 Presné podmienky sa uvádzajú v článku 5 smernice o vtákoch (v súvislosti s vtákmi), článku 12 (v 
súvislosti so zvieratami) a článku 13 (v súvislosti s rastlinami) smernice o biotopoch. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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PRÍLOHY 
 
 

PRÍLOHA 1: SLOVNÍK POJMOV A SKRATKY  
 
SLOVNÍK POJMOV 

 

Staré lesy/zalesnené oblasti: Pozri pralesy. 
Zalesňovanie: Vytváranie lesa prostredníctvom výsadby a/alebo zámerného výsevu na 
území, ktoré dovtedy nebolo klasifikované ako les. Zahŕňa transformáciu využívania pôdy z 
nelesnej oblasti na les [FRA 2015 – Vymedzenie pojmov (Program hodnotenia lesných 
zdrojov organizácie FAO, 201285)]. 

V prílohe I k smernici o biotopoch sa uvádza zoznam prírodných biotopov európskeho 
významu, ktorých ochrana si vyžaduje označenie osobitne chránených území.  
V prílohe II k smernici o biotopoch sa uvádza zoznam živočíšnych a rastlinných druhov 
európskeho významu, ktorých ochrana si vyžaduje označenie osobitne chránených území. 
Väčšina druhov uvedených v tejto prílohe je uvedená aj v prílohe IV.  
V prílohe III k smernici o biotopoch sa uvádzajú kritériá výberu lokalít prichádzajúcich do 
úvahy ako lokality európskeho významu a označenia ako osobitne chránené územia.  
V prílohe IV k smernici o biotopoch sa uvádza zoznam živočíšnych a rastlinných druhov 
európskeho významu, ktoré si vyžadujú prísnu ochranu. 
V prílohe V k smernici o biotopoch sa uvádza zoznam živočíšnych a rastlinných druhov 
európskeho významu, ktorých chytanie a zber vo voľnej prírode a využívanie môžu podliehať 
riadiacim opatreniam. 
Biogeografické regióny: Biotopy a druhy, ktoré sa zvyčajne vyskytujú spolu, bývajú spojené 
s regiónmi, ktoré majú podobnú klímu, nadmorskú výšku a geologickú štruktúru. Z 
ekologického hľadiska možno Európu rozdeliť na deväť suchozemských a štyri morské 
biogeografické regióny. Ak členský štát vykoná hodnotenie stavu ochrany určitého druhu 
alebo biotopu, referenčnou oblasťou hodnotenia nie je územie tohto členského štátu, ale 
príslušné časti biogeografických regiónov v tomto členskom štáte (EK, 200986). 

Stav ochrany: V článku 1 smernice o biotopoch sa vymedzuje stav ochrany, ktorý sa 
vzťahuje na biotopy a druhy. Stav ochrany prirodzeného biotopu znamená súbor vplyvov 
pôsobiacich na prirodzený biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobý 
prirodzený výskyt, štruktúru a funkcie, ako aj dlhodobé prežitie jeho typických druhov v rámci 
územia členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o EÚ. Stav ochrany daného druhu 
znamená súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný druh, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobý výskyt 
a prebytok jeho populácií v rámci územia členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o 
EÚ. Stav ochrany sa môže posúdiť ako „priaznivý“, „nepriaznivý – nedostatočný“ alebo 
„nepriaznivý – zlý“, a to na základe štyroch parametrov vymedzených v článku 1 smernice o 
biotopoch. Parametrami v prípade biotopov sú výskyt, oblasť, štruktúra a funkcie a vyhliadky 

                                                           
85 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf. 
86 EK, 2009. Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu. Súhrnná správa o stave ochrany typov 
prirodzených biotopov a druhov, ako sa vyžaduje v článku 17 smernice o biotopoch. KOM(2009) 358 v 
konečnom znení http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:SK:PDF. 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:SK:PDF
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do budúcnosti a v prípade druhov výskyt, populácia, biotop druhov a vyhliadky do 
budúcnosti. 
Odumreté drevo: Všetka neživá drevná biomasa, ktorá nie je obsiahnutá v podstielke, ktorá 
buď stojí, leží na zemi, alebo sa nachádza v pôde. Odumreté drevo zahŕňa drevo ležiace na 
povrchu, odumreté korene a pne s priemerom 10 cm a viac alebo akýmkoľvek iným 
priemerom, ktorý sa uplatňuje v danej krajine (FRA 2015 – Vymedzenie pojmov, FAO 2012). 
Množstvo odumretého dreva v európskych lesoch je dôležitým ukazovateľom biodiverzity 
lesov. Objem odumretých stojacich a ležiacich stromov na lesnej ploche a inej lesnej pôde 
patrí medzi celoeurópske ukazovatele biodiverzity (SEBI 018) a ukazovatele stanovené v 
rámci konferencie MCPFE na posúdenie aktuálneho stavu biologickej diverzity lesa. Pri 
vykazovaní objemu odumretého dreva podľa typu lesa sa zvyčajne zohľadňujú stojace a 
ležiace stromy s minimálnou dĺžkou 2 m a minimálnym priemerom 10 cm (MCPFE, EEA87). 

Odlesňovanie: Konverzia lesa na iné využitie pôdy alebo trvalé zníženie pokrytia plochy 
korunami stromov pod minimálnu hranicu 10 %. Odlesňovanie znamená dlhodobú alebo 
trvalú stratu lesného porastu a transformáciu na iné využívanie pôdy. Zahŕňa oblasti lesov 
premenené na poľnohospodársku pôdu, pasienky, vodné nádrže a mestské oblasti (FRA 
2015 – Vymedzenie pojmov, FAO 2012). 
Stupeň ochrany: Na účely tohto dokumentu ide o stav ochrany typov biotopov alebo druhov 
európskeho významu v lokalite sústavy Natura 2000, ako sa vymedzuje v štandardnom 
formulári údajov (pozri ďalej). V štandardnom formulári údajov sa používajú tri kritériá 
(zastúpenie, relatívna plocha a stupeň ochrany pre typy biotopov, populáciu, stupeň ochrany 
a izoláciu druhov) na účely stanovenia celkového hodnotenia každého druhu a typu biotopu 
vyskytujúcich sa v tejto konkrétnej lokalite88. 
Ekologické požiadavky týkajúce sa typov biotopov a druhov: Na účely tohto dokumentu 
sú tieto požiadavky definované ako súhrn všetkých ekologických potrieb vrátane abiotických 
a biotických faktorov, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie ochrany typov 
biotopov (t. j. štruktúra špecifická pre biotopy a funkcie potrebné na jej dlhodobé udržiavanie, 
typické druhy atď.) a druhov prítomných v lokalite vrátane ich vzťahu k fyzickému prostrediu 
(ovzdušie, voda, pôda, vegetácia atď.). 
Rovnocenný nástroj (k plánu obhospodarovania lesov): Zozbierané informácie o lesnej 
oblasti na úrovni jednotiek obhospodarovania lesov alebo agregovaného obhospodarovania 
lesov (lesné bloky, farmy, podniky, povodia, obce alebo širšie jednotky) a stratégie/riadiace 
činnosti naplánované so zámerom dosiahnutia cieľov v oblasti obhospodarovania a rozvoja 
(Lesy v Európe, MCPFE 2002). 
Priaznivý stav ochrany: Pojem „priaznivý stav ochrany“ predstavuje celkový cieľ, ktorý sa 
má dosiahnuť pre všetky typy biotopov a druhov európskeho významu. Jednoducho ho 
možno opísať ako situáciu, keď sa typu biotopu alebo druhu dobre darí (z hľadiska kvality 
života aj rozsahu/populácie) a má dobré vyhliadky, že sa mu bude dariť aj v budúcnosti. 
Skutočnosť, že biotop alebo druh nie je ohrozený (t. j. nie je vystavený žiadnemu priamemu 
riziku zániku/vyhynutia), neznamená, že jeho stav ochrany je priaznivý.  
Podľa článku 1 smernice o biotopoch sa stav ochrany prirodzeného biotopu bude považovať 
za „priaznivý“, keď: 
– jeho prirodzený rozsah a územie, ktoré pokrýva, zostávajú stabilné alebo sa zväčšujú a 
– existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a je 
pravdepodobné, že budú ďalej existovať v dohľadnom čase, a 

                                                           
87 Pozri: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood.  
88 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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– stav ochrany jeho typických druhov je priaznivý. 
 

Stav ochrany druhu sa bude považovať za „priaznivý“, keď: 
– údaje o dynamike populácie príslušného druhu indikujú, že sa tento druh sám dlhodobo 
udržuje vo svojom prirodzenom biotope ako životaschopný komponent, a 
– územie prirodzeného výskytu tohto druhu sa ani nezmenšuje, ani sa pravdepodobne v 
dohľadnej budúcnosti nezmenší a 
– existuje a pravdepodobne bude ďalej existovať dostatočne veľký prirodzený biotop na 
dlhodobé udržanie ich populácií. 
Les: Pôda rozprestierajúca sa na ploche viac ako 0,5 hektára so stromami vyššími ako 5 
metrov a viac ako 10-percentným pokrytím plochy korunami stromov, alebo so stromami 
schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ. Nepatrí sem pôda, ktorá sa využíva 
prevažne na poľnohospodárske alebo urbanistické účely (FRA 2015 – Vymedzenie pojmov, 
FAO 2012). 

Plán obhospodarovania lesov: Nástroj riadenia zameraný na vymedzené ciele 
obhospodarovania, ktorý sa pravidelne reviduje. Plán obhospodarovania musí obsahovať 
dostatočne podrobné informácie o činnostiach plánovaných pre jednotlivé prevádzkové 
jednotky (porasty alebo segmenty), ale môžu sa v ňom uviesť aj všeobecné stratégie a 
činnosti plánované na dosiahnutie cieľov obhospodarovania. Táto definícia sa vzťahuje na 
lesnú plochu v chránených územiach s plánom obhospodarovania (FRA 2015 – Vymedzenie 
pojmov, FAO 2012). V rámci procesu „Lesy v Európe“ je plán obhospodarovania lesov 
definovaný ako informácie (vo forme textu, máp, tabuliek a grafov) zozbierané počas 
(pravidelných) inventárov lesov na úrovni prevádzkových lesných jednotiek (porasty, 
segmenty) a plánované činnosti pre jednotlivé porasty alebo segmenty, ktorými sa majú 
dosiahnuť ciele obhospodarovania (MCPFE 2002). 
Plán obhospodarovania lesov, do ktorého sú začlenené ciele ochrany a/alebo 
ochranné opatrenia sústavy Natura 2000. Na účely tohto dokumentu je tento pojem 
definovaný ako plán obhospodarovania lesov, ktorý obsahuje aj informácie o cieľoch ochrany 
stanovených pre danú lokalitu sústavy Natura 2000, do ktorej patrí les zahrnutý v pláne. 
Všetky činnosti, na ktoré sa plán vzťahuje, sú navrhnuté tak, aby boli v súlade s týmito cieľmi 
ochrany. Okrem toho plán môže zahŕňať aj lesohospodárske alebo iné činnosti, ktoré aktívne 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov ochrany lokality. V konkrétnej oblasti sústavy Natura 2000 
môže jeden alebo viacero plánov obhospodarovania lesov, do ktorých sú začlenené ciele 
ochrany sústavy Natura 2000, existovať súčasne popri osobitnom pláne riadenia sústavy 
Natura 2000 pre danú lokalitu. 
Plne integrovaný plán obhospodarovania lesov/riadenia sústavy Natura 2000: Na účely 
tohto dokumentu je tento pojem definovaný ako plán riadenia, ktorý obsahuje podrobné 
informácie o obhospodarovaní lesov a kontexte sústavy Natura 2000 (údaje o inventári lesov, 
ciele obhospodarovania lesov, typy biotopov a druhy európskeho významu, ciele ochrany…), 
ako aj o plánovaných lesohospodárskych činnostiach a ochranných opatreniach sústavy 
Natura 2000, ktoré môžu zahŕňať aj špecifické lesnícke činnosti. Všetky činnosti a opatrenia 
uvedené v plne integrovanom pláne riadenia sú navrhnuté tak, aby boli zlučiteľné s cieľmi 
ochrany lokality. Plne integrovaný plán obhospodarovania lesov/riadenia sústavy Natura 
2000 predstavuje jediný nástroj riadenia danej lesnej plochy, ktorú vlastní jeden vlastník 
alebo skupina vlastníkov a ktorá je ako celok označená za lokalitu sústavy Natura 2000. Plní 
funkciu klasického plánu obhospodarovania lesov aj plánu riadenia sústavy Natura 2000 pre 
danú lokalitu.  
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Lesná plocha s plánom obhospodarovania: Lesná plocha, ktorá má dlhodobo 
zdokumentovaný plán obhospodarovania. Lesná plocha s plánom obhospodarovania sa 
môže vzťahovať na úroveň jednotiek obhospodarovania lesov alebo agregovaného 
obhospodarovania lesov (lesné bloky, farmy, podniky, povodia, obce alebo širšie jednotky). 
Vlastníctvo lesa: Všeobecne ide o zákonné právo slobodne a výhradne užívať, kontrolovať, 
prevádzať alebo inak využívať les. Vlastníctvo možno získať prevodom, ako je predaj, 
darovanie a dedičstvo. Vlastníctvo lesov znamená vlastníctvo stromov rastúcich na pôde 
klasifikovanej ako les, bez ohľadu na to, či sa vlastníctvo týchto stromov zhoduje s 
vlastníctvom samotnej pôdy (FRA 2015 – Vymedzenie pojmov, FAO 2012). 
Lesníctvo: Profesijná oblasť zahŕňajúca vedu, koncepciu a prax vytvárania, riadenia, 
využívania a ochrany lesov a súvisiacich zdrojov v prospech ľudí udržateľným spôsobom v 
záujme zabezpečenia požadovaných cieľov, potrieb a hodnôt. (SAF 2008). 
Biotop druhu: Prostredie vyznačujúce sa špecifickými abiotickými a biotickými faktormi, v 
ktorom druh žije v ktorejkoľvek fáze biologického cyklu.  
Typy biotopov európskeho významu: Biotopy, ktoré sú na európskom území členských 
štátov: v nebezpečenstve vymiznutia ich prirodzeného charakteru, alebo je ich prirodzené 
územie výskytu obmedzené v dôsledku ich regresie alebo z dôvodu ich skutočne 
obmedzeného územia, alebo predstavujú význačné príklady typických charakteristík jedného 
alebo viacerých z piatich biogeografických regiónov. Tieto typy biotopov sú uvedené v prílohe 
I k smernici o biotopoch.  
Introdukovaný druh: Druh, poddruh alebo nižší taxón vyskytujúci sa mimo oblasti svojho 
prirodzeného výskytu (minulého alebo súčasného) a potenciálu šírenia (t. j. mimo oblasti, v 
ktorej sa prirodzene vyskytuje alebo by sa mohol vyskytovať bez priamej či nepriamej 
introdukcie alebo starostlivosti zo strany ľudí) (FRA 2015 – Vymedzenie pojmov, FAO 2012). 
Invázny druh: Druh, ktorý nie je pôvodný pre konkrétny ekosystém a ktorého introdukcia a 
šírenie spôsobuje alebo pravdepodobne spôsobí sociálno-kultúrne, hospodárske alebo 
environmentálne škody alebo poškodenie ľudského zdravia (FRA 2015 – Vymedzenie 
pojmov, FAO 2012). 
Viacúčelový les: Lesná plocha určená primárne na viac ako jeden účel, pričom žiadny z nich 
sa sám osebe nepovažuje za hlavnú určenú funkciu. Zahŕňa akúkoľvek kombináciu: 
produkcie tovarov, ochrany pôdy a vody, zachovania biodiverzity a poskytovania sociálnych 
služieb, pričom žiadna z týchto činností sa nepovažuje za hlavnú funkciu (FRA 2015 – 
Vymedzenie pojmov, FAO 2012). 
Les sústavy Natura 2000: Na účely tohto dokumentu je „les sústavy Natura 2000“ 
definovaný ako les alebo časť lesa, ktorý je súčasťou oblasti, ktorá bola označená za lokalitu 
sústavy Natura 2000. Lesy sústavy Natura 2000 môžu obsahovať typy biotopov, ktoré sú 
uvedené v prílohe I k smernici o biotopoch, aj biotopy, ktoré nemajú európsky význam, ale 
majú určitý význam ako biotopy druhov európskeho významu alebo pre celkovú súdržnosť 
lokality alebo sústavy Natura 2000 (prepojenosť). 
Prirodzený les: Les pozostávajúci z pôvodných stromov, ktorý nie je klasifikovaný ako 
zalesnený (Program posudzovania lesných zdrojov organizácie FAO, 2000). 
Prirodzené rozširovanie lesa: Rozširovanie lesa prostredníctvom prirodzenej sukcesie na 
pôde, ktorá bola dovtedy využívaná iným spôsobom (napr. sukcesia lesov na pôde, ktorá sa 
predtým využívala na poľnohospodárske účely) (FRA 2015 – Vymedzenie pojmov, FAO 
2012). 
Riadenie bez intervencií: Forma riadenia, ktorej cieľom je v prípade potreby umožniť 
prirodzené procesy predchádzaním narušeniu vyvolanému ľudskými činnosťami, ktoré by 
mali významný vplyv na biodiverzitu (usmernenia týkajúce sa voľnej prírody). 
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Nedrevený produkt: Produkty pochádzajúce z lesov, ktoré sú hmotnými a fyzickými objektmi 
biologického pôvodu, iné ako drevo. Vo všeobecnosti ide o nedrevené rastlinné a živočíšne 
produkty, ktoré sa získavajú z oblastí vymedzených ako les. Konkrétne môže ísť o tieto 
produkty (bez ohľadu na to, či pochádzajú z prirodzených lesov alebo plantáží): arabská 
guma, guma/latex a živica; vianočné stromčeky, korok, bambus a ratan (FRA 2015 – 
Vymedzenie pojmov, FAO 2012). 
Prales: Pralesné porasty sú porasty v primárnych alebo sekundárnych lesoch, v ktorých sa 
vyvinuli štruktúry a druhy bežne spájané so starými primárnymi lesmi tohto typu. 
Iná lesná pôda: Pôda s rozlohou viac ako 0,5 ha, ktorá nie je klasifikovaná ako les. Pokrytie 
plochy korunami stromov je v rozmedzí od 5 % do 10 % a obsahuje stromy, ktoré môžu v 
dospelosti narásť do výšky 5 metrov in situ; alebo má kombinovanú pokrývku tvorenú 
krovinami, kríkmi a stromami. Nepatrí sem pôda, ktorá sa využíva prevažne na 
poľnohospodárske alebo mestské účely (Program posudzovania lesných zdrojov organizácie 
FAO – 2015, Vymedzenie pojmov, Pracovný dokument 144/E, Rím 2012). 
Premnoženie hmyzu: Zistiteľné zhoršenie stavu lesa spôsobené náhlym nárastom populácií 
škodlivého hmyzu (FRA 2015 – Vymedzenie pojmov, FAO 2012). 
Vysadené lesy: Les pozostávajúci predovšetkým z vysadených alebo vysiatych stromov 
(FRA 2015 – Vymedzenie pojmov, FAO 2012). 
Primárny les: Prirodzene regenerovaný les s pôvodnými druhmi, kde nie sú jasne viditeľné 
znaky ľudských činností a nie sú významne narušené ekologické procesy. Kľúčové 
charakteristiky primárnych lesov: 

• vykazujú prirodzenú dynamiku lesov, ako je zloženie prirodzených stromov, výskyt 
odumretého dreva, prirodzená veková štruktúra a procesy prirodzenej regenerácie,  
• plocha je dostatočne veľká na to, aby si zachovala svoje prirodzené vlastnosti,  
• nebola zaznamenaná žiadna významná ľudská intervencia, alebo sa posledná významná 
ľudská intervencia uskutočnila dostatočne dávno na to, aby sa umožnila obnova 
prirodzeného druhového zloženia a procesov (FRA 2015 – Vymedzenie pojmov, FAO 2012). 
Prioritné typy biotopov: Typy prirodzených biotopov v nebezpečenstve vymiznutia, ktoré sa 
nachádzajú na európskom území členských štátov, a za zachovanie ktorých má 
Spoločenstvo mimoriadnu zodpovednosť z hľadiska pomeru ich prirodzeného rozsahu, ktorý 
patrí do európskeho územia členských štátov. Takéto typy biotopov sú v prílohe I k smernici 
o biotopoch označené hviezdičkou. 
Prioritné druhy: Druhy, za zachovanie ktorých má Spoločenstvo mimoriadnu zodpovednosť 
z hľadiska pomeru ich prirodzeného rozsahu, ktorý patrí do európskeho územia členských 
štátov. Takéto druhy sú v prílohe II k smernici o biotopoch označené hviezdičkou. 
Opätovné zalesnenie: Opätovné vytváranie lesa prostredníctvom výsadby a/alebo 
zámerného výsevu na území, ktoré dovtedy nebolo klasifikované ako les. Neznamená zmenu 
využívania pôdy (FRA 2015 – Vymedzenie pojmov, FAO 2012). 
Poloprirodzený les: Lesná alebo iná zalesnená plocha, ktorá je tvorená pôvodnými druhmi, 
vytvorená výsadbou, výsevom alebo asistovanou prirodzenou regeneráciou. Zahŕňa oblasti 
intenzívneho obhospodarovania, v ktorých sa využívajú pôvodné druhy, pričom sa vyvíja 
zámerné úsilie o zvýšenie/optimalizáciu podielu žiaducich druhov, čo vedie k zmenám 
štruktúry a zloženia lesa. Môžu sa na nej vyskytovať prirodzene regenerované stromy z iných 
ako vysadených/vysiatych druhov. Môže zahŕňať oblasti s prirodzene regenerovanými 
introdukovanými druhmi stromov. Zahŕňa oblasti intenzívneho obhospodarovania, v ktorých 
prebiehajú úmyselné činnosti, napríklad prerieďovanie alebo hnojenie, s cieľom zlepšiť alebo 
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optimalizovať žiaduce funkcie lesa. Tieto činnosti môžu viesť k zmenám štruktúry a zloženia 
lesa (FRA 2005 – Vymedzenie pojmov, FAO 2000).  

Lokalita európskeho významu: Lokalita, ktorá v biogeografickom regióne alebo regiónoch, 
ku ktorým patrí, výrazne prispieva k udržiavaniu alebo obnoveniu priaznivého stavu ochrany 
typu prirodzeného biotopu uvedeného v prílohe I k smernici o biotopoch alebo druhov 
uvedených v prílohe II a môže tiež značne prispieť k súdržnosti sústavy Natura 2000 a/alebo 
významne prispieva k zachovaniu biologickej diverzity v rámci príslušného biogeografického 
regiónu alebo regiónov. Zoznamy lokalít európskeho významu sa prijímajú rozhodnutiami 
Komisie. K dispozícii sú na stránke:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm. 
Osobitne chránené územie (smernica o biotopoch): Lokalita európskeho významu, 
označená členskými štátmi štatutárnym, administratívnym a/alebo zmluvným aktom, kde sa 
uplatňujú ochranné opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovu prirodzených biotopov 
a/alebo populácií druhov, pre ktoré je lokalita vymedzená, v priaznivom stave ochrany. 
Osobitne chránené územie (smernica o vtákoch): Oblasť, ktorú členský štát klasifikoval 
podľa článku 4 ods. 1 smernice o vtákoch, a ktorá z hľadiska počtu a veľkosti patrí medzi 
najvhodnejšie územia na ochranu druhov uvedených v prílohe I k tejto smernici a pravidelne 
sa vyskytujúcich druhov sťahovavých vtákov, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe. 

Druh európskeho významu (smernica o biotopoch): Ide o druhy, ktoré sú na európskom 
území členských štátov: ohrozené, a to s výnimkou tých druhov, ktorých územie 
prirodzeného výskytu je na danom území zanedbateľné, a ktoré nie sú ohrozené ani 
zraniteľné v západnom palearktickom regióne; alebo zraniteľné, t. j. je pravdepodobné, že sa 
v blízkej budúcnosti presunú do ohrozenej kategórie, ak budú ďalej pôsobiť príčinné faktory; 
alebo vzácne, t. j. s malými populáciami, ktoré nie sú v súčasnosti ohrozené alebo zraniteľné, 
ale podliehajú riziku. Dané druhy sa nachádzajú na obmedzených geografických územiach 
alebo sa riedko vyskytujú na väčšom území; alebo endemické druhy, ktoré si vyžadujú 
mimoriadnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru ich prirodzeného biotopu a/alebo 
potenciálneho dosahu ich využívania na prirodzený biotop a/alebo potenciálneho dosahu ich 
využívania na stav ochrany. Takéto druhy sú uvedené v prílohe II a/alebo prílohe IV alebo V 
k smernici o biotopoch.  
Druh európskeho významu: Na účely tohto dokumentu medzi takéto druhy patria druhy s 
európskym významom podľa smernice o biotopoch (pozri v predchádzajúcom texte) a druhy 
vtákov uvedené v prílohe I k smernici o vtákoch a iné sťahovavé druhy vtákov pravidelne sa 
vyskytujúce na území EÚ, ktoré si vyžadujú určenie osobitne chránených území v súlade s 
touto smernicou. 
Udržateľné obhospodarovanie lesov: „Spravovanie a využívanie lesov a lesnej pôdy takým 
spôsobom a v takej miere, aby sa zachovala ich biodiverzita, produktivita, schopnosť obnovy, 
životaschopnosť a ich potenciál plniť teraz aj v budúcnosti príslušné ekologické, hospodárske 
a sociálne funkcie na miestnej, vnútroštátnej a globálnej úrovni a aby sa nepoškodzovali iné 
ekosystémy“ (Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe, Helsinki 1993). 
 

  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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SKRATKY 

 
EPFRV: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
EK: Európska komisia 
EEA: Európska environmentálna agentúra 
EISLP: Európsky informačný systém pre lesné požiare 
EIA: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment) 
EFRR: Európsky fond regionálneho rozvoja 
ESF: Európsky sociálny fond 
FAO: Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organisation 
of the United Nations) 
FRA: Program posudzovania lesných zdrojov organizácie FAO (Forest Resource 
Assessment Programme of the FAO) 
FSC: Rada pre správu lesov (Forest Stewardship Council)  
GIS: Geografický informačný systém 
LIFE: Program opatrení EÚ na ochranu životného prostredia a klímy  
MCPFE: Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe, známa aj ako „Lesy v Európe“ 
(Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) 
ČŠ: Členský štát Európskej únie 
MVO: Mimovládna organizácia 
ILP: Iná lesná pôda  
PEFC: Program pre potvrdzovanie certifikácie lesov (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes) 
PRV: Program rozvoja vidieka 
SAF: Spoločnosť amerických lesníkov (Society of American Foresters) 
SEA: Strategické environmentálne posudzovanie (Strategic Environmental Assessment) 
SFM: Udržateľné obhospodarovanie lesov (Sustainable Forest Management) 
SDF: Štandardný formulár údajov (Standard Data Form), formulár na zasielanie informácií o 
lokalitách sústavy Natura 2000 
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PRÍLOHA 2 
 
Zoznam typov lesných biotopov a druhov európskeho významu, ktoré si vyžadujú 
určenie osobitne chránených území a/alebo si vyžadujú prísnu ochranu v súlade so 
smernicou o biotopoch, a druhy vtákov, ktoré podliehajú osobitným ochranným 
opatreniam v súlade so smernicou o vtákoch 
 
Typy lesných biotopov a ich stav ochrany podľa biogeografických regiónov 

Vysvetlivky: PR priaznivý; XX neznámy; N1 nepriaznivý – nedostatočný; N2 nepriaznivý – zlý 
 * Prioritný biotop 

 

Typ biotopu 
Stav ochrany v jednotlivých biogeografických 
regiónoch (2007 – 2012) 

ALP ATL ČRM BOR KON MAK STR PAN STE 

9010 – *Západná tajga N1    N2  N2      

9020 – *Fínsko-škandinávske hemiboreálne prirodzené staré 
listnaté lesy 

   N2  N2      

9030 – *Prirodzené lesy v štádiu primárnej sukcesie na 
vyzdvihnutom morskom pobreží 

   N1       

9040 – Severské subalpínske/subarktické lesy s brezou Betula 
pubescens ssp. czerepanovii 

PR    N1       

9050 – Fínsko-škandinávske lesy s bohatou bylinnou vegetáciou a 
smrekom obyčajným (Picea abies) 

N1    N2       

9060 – Ihličnaté lesy na glaciofluviálnych morénových valoch alebo 
s nimi spojené 

   N2       

9070 – Fínsko-škandinávske pasienky porastené drevinami N2    N2  N2      

9080 – *Fínsko-škandinávske listnaté močiarne lesy    N2  N2      

9110 – Bukové lesy Luzulo-Fagetum N1  N1   N2  N1   PR  N1   

9120 – Atlantické acidofilné bukové lesy v krovinnom podraste s 
cezmínou (Ilex) 

N1  N1    PR   N2    

9130 – Bukové lesy Asperulo-Fagetum N1  N1   N2  N1   PR  PR   

9140 – Stredoeurópske subalpínske bukové lesy s javorom (Acer 
spp.) a štiavcom áronolistým (Rumex arifolius) 

N1     XX   PR    

9150 – Stredoeurópske vápnomilné bukové lesy N1  N1  N1   N1   N2  PR   

9160 – Subatlantické a stredoeurópske dubové alebo dubovo-
hrabové lesy 

N2  N2   N2  N1   XX    

9170 – Dubovo-hrabové lesy Galio-Carpinetum N1  N2  PR   N1    N2   

9180 – *Lipovo-javorové lesy (Tilio-Acerion) na svahoch, sutinách a 
stržiach 

N1  N2  N1  N2  N1   N1  N1   

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
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Typ biotopu 
Stav ochrany v jednotlivých biogeografických 
regiónoch (2007 – 2012) 

ALP ATL ČRM BOR KON MAK STR PAN STE 

9190 – Staré acidofilné dubové lesy s Quercus robur na pieskových 
rovinách 

 N2   N2  N2    N1   

91A0 – Staré zakrpatené dubové lesy s cezmínou (Ilex) a rebrovkou 
(Blechnum) na Britských ostrovoch 

 N2         

91AA – *Východné lesy s dubom bielym XX   N1   N2   N2   N1  

91B0 – Teplomilné lesy s jaseňom úzkolistým (Fraxinus 
angustifolia) 

    N2   N1    

91BA – Moézske lesy s jedľou bielou Abies alba N1     N1      

91C0 – *Kaledónsky les          

91CA – Borovicové lesy balkánsko-rodopskej oblasti N1     N1      

91D0 – *Rašelinové lesy PR  N2   N1  N1  N1   N1   

91E0 - *Zvyškové naplaveninové lesy Alnus glutinosa a Fraxinus 
excelsior 

N2  N2  N1  N2  N2   N1  N1   

91F0 – Zmiešané dubovo-brestovo-jaseňové lesy pri veľkých 
riekach (Quercus robur, Ulmus laevis…) 

N2  N1  N1  N2  N2   N2  N1  N1  

91G0 – *Panónske dubovo-hrabové lesy (Quercus petraea a 
Carpinus betululus) 

N1   N1   N1    N1   

91H0 – *Panónske dubové lesy s dubom plstnatým (Quercus 
pubescens) 

N2   N2   N1    N1   

91I0 – *Eurosibírske stepné dubové lesy (Quercus spp.) PR   N1   N1    N2  N2  

91J0 – *Tisové lesy s tisom obyčajným (Taxus baccata) na 
Britských ostrovoch 

 N2         

91K0 – Ilýrske lesy s bukom lesným (Aremonio-Fagion) N1     PR    N1   

91L0 – Ilýrske dubovo-hrabové lesy (Erythronio-carpinion) N2     N1   N1  N1   

91M0 – Panónsko-balkánske lesy s dubom cerovým a dubom 
zimným 

N1   N1   N1   N1  N1  N1  

91N0 – *Panónske vnútrozemské húštiny borievky a topoľa bieleho 
na piesočných dunách (Junipero-Populetum albae) 

       N2   

91P0 – Jedľový les Svätého kríža (Abietetum polonicum)     N1      

91Q0 – Západokarpatské vápnomilné lesy borovice lesnej PR          

91R0 – Borovicové lesy Dinárskych dolomitov PR     PR      

91S0 – *Západopontské bukové lesy   N1   N1      

91T0 – Stredoeurópske lišajníkovo-borovicové lesy XX  N2   N1  N2    N2   

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
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Typ biotopu 
Stav ochrany v jednotlivých biogeografických 
regiónoch (2007 – 2012) 

ALP ATL ČRM BOR KON MAK STR PAN STE 

91U0 – Borovicový les sarmatskej stepi     N2      

91V0 – Dácke bukové lesy (Symphyto-Fagion) PR     PR      

91W0 – Moézske bukové lesy N1     N1      

91X0 – *Dobrogejské bukové lesy         N1  

91Y0 – Dácke dubovo-hrabové lesy     N1     N1  

91Z0 – Moézske lesy s lipou striebristou N1   N1   N1      

9210 – *Apeninské bukové lesy s Taxus a Ilex PR     N1   PR    

9220 – *Apeninské bukové lesy s Abies alba a bukové lesy Abies 
nebrodensis 

PR     PR   PR    

9230 – Galícijsko-portugalské dubové lesy s Quercus robur a 
Quercus pyrenaica 

 XX      XX    

9240 – Lesy Quercus faginea a Quercus canariensis (Iberský 
polostrov) 

XX  XX      XX    

9250 - Lesy Quercus trojana (Taliansko a Grécko)       N1    

9260 – Gaštanové lesy N1  N1    N1   N2    

9270 – Helénske bukové lesy s Abies borisii-regis N1     XX   PR    

9280 – Lesy Quercus frainetto       PR    

9290 – Cyprusové lesy (Acero-Cupression)       PR    

92A0 – Plošiny Salix alba a Populus alba N1  N1  N1   N2   N2  N1  N1  

92B0 – Pobrežné porasty pozdĺž riek s diskontinuálnym tokom v 
stredozemnej oblasti s Rhododendron ponticum, Salix a inými 

      N1    

92C0 – Lesy platanu orientálneho (Platanion orientalis) N1     N1   N1    

92D0 – Teplé stredozemné pobrežné plošiny (Nerio-Tamariceteae) 
a juhozápadné pobrežné plošiny na Iberskom polostrove 
(Securinegion tinctoriae) 

  N1   N1  N1  N1   N1  

9310 – Lesy Quercus brachyphylla na Kréte       PR    

9320 – Lesy Olea a Ceratonia      N1  N1    

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9320
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Typ biotopu 
Stav ochrany v jednotlivých biogeografických 
regiónoch (2007 – 2012) 

ALP ATL ČRM BOR KON MAK STR PAN STE 

9330 – Lesy Quercus suber  N2      N1    

9340 – Lesy Quercus ilex a Quercus rotundifolia N1  N1    PR   N1    

9350 – Lesy Quercus macrolepis       N2    

9360 – *Makaronézske vavrínové lesy (Laurus, Ocotea)      N1     

9370 – *Palmové háje Phoenix      N1  PR    

9380 – Lesy Ilex aquifolium  N1      N2    

9390 – *Kroviny a nízka lesná vegetácia s Quercus alnifolia       PR    

93A0 – Lesy s Q. infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum 
infectoriae) 

      PR    

9410 – Acidofilné lesy (Vaccinio-Piceetea) s Picea na horských a 
alpínskych úrovniach (Vaccinio-Piceetea) 

N1     N1   PR    

9420 – Alpské lesy so smrekovcom a/alebo Pinus cembra PR          

9430 – Lesy Pinus uncinata (na sadrovcovom alebo vápencovom 
podklade) 

N1     PR   N2    

9510 – *Apeninské (južné) lesy Abies alba a Picea excelsa N1       N1    

9520 – Lesy Abies pinsapo       N1    

9530 – *Borovicové lesy s endemickým výskytom borovice čiernej v 
stredozemnej oblasti 

N1     N1   N1    

9540 – Borovicové lesy s endemickým výskytom mesogeánskej 
borovice vrátane Pinus mugo v stredozemnej oblasti a Pinus 
leucodermis 

    N2   N1    

9550 – Makaronézske borovicové lesy (endemické)      PR     

9560 – *Endemické lesy stredozemnej oblasti s Juniperus spp. N1  XX    N1  N1  N2    

9570 – *Lesy Tetraclinis articulata (Andalúzia)       N1    

9580 – *Lesy Taxus baccata  N1      N2    

9590 – *Lesy s Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)       PR    

95A0 – Borovicové lesy v stredozemnej oblasti N1       N1    

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9350
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9360
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9390
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=93A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9420
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9520
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9550
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9570
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Typ biotopu 
Stav ochrany v jednotlivých biogeografických 
regiónoch (2007 – 2012) 

ALP ATL ČRM BOR KON MAK STR PAN STE 

6310 – Tuholisté spásané lesy (dehesy) so vždyzelenými dubmi 
(Quercus spp.) 

      N2  
  

6530 – *Fínsko-škandinávske lúky s drevinami    N2  N2      

2180 – Zalesnené duny atlantickej, vnútrozemskej a boreálnej 
oblasti 

 N1  N1  N2  N1      

2270 – *Zalesnené duny s Pinus pinea a/alebo Pinus pinaster    N2  PR   N1    

 
 
 
Zoznam druhov spojených s lesmi zahrnutých do prílohy II a prílohy IV k smernici o 
biotopoch89 
 
* : Prioritné druhy 
 
Cicavce 
Barbastella barbastellus (II, IV) 
*Bison bonasus (II, IV) 
*Canis lupus (II, IV) 
Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
*Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
*Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis bradtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV)  
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
                                                           
89 Tento zoznam obsahuje výber najdôležitejších druhov spojených s lesmi, ktorý vychádza zo správy 
o východiskovej hodnote posudzovania stavu biodiverzity EÚ z roku 2010 – dodatku III (Zaradenie 
druhov do jednotlivých ekosystémov). Treba poznamenať, že aj niektoré ďalšie druhy môžu závisieť 
od lesov v určitých oblastiach alebo ako súčasť ich biotopu.  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=6310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Plecotus auritus (IV) 
Plecotus teneriffae (IV) 
*Pteromys volans (II, IV)  
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
*Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 

Obojživelníky 
Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 
Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Raba dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II; IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
Triturus italicus (IV) 
Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 
 

Plazy 

 

Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides marchi (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 
Bezstavovce 
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Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
*Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
*Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 
Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
*Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
*Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 
*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
*Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
*Xylomoia strix (II, IV) 
 
Rastliny 
*Abies nebrodensis (II)  
Adenophora lilifolia (II) 
*Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
*Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
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Calypso bulbosa (II) 
*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
*Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
*Chionodoxa lochiae (II) 
Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
*Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II)  
Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
*Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
*Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
*Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
*Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
*Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 
Veronica micrantha (II) 
 
 
Zoznam druhov vtákov spojených s lesmi a pastvinovými zalesnenými oblasťami 
zahrnutých do prílohy I k smernici o vtákoch 

 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
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Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azoricus 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
Dendrocopos medius  
Dendrocopos syriacus 
Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 
Glauddium passerinum  
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio  
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
Sitta krueperi 
Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 
Vypracované na základe článku: Tucker & Evans, 1997. Biotopy pre vtáky v Európe (Habitats 
for Birds in Europe). BirdLife International. 
Informácie o týchto druhoch vtákov sú k dispozícii na stránke: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/. 
 

  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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PRÍLOHA 3: Hlavné tlaky a hrozby týkajúce sa lesov v EÚ90 
 
V tejto prílohe sa uvádza stručný prehľad hlavných súčasných a pravdepodobných budúcich 
hrozieb a tlakov týkajúcich sa lesov v lokalitách sústavy Natura 2000. Ako vidno, možno ich 
rozpoznať v prípade mnohých typov lesov, či už sú v sústave Natura 2000, alebo nie.  
 
Zoznam hrozieb týkajúcich sa lesných biotopov a druhov je dlhý. Z dostupných dôkazov 
vyplýva, že mnohé prírodné hrozby a tlaky vyvolané ľudskou činnosťou môžu byť v 
budúcnosti závažnejšie častejšie, než boli pozorované v minulosti. Malo by sa preto 
podporovať plánovanie s cieľom pripraviť sa na tieto potenciálne hrozby. Medzi prírodné 
hrozby patria špecifické environmentálne faktory, ako aj vzájomne prepojené účinky, 
napríklad škody spôsobené búrkou a suchom, ktoré by mohli uľahčiť šírenie niektorých 
chorôb (napríklad premnoženie lykožrúta) (FOREST EUROPE, 2011).  
 
Medzi hlavné prírodné hrozby pre európske lesy a lesy v lokalitách sústavy Natura 2000 patrí 
sucho, lesné požiare, búrky, premnoženie hmyzu, choroby, invázne nepôvodné druhy a 
zvyšovanie teploty. Medzi hlavné tlaky vyvolané ľudskou činnosťou patrí odlesňovanie, 
fragmentácia lesov (v lokalitách sústavy Natura 2000 a mimo nich), strata biotopov, zmena 
kvality lesných biotopov, zmena využívania pôdy a pôdnej pokrývky, znečisťujúce látky, 
homogenizácia lesných porastov (Hanski 2006, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). V tejto prílohe sa uvádza prehľad 
literatúry o súčasnej situácii.  
 
Prírodné hrozby/narušenie 
 
Sucho: V rokoch 1902 – 2010 pravdepodobne prebehla zmena zimných zrážok v 
stredomorskom regióne na suchšie podmienky. Dôkazy naznačujú zvýšenie frekvencie sucha 
po roku 1970(Hoerling et al., 2011). 
 
Lesné požiare: Každý rok v piatich južných členských štátoch EÚ zničia požiare približne 
400 000 hektárov (čo predstavuje 85 % celkovej oblasti EÚ zničenej požiarmi). Neexistujú 
žiadne dôkazy o (rastúcom alebo klesajúcom) trende spálených oblastí v týchto krajinách za 
roky 1980 až 2012. Pokiaľ ide o počet požiarov, po rastúcom trende v deväťdesiatych rokoch, 
ktorý možno čiastočne vysvetliť zlepšením postupov zaznamenávania, bol počet požiarov 
približne desať rokov stabilný a v poslednom desaťročí zaznamenal pokles(European 
Commission, 2013). Konkrétne v lokalitách sústavy Natura 2000 každoročne zhorí približne 
80 000 ha. Zo štatistík požiarov z Európskeho informačného systému pre lesné požiare 
(EISLP) vyplýva, že v rokoch 2000 až 2012 zhorelo 1 044 917 hektárov lokalít sústavy Natura 
2000, čo zodpovedá 3,28 % celkovej plochy sústavy Natura 2000 v postihnutých 
krajinách(San-Miguel-Ayanz et al., 2012). V niektorých lesných biotopoch je požiar 
prirodzeným procesom, ktorý má pozitívne účinky na biodiverzitu. 
 
Búrky  predstavujú vážnu hrozbu pre európske lesy, poškodzujú a degradujú lesné biotopy, 
kvalitu krajiny a lesné služby. Od roku 1950 došlo v dôsledku viac ako 130 búrok k vážnym 
škodám na európskych lesoch, pričom priemerne boli zaznamenané dve veľké búrky 
ročne(Gardiner et al., 2010). Počas obdobia rokov 1990 – 2005 spôsobili búrky v krajinách 
EÚ škody, ktoré postihli 1,7 % lesov, čo predstavuje približne 2,5 milióna hektárov 
lesov(FOREST EUROPE, 2011). Dôkazy nepreukazujú žiadny (rastúci alebo klesajúci) trend 
strát spôsobených búrkami (po zohľadnení spoločenských faktorov) a potvrdzujú, že rastúce 

                                                           
90 Tento text vychádza z dostupných vedeckých dôkazov o hrozbách ovplyvňujúcich krajinné oblasti 
Európy a v niekoľkých prípadoch aj z cielených štúdií zameraných na hrozby v lokalitách sústavy 
Natura 2000 (ak takéto štúdie boli k dispozícii). 
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(nominálne) straty sú spôsobené spoločenskými faktormi(Barredo, 2010) a rastúcim 
objemom dreva v lesoch(Gardiner et al., 2010). Búrky môžu na druhej strane zároveň zlepšiť 
podmienky pre biodiverzitu, napr. vytvorením väčšieho množstva odumretého dreva v lese. 
 
Lesní škodcovia a choroby: Útoky hmyzu a patogénne činitele spôsobujú európskym lesom 
významné škody, čo vedie k zhoršeniu stavu a oslabeniu životaschopnosti lesných 
ekosystémov a obmedzeniu poskytovania lesných služieb. V období rokov 1990 – 2005 bolo 
poškodených 2,8 % lesov v EÚ, pričom ich celková rozloha bola približne 4,4 milióna 
hektárov. Najviac postihnutým regiónom bola juhozápadná Európa, kde bolo postihnutých 
13,4 % (1,7 milióna hektárov) lesnej plochy(FOREST EUROPE, 2011). Šíreniu niektorých 
škodcov a chorôb môže napomáhať nevhodné obhospodarovanie, napríklad zalesňovanie 
druhmi stromov, ktoré nie sú adaptované na danú lokalitu, alebo nadmerná hustota porastov. 
 
Invázne nepôvodné druhy: Invázne nepôvodné druhy predstavujú významnú hrozbu pre lesy 
v lokalitách sústavy Natura 2000 a ich biodiverzitu. Globalizácia (rozsiahlejší medzinárodný 
obchod, cestovanie, cestovný ruch, preprava tovaru) a globálne environmentálne zmeny 
zrýchlili šírenie inváznych druhov v Európe. Invázne nepôvodné druhy sú rastliny, zvieratá, 
huby a mikroorganizmy, ktorých introdukcia a/alebo šírenie mimo ich prirodzeného prostredia 
predstavuje riziko pre biodiverzitu alebo má iné negatívne účinky na ekosystémy. Zoznam 
najhorších inváznych nepôvodných druhov obsahuje 163 druhov ohrozujúcich ekosystémy v 
Európe. Hoci má tento ukazovateľ obmedzenia, vyplýva z neho, že od roku 1950 sa v Európe 
každý rok udomácnil viac ako jeden druh z tohto zoznamu(EEA, 2012a).  
 
Zvyšovanie teploty a zmena klímy: Z dôkazov získaných na základe pozorovaní vyplýva, že 
teplota v Európe sa medzi predindustriálnym obdobím a desaťročím 2003 – 2012 zvýšila o 
1,3 °C. Výrazné otepľovanie sa za posledných 50 rokov zaznamenalo na Pyrenejskom 
polostrove, v strednej a severovýchodnej Európe a v horských oblastiach. V posledných troch 
desaťročiach bolo otepľovanie najsilnejšie v Škandinávii, najmä v zime, zatiaľ čo Iberský 
polostrov sa otepľoval najmä v lete(Haylock et al., 2008; Morice et al., 2012). 
 
Tlaky vyvolané ľudskou činnosťou 
 
Odlesňovanie a strata biotopov: Odlesňovanie je hlavnou príčinou straty a úbytku lesných 
biotopov. Strata biotopov sa uznáva ako hlavný dôvod poklesu biodiverzity vo svete. Druhy 
by mali mať k dispozícii prahovú plochu, ktorá je potrebná na udržanie ich populácie, pričom 
plocha, ktorá je menšia ako táto prahová hodnota, povedie k vyhynutiu druhov. Atď. 
 
Fragmentácia lesov, nedostatočná prepojenosť, zmena využívania pôdy a pôdnej pokrývky: 
Napriek neustálemu rozširovaniu lesnej pôdy v krajinách EÚ ročne o 0,4 %, čo predstavuje 
nárast o 11 miliónov hektárov v rokoch 1990 až 2010(FOREST EUROPE, 2011), predstavuje 
fragmentácia lesov a nedostatočná prepojenosť kľúčové problémy, ktoré je potrebné v rámci 
EÚ riešiť. Keďže fragmentácia ovplyvňuje ekologické procesy, má vplyv aj na schopnosť 
lesov poskytovať ekosystémové služby, ako je zabezpečovanie biotopov (genetické toky, 
rozptýlenie voľne žijúcich živočíchov a rastlín), opeľovanie, regulácia narušení (napr. šírenia 
škodcov) a regulácia klímy. Fragmentácia lesov (v lokalitách sústavy Natura 2000 a medzi 
nimi) je lokálny proces vyvolaný ľudskou činnosťou, ako je vytváranie bezlesných plôch na 
účely výstavby ciest, mestských osád alebo intenzívneho poľnohospodárstva, alebo 
vytváranie bezlesia v dôsledku lesných požiarov. Krajinné oblasti s nedostatočne 
prepojenými zalesnenými oblasťami tvoria 70 % európskeho územia(Estreguil et al., 2012; 
Estreguil et al., 2013). Až 40 % európskych zalesnených oblastí sa nachádza vo vzdialenosti 
100 m od iných oblastí, a preto sú potenciálne menej vhodné ako vnútorný biotop. Hranice 
lesov vedú najmä pozdĺž území s intenzívnym využívaním pôdy. Asi 40 % zalesnených 
oblastí leží v rámci mozaikovej krajiny s rozlohou kilometra štvorcového spolu s ďalšími 
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prirodzenými/poloprirodzenými, poľnohospodárskymi a umelými typmi krajiny. Kontinuita 
lesných biotopov, ale aj priestorová a funkčná prepojenosť medzi prírodnými chránenými a 
nechránenými územiami zohrávajú významnú úlohu pri zlepšovaní súdržnosti lesných oblastí 
sústavy Natura 2000. V prípade krajinných oblastí s prírastkom lesných plôch sa pozorovalo, 
že nové lesné plochy nie vždy zvyšujú prepojenosť. To svedčí o potrebe zosúladenia 
územného plánovania s obhospodarovaním lesov v záujme opatrení (opätovného) 
zalesňovania(Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013) 
 
Znečisťujúce látky: Látky znečisťujúce ovzdušie, ako sú dusík, oxid siričitý, ťažké kovy a 
ozón, majú pri prekročení kritických zaťažení priame a nepriame nepriaznivé účinky na stav 
lesov. Podľa konferencie „Lesy v Európe“ 2011(2011) bol v súčasnosti najvyšší prírastok síry 
zaznamenaný v strednej Európe a niektorých oblastiach stredomorského regiónu. Najvyššia 
atmosférická depozícia dusíka je pozorovaná v strednej Európe medzi severným Talianskom 
a Dánskom a v oblastiach Španielska a Rumunska. Depozícia vápnika je najvyššia v strednej 
Európe a v oblasti Stredomoria. 
 
Neudržateľné obhospodarovanie lesov a pôdy: Neudržateľné postupy obhospodarovania 
lesov (a pôdy) sa považujú za závažný tlak. Medzi najvýznamnejšie faktory patrí nadmerné 
odstraňovanie odumretého dreva, narušovanie štruktúry lesov (napr. selektívne 
odstraňovanie jednotlivých druhov stromov alebo stromov určitého veku), opúšťanie 
pasienkov porastených drevinami, zmeny kultivačných postupov, nevhodné hnojenie a 
používanie pesticídov (EEA, 2010).  
 
Homogenizácia lesných porastov: Selektívne odstraňovanie jednotlivých štrukturálnych 
prvkov (druhov stromov, stromov určitého veku atď.). Lesy rovnakého veku a monošpecifické 
lesy neposkytujú kvalitný biotop pre špecializované lesné druhy. 
 
Mapa 2  Zmeny v prepojenosti lesov v EÚ, 1990 – 2000 

Poznámka: Údaje na základe CORINE Land Cover (CLC) za roky 1990 a 2000; výsledky agregované podľa provincií (Nuts 2/3) 

Zdroj: Estreguil a Mouton, 2009; Saura a kol., 2010 
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