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1 Natura 2000 a lesy 

 

ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU 

 
Proč je zapotřebí nový dokument věnovaný síti Natura 2000 a lesům? 
 
Tento dokument byl vypracován v reakci na obavy vlastníků a správců lesů i ochránců 
přírody v souvislosti s obhospodařováním lesů v lokalitách sítě Natura 2000 a za účelem 
zohlednění nových hrozeb a příležitostí, které se objevily od zveřejnění posledních pokynů1. 
K odstranění těchto obav zřídily útvary Komise z GŘ pro životní prostředí a GŘ pro 
zemědělství v roce 2012 ad hoc pracovní skupinu složenou z různých zúčastněných stran 
s cílem umožnit plnou a otevřenou diskusi o cílech sítě Natura 2000 a jejích důsledcích pro 
vlastníky pozemků a správce, jejichž lesy jsou zařazeny do sítě Natura 2000. 
 
To vedlo k vypracování tohoto dokumentu. Jeho cílem je snadno srozumitelným způsobem 
objasnit klíčové předpisy o síti Natura 2000 v kontextu ostatních příslušných politik a iniciativ 
EU týkajících se lesů (zejména nové strategie EU v oblasti lesnictví a společné zemědělské 
politiky s novým nařízením o rozvoji venkova pro období 2014–2020) a odpovědět na řadu 
otázek a obav v souvislosti s obhospodařováním lesů v síti Natura 2000, které často 
předkládají zúčastněné strany. Tento dokument má rovněž podporovat začlenění cílů 
ochrany přírody sítě Natura 2000 do obhospodařování lesů zařazených do sítě Natura 2000, 
přičemž se současně klade důraz na význam vzájemného informování, pochopení 
a spolupráce mezi všemi stranami, kterých se dotýká obhospodařování lesů v síti 
Natura 2000 nebo které se na něm podílejí. 
 
Dokument by měl tímto pomoci optimalizovat obhospodařování lesů zařazených do sítě 
Natura 2000 v zájmu dosažení cíle týkajícího se příznivého stavu přírodních stanovišť a 
druhů spojených s lesy v rámci sítě Natura 2000 z hlediska ochrany, což bude představovat 
klíčový příspěvek k dosažení cílů EU 2020 týkajících se zastavení a zvrácení poklesu 
biologické rozmanitosti v EU. 
 
Nelze dostatečně zdůraznit, jak důležité jsou rozmanité evropské lesní ekosystémy pro 
zachování bohaté biologické rozmanitosti v EU, která je však stále více ohrožena. To se 
odráží i ve skutečnosti, že lesy tvoří přibližně polovinu sítě Natura 2000 a že tyto lesy jsou 
v porovnání s ostatními klíčovými skupinami stanovišť, jako jsou travní porosty a mokřady, 
obecně v lepším stavu z hlediska ochrany. 
 
Existovalo (a dosud existuje) mnoho nedorozumění, pokud jde o povahu a účel sítě 
Natura 2000, a to ohledně motivace, ambicí a cílů jednotlivých dotčených subjektů. To mělo 
za následek řadu mylných představ a „mýtů“, které zastírají některé skutečně oprávněné 
obavy různých stran. Mnoho těchto obav proto zůstalo kvůli neexistenci náležitého dialogu 
mezi různými zájmovými skupinami nezodpovězeno. 
 
Ad hoc pracovní skupina pro lesy a síť Natura 2000 poskytla příležitost k vyváženému 
a pragmatickému vyjádření těchto názorů a objasnění některých omylů. Očekává se, že 
v důsledku tohoto úsilí povede dokument k lepšímu pochopení cílů sítě Natura 2000, jichž má 
být dosaženo ve spolupráci se všemi dotčenými subjekty. Tento dokument zohledňuje mnoho 
záležitostí projednávaných v rámci pracovní skupiny a vyzdvihuje příležitosti všech dotčených 
subjektů, co se týká rozvoje nových synergií prostřednictvím budování důvěry, vzájemného 
pochopení a spolupráce. Výměny názorů ohledně co nejlepšího provádění sítě Natura 2000 
v lesích budou v rámci ad hoc pracovní skupiny pokračovat, pročež tento dokument může být 
v budoucnu na základě nového vývoje a zkušeností revidován. 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf 
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2 Natura 2000 a lesy 

 

 
Síť Natura 2000 je o přírodě a lidech, nikoli o přírodě bez lidí. Pouze prostřednictvím 
spolupráce budeme moci využít plně mnoho funkcí a služeb, které mohou lesy zařazené do 
sítě Natura 2000 společnosti poskytovat, a zajistit zachování (a v případě potřeby obnovu) 
bohaté biologické rozmanitosti a jedinečného přírodního dědictví v Evropě. 
 
Autoři chtějí poděkovat všem, kteří se na vypracování tohoto dokumentu podíleli, za jejich 

cenné příspěvky a názory. 

 
Proč je zapotřebí konstruktivní dialog? 
 
Aby bylo možno dosáhnout plně cílů sítě Natura 2000, je třeba mezi jednotlivými zájmovými 
skupinami, jako jsou například lesnické komunity a komunity ochránců přírody, dále rozvíjet 
partnerství a synergie. Existuje široká škála různých aktérů, kteří mohou spojit své síly, aby 
optimalizovali přispění lesů zařazených do sítě Natura 2000 k dosažení cílů EU týkajících se 
zachování a obnovy biologické rozmanitosti. 
Většina lesů zařazených do sítě Natura 2000 je jejich vlastníky dlouhou dobu využívána 
k vytváření mnoha přínosů rovněž pro celou společnost. Skutečnost, že tyto lesy byly 
zařazeny do sítě Natura 2000 jako oblasti s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti či 
alespoň potenciálem k její obnově, prokazuje, že ve většině případů je tradiční lesnictví 
nejenže slučitelné se zachováním biologické rozmanitosti, nýbrž že může k tomuto cíli také 
aktivně přispívat. Komunita ochránců přírody získala na druhou stranu důležité poznatky 
o stavu druhů a přírodních stanovišť z hlediska ochrany a o možnostech zachování či obnovy 
příznivého stavu z hlediska ochrany. 
 
Neexistuje nic takového, jako typický vlastník lesa či ochránce přírody. Obě komunity mají 
mimořádně pestrou škálu členů a zájmů. V EU se vlastnictví lesů různí od velmi malých 
a roztříštěných lesů v soukromém vlastnictví po rozsáhlé státní lesy a od velmi malých 
rodinných podniků po velká hospodářství ve vlastnictví soukromých společností. Nedávný 
výzkum, který se uskutečnil v deseti členských státech EU, měl za cíl lépe charakterizovat 
vlastníky a správce lesů v EU. Na základě tohoto výzkumu bylo možno v rámci Evropy určit 
různé kategorie vlastníků a správců lesů s různými cíli a socioekonomickými rysy. Někteří 
vlastníci lesů se například zajímají v prvé řadě o hospodářské aspekty lesnictví 
a upřednostňují intenzivnější obhospodařování lesů zaměřené na zpracování dřeva, zatímco 
jiní uplatňují ekologické obhospodařování lesů „blízko přírodě“. Další vlastníci lesů a správci 
lesů zdůrazňují rekreační aspekty. Stejně tak je i komunita ochránců přírody v širokém 
smyslu složena z členů s různými druhy zájmů, znalostmi, stupněm organizovanosti a cíli 
(Sotirov et al., 20142). 
 
Provádění opatření ochrany a obnovy v lesích zařazených do sítě Natura 2000 bude 
úspěšné pouze tehdy, spojí-li různí dotčení účastníci své znalosti, know-how a zkušenosti při 
zabývání se tak složitými ekosystémy, jako jsou lesy. Za tímto účelem je nezbytné, aby 
všechny dotčené strany dále rozvíjely vzájemné chápání svého smýšlení a priorit. Toho lze 
dosáhnout pouze prostřednictvím trvalého a konstruktivního dialogu. 
 
K doložení různých názorů a pro lepší pochopení obav různých stran byli někteří odborníci 
mezi těmito účastníky (všichni jsou členy ad hoc pracovní skupiny) požádáni, aby vyslovili 
svá očekávání ohledně tohoto dokumentu. 

                                                 
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): Synthesis report on barriers and drivers of integrated forest management in Europe. Zpráva 
vyhotovená pro GŘ pro výzkum, Evropská komise, 30. dubna 2014. Freiburg: Univerzita ve Freiburgu. 
www.integral-project.eu 

http://www.integral-project.eu/
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 Názory a očekávání některých odborníků ohledně tohoto dokumentu 
 
„Vypracování tohoto dokumentu znamenalo pokročilý dialog mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, 
které si uvědomily, že pravda není jen jedna. Cíle spočívajícího v lepším vysvětlení a prosazování 
synergií mezi zachováním biologické rozmanitosti a udržitelným obhospodařováním lesů bylo dosaženo 
velmi vyváženým způsobem, což zajišťuje velmi užitečný nástroj pro plánovače, správce a vlastníky lesů 
v lokalitách sítě Natura 2000.“ 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, předseda pracovní skupiny Copa-Cogeca pro lesnictví, Brusel, Belgie 

 
„Naším přáním bylo, aby tato publikace přispěla k lepšímu pochopení požadavků směrnice a potřeby 
většího úsilí v oblasti ochrany přírody a zohlednění biologické rozmanitosti v zalesněných oblastech sítě 
Natura 2000, má-li přispět k příznivému stavu z hlediska ochrany. Doufali jsme rovněž, že zdůrazní 
potřebu vyšších úrovní struktur a funkcí nezbytných pro lesní druhy uvedené v příloze II nebo na 
červeném seznamu, jako jsou pralesy, mrtvé dřevo a staré stromy.“ 
 
Anna Lindhagen a Erik Hellberg, švédská Agentura ochrany přírody, Stockholm, Švédsko 

 
„Považuji lesy za dlouhodobou dynamickou realitu, v níž jsou otázky obhospodařování a ochrany 
skutečně dvěma stranami jedné mince. U tohoto dokumentu jsem tudíž očekával pružný a obezřetný 
přístup a myslím, že toho bylo dosaženo. Dialog mezi různými zájmovými skupinami se zlepšil a musí 
pokračovat. Tento dokument představuje pro takovýto dialog vhodný rámec.“ 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, orgán správy lesů, Junta de Castilla y León, Valladolid, Španělsko 

 
„Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF) vítá vypracování nového dokumentu věnovaného síti 
Natura 2000 a lesům. Složitý a (někdy) kontroverzní kontext představoval pro pracovní skupinu náročný 
úkol. Má-li být síť Natura 2000 úspěšná, jsou při obhospodařování lesů zařazených do sítě Natura 2000 
i nadále klíčovými partnery evropští vlastníci lesů.“ 
 
Clemens v. Doderer, Konfederace evropských vlastníků lesů, Brusel, Belgie 

 
„Díky dobře řízenému interaktivnímu procesu vypracovávání nového dokumentu o síti Natura 2000 
a lesích jsme se mohli poučit od jiných zájmových skupin a výsledky naší vlastní analýzy přispět nejen 
k popisu (vůbec poprvé) velmi konkrétních problémů a potřeb, pokud jde o obhospodařování lesů a síť 
Natura 2000, nýbrž také představit možná řešení. Doufáme, že tento proces podnítí další komunikaci 
mezi všemi skupinami zúčastněných stran při řízení a ochraně našich lesních zdrojů jakožto základu pro 
biologicky rozmanité prostředí a životaschopnou zelenou ekonomiku.“ 
 
Roland Kautz, Evropská asociace státních lesů, Brusel, Belgie 

 
„Pokyny Evropské komise k lokalitám sítě Natura 2000 a lesům jsou vypracovány v pravý čas. Vlastníci 
a správci lesů hrají klíčovou úlohu při praktickém naplňování cílů ochrany přírody v lesích zařazených do 
sítě Natura 2000 a informace o sdílení osvědčených postupů jsou vítány. Jestliže obhospodařování za 
účelem dosažení cílů sítě Natura 2000 zahrnuje zvláštní přístupy či jiné podmínky, je třeba správce 
a vlastníky lesů poznat a pokud možno odměnit za poskytování těchto důležitých ekosystémových 
služeb.“ 
 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Irsko 

 
„Lesy jsou domovem velké a významné části naší biologické rozmanitosti s mnoha vzácnými, zvláštními 
a ohroženými druhy a současně zdrojem pro udržitelné využívání zajišťujícím přínosy jako dřevo 
a mnoho důležitých ekosystémových služeb. Názory a terminologie v oblasti lesnictví a ochrany přírody 
se liší a stávající otevřená výměna a proces se všemi zúčastněnými stranami vytvořily vodítko pro lepší 
společné pochopení a budoucí obhospodařování lesů zařazených do sítě 2000, které je udržitelné 
z hlediska produktů i biologické rozmanitosti." 
 
 Axel Ssymank, Spolková agentura ochrany přírody, Bonn, Německo 
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Co je cílem tohoto dokumentu? Komu je určen? 
 
Tento dokument by měl příslušným orgánům a klíčovým zúčastněným stranám odpovědným 
za obhospodařování lesů i skupinám působícím v oblasti ochrany přírody napomoci při 
rozvoji a prosazování systémů a způsobů obhospodařování (zejména v lokalitách sítě 
Natura 2000), které u přírodních stanovišť a druhů evropského významu v celé Evropské unii 
pomohou zachovat nebo případně obnovit příznivý stav z hlediska ochrany. Dokument může 
poskytnout podporu rovněž členským státům a regionům při vypracovávání opatření 
zaměřených na síť Natura 2000 v rámci společné zemědělské politiky a programu LIFE 
v novém programovém období 2014–2020. 
 
Cílem dokumentu je zejména: 

 usnadnit praktické uplatňování směrnic v oblasti ochrany přírody zodpovězením řady 
často kladených otázek týkajících se obhospodařování a ochrany lesů zařazených do sítě 
Natura 2000, 

 prosazovat začleňování cílů ochrany přírody sítě Natura 2000 do širších politik 
a postupů v oblasti lesnictví / lesního hospodářství, 

 vyzdvihnout význam vzájemného informování, pochopení a spolupráce a sdílení 
osvědčených postupů mezi všemi stranami, kterých se dotýká stanovení a provádění 
ochranných opatření v rámci sítě Natura 2000 nebo které se na tomto procesu podílejí, 
zejména mezi různými příslušnými orgány, vlastníky a správci pozemků a komunitou 
ochránců přírody, 

 zdůraznit mnoho potenciálních přínosů lesů, zejména lesů zařazených do sítě 
Natura 2000, pro společnost. 

 
Směrnice o ptácích a směrnice o ochraně přírodních stanovišť jsou založeny na zásadě 
subsidiarity a je na členských státech, aby určily opatření, která mají být přijata k péči o jejich 
lokality sítě Natura 2000 v souladu s těmito směrnicemi. Tento dokument podává přehled 
možností co nejlepšího uplatňování směrnic o ochraně přírody v lesích a nabízí řadu 
praktických nápadů a příkladů založených na osvědčených postupech z celé EU. Hlavním 
těžištěm dokumentu je síť Natura 2000 a lesy a příslušná ustanovení směrnice o ptácích 
a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 
 
Dokument je pouze informativní a není právně závazný. Byl vypracován prostřednictvím 
aktivního dialogu s klíčovými zúčastněnými stranami (lesnické orgány a orgány pro ochranu 
životního prostředí, sdružení vlastníků lesů, organizace působící v oblasti obhospodařování 
lesů, nevládní ekologické organizace, vědci atd.) s cílem zajistit, aby byl uživatelsky přívětivý 
a vhodný pro daný účel, a posílit partnerský přístup. Tento dokument nemá být normativní, 
nýbrž má být spíše užitečným zdrojem informací a poskytnout doporučení s cílem pomoci 
orgánům, správcům lokalit a občanské společnosti při lepším uplatňování ustanovení 
směrnice o ptácích a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Na základě nových 
zkušeností a osvědčených postupů může být tento dokument v budoucnu aktualizován. 
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Co v tomto dokumentu najdete? 
 
Dokument je rozdělen na tři části. 
 

 Část I (kapitoly 1, 2, 3) poskytuje stručný přehled o síti Natura 2000 v kontextu lesů. 
Vysvětluje, co je to síť Natura 2000, jak jsou vybírány oblasti označené jako lokality sítě 
Natura 2000 a jak má být o tyto lokality pečováno v souladu s právními předpisy EU 
v oblasti ochrany přírody. Tato část objasňuje rovněž cíle nové strategie EU v oblasti 
lesnictví a fondy EU, které jsou k dispozici pro lesy, například program LIFE+ a nové 
nařízení o rozvoji venkova (2014–2020). 

 

 Část II (kapitola 4), což je hlavní část dokumentu, poskytuje cílenější vysvětlení 
k některým nejčastěji kladeným otázkám týkajícím se lesů zařazených do sítě 
Natura 2000. Tato část má například vysvětlit, co mohou právní předpisy týkající se sítě 
Natura 2000 znamenat pro vlastníka nebo správce lesů v praxi a jak si tito mohou při své 
práci v rámci obhospodařování lesů, mimo jiné ve prospěch sítě Natura 2000, vyžádat 
podporu od ostatních zúčastněných nebo zainteresovaných stran (ať už jsou to orgány, 
nevládní organizace nebo široká veřejnost). 

 

 Část III: je předložena v samostatném průvodním dokumentu, který uvádí řadu příkladů 
osvědčených postupů a zkušeností z různých členských států při obhospodařování lesů 
zařazených do sítě Natura 2000 v celé EU. 

 
K dokumentu je dále připojena řada příloh: 
 

 Příloha 1: Glosář klíčových pojmů a zkratek. 
 

 Příloha 2: uvádí seznam typů lesních stanovišť a druhů evropského významu, které 
vyžadují označení lokalita sítě Natura 2000 a/nebo přísnou ochranu v souladu se 
směrnicí o ochraně přírodních stanovišť a směrnicí o ptácích. 
 

 Příloha 3: popisuje hlavní hrozby a tlaky, kterým lesy v EU čelí. 
 
 
Čtenáři, který není obeznámen se sítí Natura 2000 nebo s novou strategií EU v oblasti 
lesnictví či finančními nástroji EU, se doporučuje prostudovat nejprve část I, aby získal 
přehled o klíčových požadavcích a příležitostech pro lesy zařazené do sítě 
Natura 2000. Ti, kteří jsou v těchto záležitostech již zběhlí, však mohou přejít rovnou 
k často kladeným otázkám v části II. 
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ČÁST I: 

 
Úvod do sítě Natura 2000, politiky EU v oblasti lesnictví 

a možností financování lesů zařazených do sítě Natura 2000 
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1. LESY A KONTEXT POLITIKY EU 

 
 
1.1 Stav lesů v EU3 
 
Lesy a jiné zalesněné plochy v EU-28 v současnosti pokrývají 176 milionů ha, což 
představuje přibližně 42 % rozlohy EU. Lesní pokryv v Evropě se značně liší. Členskými státy 
s nejvyššími podíly zalesněných ploch jsou Finsko a Švédsko, v nichž lesy nebo jiné 
zalesněné plochy pokrývají přibližně tři čtvrtiny rozlohy. Nejméně zalesněnými členskými 
státy jsou Malta, Nizozemsko, Irsko a Spojené království. 
 
Zalesněná plocha v Evropě se od roku 1990 v důsledku programů zalesňování a přirozené 
sukcese vegetace po ukončení zemědělských činností nebo pastvy trvale rozšiřuje. Hodnota 
biologické rozmanitosti lesů EU značně kolísá podle způsobu jejich obhospodařování, 
historie, stáří, struktury, složení atd. 
 

 
Obr. 1. Mapa evropských lesů, 2006: JRC – EFDAC. 
K dispozici na adrese: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 

 

                                                 
3
 Zdroj: pracovní dokument útvarů Komise: Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví 

založená na lesnictví, SWD(2013) 342 final, 20.9.2013. 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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1.1.1 Ekologický kontext lesních stanovišť v Evropě 
 
V přirozených podmínkách by byly lesy až na určité regionální výjimky převládajícím druhem 
vegetačního pokryvu v Evropě. Mnoho evropských lesních ekosystémů není závislých na 
obhospodařování a může se řídit pouze přirozenou dynamikou, včetně fází přirozené obnovy 
a vývoje, jakož i dynamikou rozsáhlých škodlivých činitelů, jako jsou požáry, vichřice nebo 
propuknutí kalamit způsobených hmyzem. Mnoho typů lesních stanovišť bylo na druhou 
stranu vytvořeno dřívějším obhospodařováním a tato lesní stanoviště jsou stále závislá na 

obhospodařování (např. dehesy ve Středomoří a finsko-skandinávské pastviny porostlé 

dřevinami). 
 
Původní přirozené lesy v Evropě se vyznačovaly různými formami přirozené dynamiky. Pro 
většinu opadavých lesů byla typická dynamika malých kotlíků a středně pestrá mozaika 
různých fází vývoje, zatímco rozsáhlý výskyt škodlivých přírodních činitelů byl 
pravděpodobně typický pro jehličnaté lesy. Přirozené dynamické procesy les obvykle 
formovaly jako mozaiku různých mikrostanovišť podporující bohatou biologickou rozmanitost 
lesů. 
 

1.1.2 Multifunkční lesní hospodářství – klíčová zásada v lesích EU 

 
Lesy v Evropě jsou po dlouhou dobu využívány pro své četné funkce a zajišťují mnoho 
ekonomických, environmentálních a kulturních přínosů. Poskytují obnovitelné a ekologicky 
šetrné suroviny a hrají důležitou úlohu v hospodářském rozvoji, zaměstnanosti a blahobytu 
v Evropě, zejména ve venkovských oblastech. Mají vysokou hodnotu biologické rozmanitosti 
nebo v případě, kdy je nutno se zabývat stávajícími tlaky, přinejmenším vysoký potenciál 
k obnově biologické rozmanitosti (viz kapitola 2). 
 
Lesy přispívají pozitivně rovněž k vyšší kvalitě života, poskytují příjemné prostředí pro život, 
příležitosti k rekreaci, jsou prospěšné pro zdraví a zároveň udržují a zlepšují kvalitu životního 
prostředí a rozvíjejí ekologické hodnoty. Lesy mimoto zachovávají mnoho z duchovního 
a kulturního dědictví, které charakterizuje Evropu. 
 
Udržitelné obhospodařování lesů zároveň přispívá k dosažení ekonomických, 
environmentálních a sociálních cílů. Udržitelně obhospodařované lesy lze využívat k produkci 
dřeva a jiných produktů, rekreaci, lovu atd., přičemž je současně zajištěna společenská 
hodnota lesů nebo dosahováno cílů v oblasti ochrany životního prostředí, jako je zlepšení 
zdraví lesů, biologické rozmanitosti, odolnosti vůči změně klimatu, ochrany vody a půdy. 
 
Pokud jde o produkci dřeva, produktivita lesů se mezi jednotlivými členskými státy značně 
liší. V průměru je vytěženo 60–70 % ročního přírůstku, což znamená, že se přírůst dřeva 
trvale zvyšuje. Čistý roční přírůstek je však pouze jedním z ukazatelů produktivity lesů. Při 
odhadování budoucí dostupnosti dřeva je nutno vzít v úvahu i další faktory, jako je rozložení 
věkových tříd nebo přístupnost lesů. 
 

Evropské lesy, zejména v oblasti Středomoří, jsou rovněž důležitým zdrojem jiných produktů 
než dřevo, například korku. Lesy jsou v neposlední řadě hlavním zdrojem biomasy pro 
vytápění a výrobu elektřiny v domácnostech. Podle nejnovějších odhadů se jejich podíl na 
celkovém objemu biomasy dostupné jako obnovitelný zdroj energie do roku 2020 podle 
očekávání zvýší na 66 %. To se projevuje i ve významném podílu (42 % – viz graf) zdrojů 
dřeva, které jsou využívány k výrobě energie. 
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Obr. 2. Zdroje dřeva v EU-27 v roce 2010; zdroj EUwood, 2010 
 

1.1.3 Ekosystémové služby, které lesy v EU poskytují společnosti 

 

Lesy kromě toho, že jsou zdrojem přímých příjmů plynoucích ze dřeva a jiných produktů 
(potrava, palivo, zvěř, pryskyřice, korek atd.) a nachází se v nich významná část bohaté 
evropské biologické rozmanitosti, zajišťují množství dalších důležitých přínosů pro společnost 
a hospodářství poskytováním ekosystémových služeb. 
 
Lesy například chrání půdu před erozí a regulují povodí a místní hydrologické systémy tím, 
že udržují vodní toky. Regulují místní, regionální a světové klima, ukládají uhlík, chrání cenné 
opylovače, čistí ovzduší a sladkou vodu a celkově nás chrání před přírodními pohromami, 
jako jsou laviny, sesuvy půdy, sucha a záplavy. Podporují rovněž rekreaci, cestovní ruch 
a vzdělávání. 
 
Zatímco některé funkce, produkty a služby lesa mají přímou peněžní hodnotu (např. dřevo), 
jiné ekosystémové služby je dosud třeba náležitě „ocenit“ a někdy zaplatit (např. rekreace, 
kulturní dědictví, kvalita a množství vody a půdy). Za účelem odhadu hodnoty 
ekosystémových služeb v současnosti probíhá řada ekonomických studií. 
 
Značná část zdravých ekosystémů v Evropě se nachází v síti Natura 2000. Podle 
nejnovějších studií Komise se přínosy, které plynou konkrétně z oblastí nacházejících se 
v síti Natura 2000, odhadují v řádu 200 až 300 miliard EUR ročně. Jen celková hodnota 
uhlíku na všech přírodních stanovištích v síti Natura 2000 je podstatně vyšší, jelikož lesní 
stanoviště v síti Natura 2000 obsahují nejvyšší hodnoty uhlíku ze všech, a to v roce 2010 
v rozmezí od 318,3 do 610,1 miliardy EUR (zdroj IEEP)4. 

                                                 
4
 Informativní přehled o síti 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 Vlastnictví lesů 

 
Přibližně 40 % zalesněné plochy v EU je ve veřejném vlastnictví. Veřejné vlastnictví (obec, 
region/provincie, stát atd.) převládá ve většině členských států EU ve východní 
a jihovýchodní Evropě. Průměrná velikost veřejných lesnických podniků v EU je více než 
1 000 ha, přičemž mezi jednotlivými zeměmi existují značné rozdíly. 
 
Zhruba 60 % lesů v EU je v soukromých rukou s přibližně 16 miliony soukromých vlastníků 
lesů. Soukromé lesnické podniky mají průměrnou velikost 13 ha, většina lesů v soukromém 
vlastnictví však má plochu menší než 5 ha5. Průměrná plocha lesů v soukromém vlastnictví 
se mezi jednotlivými členskými státy značně liší, a to od 0,7 ha na podnik v Bulharsku po 
130 ha na podnik na Slovensku6. 
 
Je důležité si tyto velké rozdíly v produktivitě i vlastnictví lesů v EU uvědomovat, jelikož se 
odrážejí i v lesích, které byly určeny pro zařazení do sítě Natura 2000, a mohou mít proto 
významný vliv na způsob, jakým jsou tyto lesy zařazené do sítě Natura 2000 
obhospodařovány v praxi. 
 

1.1.5 Hlavní hrozby a tlaky 

 
Lesy podléhají mnoha přirozeným tlakům i tlakům vyvolaným člověkem a jsou poškozovány 
biotickými i abiotickými zdroji. 
Hlavní hrozby a tlaky v souvislosti s lesy v EU se značně liší jak mezi jednotlivými regiony, 
tak i z příslušného hlediska (lesnické činnosti nebo ekologie lesa a ochrana přírody), obvykle 
však mohou zahrnovat jeden či více těchto jevů: lesní požáry, vichřice, znečištění vody nebo 
ovzduší, sucho, invazní nepůvodní druhy, škůdci, choroby, roztříštěnost stanovišť, rozvoj 
jiného využití půdy, nedostatečná strukturální rozmanitost a rozmanitost druhů, neudržitelné 
obhospodařování, nedostatečná péče atd. Další informace o hrozbách a tlacích, jimž lesy 
v EU čelí, jsou uvedeny v příloze 3. 
 
Tyto hrozby mají v mnoha případech dopad na biologickou rozmanitost lesů. Mezinárodní 
svaz ochrany přírody (IUCN) na základě stávajících poznatků odhaduje, že v EU je 
vyhubením ohroženo 27 % savců, 27 % saproxylického hmyzu, 10 % plazů a 8 % 
obojživelníků spojených s lesy (ETC/BD, 2010, podle IUCN, 2009). 
 
Stav biologické rozmanitosti na lesních stanovištích je však dosud podle odhadů celkově 
lepší než u jiných významných skupin stanovišť v Evropě, jako jsou travní porosty a mokřady, 
jak dokládá tendence u běžných druhů ptactva v Evropě (viz obr. 3). 
 
Ve výškovém gradientu je již patrný účinek změny klimatu, která bude mít v důsledku zvýšení 
teplot a sucha v jižní Evropě jednoznačný efekt zeměpisné šířky. Jednotlivé druhy v nižších 
nadmořských výškách v evropských horách již trpí kvůli nižšímu množství srážek a vyšší 
teplotě7. 
 
Tyto změny by mohly snížit odolnost a zdraví lesních ekosystémů a vést k nárůstu biotických 
škodlivých činitelů, jako jsou například druhy škůdců nebo invazní nepůvodní druhy. Lesy se 

                                                 
5
 Zdroj: akční plán EU pro lesnictví na období 2007–2011. 

6
 Stav evropských lesů 2011. K dispozici na adrese: http://www.foresteurope.org/full_SoEF 

7
 Zdroj: MOTIVE a Trees4Future, projekty 7. RP. 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
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mohou stát citlivějšími rovněž na abiotické škodlivé činitele způsobené častějšími vichřicemi, 
obdobími sucha a lesními požáry. 
 
 

 

 Všechny běžné druhy ptactva (136) 

        Běžné druhy ptáků zemědělské krajiny (36) 

  ----  Běžné druhy lesních ptáků (29) 
 

 

Obr. 3. Běžné druhy ptactva v Evropě – populační index (1980 = 100) 

Zdroj: agentura EEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-
europe-2014-population-index-1980) 
 
 

1.1.6 Udržitelné obhospodařování lesů v Evropě 

 
Zásahům člověka v současnosti do jisté míry podléhá přibližně 87 % evropských lesů 
(agentura EEA, 2008). Většina lesů je obhospodařována v souladu se zásadami udržitelného 
obhospodařování lesů, které byly stanoveny a rozvinuty v rámci iniciativy pro ochranu lesů 
v Evropě (Forest Europe) (bývalá ministerská konference o ochraně lesů v Evropě – MCPFE) 
a které jsou ve většině případů doplněny vnitrostátními nebo regionálními politikami či 
programy v oblasti lesnictví. 
 
Trvale udržitelné obhospodařování lesů je definováno jako správa a využívání lesů a lesní 
půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byla zachována jejich biologická 
rozmanitost, produktivita, schopnost regenerace, vitalita a schopnost plnit v současnosti 
i budoucnosti důležité ekologické, hospodářské a sociální funkce na místní, národní 
i celosvětové úrovni, aniž by tím byly poškozeny jiné ekosystémy8. 
 
V EU existuje řada iniciativ na podporu a posuzování udržitelného obhospodařování lesů. 
Iniciativa pro ochranu lesů v Evropě (Forest Europe) vyvinula pro celou Evropu rovněž 
kritéria a ukazatele za účelem podávání zpráv jednotlivých zemí o uplatňování udržitelného 
obhospodařování lesů. 

                                                 
8
 Zdroj: druhá ministerská konference o ochraně lesů v Evropě, 16.–17. června 1993, „Usnesení H1 – 

Obecné pokyny pro udržitelné obhospodařování lesů v Evropě“. 

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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K šesti celoevropským kritériím pro podávání zpráv o udržitelném obhospodařování lesů 
patří: 

 udržení a přiměřené zvyšování lesních zdrojů a jejich příspěvku ke globálnímu koloběhu 
uhlíku, 

 zachování zdraví a životaschopnosti lesních ekosystémů, 

 zachování a podpora produkčních funkcí lesů (dřevo a jiné produkty), 

 zachování, ochrana a vhodné rozšíření biologické rozmanitosti v lesních ekosystémech, 

 zachování, ochrana a vhodné zvyšování ochranných funkcí v lesním hospodářství 
(zejména půda a voda) a 

 zachování dalších společensko-hospodářských funkcí a podmínek. 
 
Politiky nebo programy v oblasti obhospodařování lesů se obvykle zaměřují na snížení 
hrozeb, opatření ochrany a obnovy, prosazování udržitelného využívání a řízení genetických 
zdrojů. V tomto ohledu představují důležitý nástroj při uplatňování udržitelného 
obhospodařování lesů na provozní úrovni lesní hospodářské plány nebo rovnocenné 
nástroje. Lesní hospodářské plány obsahují informace (text, mapy, tabulky a grafy …) 
shromážděné během pravidelných soupisů lesů na úrovni funkční jednotky lesa (porost, 
oddělení) a naplánované činnosti u jednotlivých porostů nebo oddělení k dosažení cílů 
obhospodařování. Lesní hospodářské plány na úrovni podniku tudíž pro vlastníky a správce 
lesů představují strategické a operativní nástroje. 
 
Jedním z nástrojů k zdokumentování udržitelnosti obhospodařování lesů je rovněž certifikace 
lesů. Certifikace je založena na dobrovolných závazcích týkajících se dodržování zásad 
udržitelného obhospodařování lesů, které se uplatňují v určitých oblastech. Při pohledu na 
počet certifikovaných hektarů a produktů opatřených logem certifikace je zřejmé, že 
certifikace nabývá rok od roku na významu. V EU je přibližně 50 % lesů a jiných zalesněných 
ploch certifikováno v rámci FSC9 nebo PEFC10, ačkoliv mezi jednotlivými zeměmi existují 
velké rozdíly. 
 
 
1.2 Kontext politiky EU v oblasti lesů 

1.2.1 Nová strategie EU v oblasti lesnictví 

 
Navzdory neexistenci společné politiky v oblasti lesnictví ovlivňují rozhodnutí členských států 
týkající se lesů ostatní politiky EU, například v oblasti rozvoje venkova, zaměstnanosti, 
změny klimatu, energetiky, vodního hospodářství a biologické rozmanitosti. Proto byla 
v roce 1998 přijata první strategie EU v oblasti lesního hospodářství11. Tato strategie, která 
vycházela ze zásady subsidiarity a sdílené zodpovědnosti, stanovila rámec pro činnosti 
související s lesy na podporu udržitelného obhospodařování lesů. Hlavním nástrojem při 
provádění této strategie byl akční plán pro lesnictví12 vztahující se na období 2007–2011. 
 
Od jejího přijetí před patnácti lety ovlivnily lesy významné společenské a politické změny, 
jakož i narůstající počet politik souvisejících s lesnictvím, jež společně přispěly k vytváření 
složitějšího prostředí politiky v oblasti lesnictví. V reakci na tyto nové výzvy přijala Evropská 
komise dne 20. září 2013 novou strategii EU v oblasti lesnictví13. 

                                                 
9
 Forest Stewardship Council: https://ic.fsc.org/ 

10
 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes: http://www.pefc.org/ 

11
 Usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii EU v oblasti lesního hospodářství. 

12  
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_en.pdf 

13
 COM(2013) 659 final, 20.9.2013. 



14 Natura 2000 a lesy 

 

 
Strategie EU v oblasti lesnictví má tyto prioritní oblasti: 
 
Udržitelné obhospodařování lesů přispívá k důležitým společenským cílům. 
1. Podpora našich venkovských a městských komunit. 
2. Posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti odvětví EU založených na lesnictví, 

bioenergetiky a rozšíření ekologického hospodářství. 
3. Lesy v měnícím se klimatu. 
4. Ochrana lesů a posílení ekosystémových služeb. 

 
Zlepšování znalostní základny 
5. Jaké lesy máme a jak se mění? 
6. Nové a inovativní lesnictví a produkty s přidanou hodnotou. 
 
Posílení koordinace a komunikace 
7. Spolupráce na konzistentním řízení a lepším pochopení našich lesů. 
8. Lesy z globálního hlediska. 
 
Priorita č. 4 „ochrana lesů a posílení ekosystémových služeb“ odkazuje na síť Natura 2000 
a zdůrazňuje, že by členské státy „měly dosáhnout významného a měřitelného zlepšení stavu 
zachování lesních druhů a stanovišť díky úplnému provedení právních předpisů EU v oblasti 
ochrany přírody a zajištěním toho, aby národní lesnické plány přispívaly k přiměřené správě 
sítě Natura 2000 do roku 2020“. Tento dokument se považuje za základ, který lze použít 
k dosažení zmíněného cíle. 
 

1.2.2 Finanční podpora EU pro lesy 
 
Další významný vliv na lesy a obhospodařování lesů na úrovni EU vyplývá z politiky rozvoje 
venkova. Do lesů a odvětví lesnictví se v současné době investují značné finanční prostředky 
EU, které jsou v rozdílné míře dostupné pro jednotlivé typy vlastnictví. Lesnická opatření 
podle nařízení o rozvoji venkova jsou hlavním finančním zdrojem strategie v oblasti lesnictví 
(představují 90 % celkových prostředků EU na financování lesnictví) a hlavním zdrojem EU 
pro lesy a lesnictví. Podle nejnovějších údajů byla v období 2007–2013 vyčleněna 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) na lesnická opatření částka 
ve výši 5,4 miliardy EUR. 
 
Podobnou úroveň výdajů lze očekávat i v období 2014–2020, ačkoliv to bude záviset na 
programech rozvoje venkova v jednotlivých členských státech. Tyto výdaje by měly být 
určeny na plnění cílů strategie EU v oblasti lesnictví, a zejména na zajištění toho, aby byly 
lesy v EU prokazatelně spravovány podle zásad udržitelného obhospodařování lesů. 
 

1.2.2.1 Minulé zkušenosti s financováním lesů ze strany EU v rámci EZFRV 
 
Předchozí EZFRV na období 2007–2013 nabízel členským státům osm opatření 
zaměřujících se konkrétně na lesy a sedm dalších opatření, která bylo možno využít mimo 
jiné pro činnosti související s lesy. Finanční prostředky, které byly v rámci EZFRV původně 
vyčleněny na konkrétní opatření v oblasti lesnictví (6 miliard EUR) a opatření související 
s lesnictvím (1–2 miliardy EUR), činily celkem 8 miliard EUR. Provádění lesnických opatření 
však začalo pomalu a podle nejnovějších údajů byla částka přidělená na výše zmíněných 
osm opatření týkajících se konkrétně lesnictví upravena na 5,4 miliard EUR. 
 
Podle nejnovějších údajů si velmi podprůměrně vedla dvě opatření zaměřená na ochranu 
životního prostředí, a to platby na lesnicko-environmentální opatření a opatření 
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Natura 2000, kde bylo vynaloženo méně než 14 % aktualizovaného plánu (2011). Nejlepších 
výsledků dosáhlo provádění opatření k zalesňování zemědělské půdy (40 %). Také opatření 
pro obnovu lesnického potenciálu a předcházení lesním požárům a přírodním pohromám 
dosáhla míry čerpání prostředků ve výši 40 %. 
 
V rámci přezkumů financování lesnických opatření členské státy a zúčastněné strany uvedly, 
že měly potíže při výkladu řady požadavků, a domnívaly se, že hlavními příčinami nízké míry 
využití byla vysoká administrativní zátěž (včetně dodatečných požadavků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni) a nízké příspěvky z fondu. 
 
Příklady možného využití programů rozvoje venkova k financování opatření v oblasti 
obhospodařování lesů označených za lokality sítě Natura 2000 jsou uvedeny v části 3. 
 

1.2.2.2 Finanční podpora, která je dostupná pro období 2014–2020 

 
Pro stávající finanční období 2014–2020 je EZFRV14 rozdělen na šest priorit spojených se 
strategií EU 2020. Nařízení o rozvoji venkova zahrnuje lesy a lesnictví do většiny z těchto 
šesti prioritních oblastí, k nimž patří: 

 předávání poznatků a inovací v lesnictví (priorita č. 1), 

 podpora udržitelného obhospodařování lesů (priorita č. 2), 

 obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, 
se zohledněním oblastí sítě Natura 2000 (priorita č. 4) a 

 rovněž podpora účinného využívání zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 
klimatu (priorita č. 5). 

 
Nyní se také obecně vyžaduje, aby byla podpora pro podniky nad určitou velikost (kterou 
stanoví členské státy ve svých programech rozvoje venkova) podmíněna tím, že lesy jsou 
obhospodařovány v souladu se zásadami udržitelného obhospodařování lesů (což je 
doloženo poskytnutím příslušných informací z lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenných nástrojů). Tento požadavek členským státům umožňuje stanovit pro lesní 
hospodářské plány vhodnou prahovou hodnotu, která zohledňuje jejich sociální 
a biogeografická specifika, přičemž se současně uznává význam náležitého plánování 
a výsledků dosažených v této oblasti. 
 
Podle nového nařízení jsou nyní k dispozici tato hlavní opatření související 
s lesnictvím: 

 Článek 21: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, 
včetně: 

o zalesňování a zakládání lesů (článek 22) 
o zavádění zemědělsko-lesnických systémů (článek 23) 
o předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami 

a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů, a to včetně napadení 
škůdci a vypuknutí chorob, katastrofických událostí a hrozeb souvisejících 
s klimatem (článek 24) 

o investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů, jakož i 
potenciálu lesních ekosystémů ke zmírňování změny klimatu (článek 25) 

o investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh (článek 26). 

                                                 
14

 Viz nařízení (EU) č. 1305/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:CS:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF
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 Článek 30: Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě. 

 Článek 34: Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. 

 Článek 35: Spolupráce. 

 

1.2.2.3 Politika soudržnosti EU na podporu lesnictví 

 
Kromě EZFRV mohou členské státy a jejich regiony využít také podporu z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního fondu (ESF). EFRR15 spolufinancuje 
programy a projekty, které mohou přímo či nepřímo souviset s lesy a odvětvím lesnictví, 
v rámci opatření v oblasti územního rozvoje. K některým příkladům, které lze spojit s lesy 
a s lesnictvím, patří: investice EFRR do sítě Natura 2000 a podpora biologické rozmanitosti 
a ekosystémových služeb a podpora malých a středních podniků a inovací. 
 
EFRR spolufinancuje také programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce a spolupráce 
mezi regiony16 (INTERREG), které mohou podpořit projekty související s lesy a lesnictvím. 
Projekty mohou zahrnovat tyto oblasti zásahu: monitorovací a informační lesní systémy a sítě 
spojené s předcházením požárům, udržitelné hospodaření s půdou, sdílení informací 
o přizpůsobení se změně klimatu, ukládání uhlíku a snižování rizik, biologická rozmanitost, 
politiky, které mají zabránit vylidňování horských oblastí, podpora využívání bioenergie, 
spolupráce při využívání obnovitelných zdrojů energie a udržitelný rozvoj regionů 
prostřednictvím malých a středních podniků. 
 

1.2.3 LIFE 

 
Dalším důležitým zdrojem financování lesů je nástroj EU LIFE, který je doposud jediným 
nástrojem EU určeným výhradně na financování projektů souvisejících s ochranou životního 
prostředí a klimatem. Konkrétně na přírodu a biologickou rozmanitost je vyčleněno přibližně 
50 % rozpočtu. Od zahájení programu v roce 1992 bylo financováno více než 300 projektů 
týkajících se správy a obnovy lesních stanovišť a druhů v síti Natura 2000 s celkovým 
rozpočtem ve výši několika desítek milionů eur. Konkrétně lesům je věnována brožura 
LIFE17. 
 
K obvyklým opatřením v rámci probíhajících projektů programu LIFE+ v oblasti přírody 
a biologické rozmanitosti patří: odstraňování invazních nepůvodních druhů, vypracování 
plánů péče a schválení odpovídajících režimů péče pro lesní stanoviště s místními 
zúčastněnými stranami, financování projektů obnovy k zlepšení strukturální rozmanitosti lesů, 
zahájení lesnicko-environmentálních opatření v rámci programů rozvoje venkova 
prostřednictvím demonstračních projektů a projektů využívajících osvědčené postupy. Nástroj 
LIFE pomohl rovněž vypracovat pokyny a nástroje na podporu obhospodařování lesů ve 
prospěch biologické rozmanitosti. 
 
 

                                                 
15

 Viz nařízení (EU) č. 1301/2013: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R1301 
16

 Viz nařízení (EU) č. 1299/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R1299 
17

 Další informace jsou uvedeny v publikaci Evropské komise „LIFE and European forests“, k dispozici 
na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf 
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Obr. 4. Typy přírodních stanovišť, na které se zaměřují projekty LIFE (počet projektů 
v období 1992–2008) 

Zdroj: databáze projektů LIFE. 

 
 

Projekt LIFE pro správu lokalit sítě Natura 2000 v soukromých lesích ve Finsku 
 
Střední Finsko je centrem dřevařského průmyslu země. V této oblasti se většina lesů nachází 
v soukromém vlastnictví, přičemž jednotlivým vlastníkům pozemků patří poměrně malé lesní parcely. 
S cílem odstranit obavu, že zařazení do sítě Natura 2000 omezí veškeré činnosti, zahájil místní orgán 
ochrany přírody projekt LIFE-příroda, aby zvýšil informovanost o síti Natura 2000 a o tom, co to pro 
soukromé vlastníky pozemků znamená v praxi. Jedním z hlavních opatření v rámci projektu byla 
nabídka na vypracování lesního hospodářského plánu pro pozemek každého vlastníka nacházející se 
v pilotní oblasti. 
 
Tyto plány zkoumaly ekonomický potenciál lesa i požadavky na jeho ochranu. Vlastníci tak získali 
nejen jasnou představu o důsledcích sítě Natura 2000 pro jejich lesy, nýbrž také návrhy ohledně 
možností dosahování příjmů plynoucích z jejich lesů udržitelným způsobem, který je slučitelný s cíli 
ochrany přírody sítě Natura 2000. Program se ukázal jako velmi oblíbený. V opačném případě by do 
těchto lesních hospodářských plánů investovalo jen několik málo vlastníků. 

 
 

Projekt LIFE pro obnovu stepních doubrav v Maďarsku
18

 

 
Stepní doubravy jsou jedinečná přírodní stanoviště v Maďarsku, která se po staletí využívají pro 
pastvu hospodářských zvířat a komerční těžbu dřeva. Většina z nich byla přeměněna na holé pastviny 
nebo ornou půdu. Během zalesňování Velké uherské nížiny byly mimoto vysázeny nepůvodní lesní 
plantáže. V současnosti zůstal zachován jen malý počet plošek původního lesního porostu. Jednou 
z největších oblastí jsou stepní doubravy v okolí města Nagykőrös. 

 
Město Nagykőrös spolu s ředitelstvím Národního parku Dunaj-Ipeľ a WWF vypracovalo projekt LIFE-
příroda k obnovení stanoviště stepních doubrav v oblasti, jíž se projekt týkal, což zahrnovalo 
odstranění nepůvodních invazních rostlin a vysazení původních lesních druhů. Práva na užívání lesů 
v soukromém vlastnictví, které byly dříve využívány pro produkci dřeva, byla na základě inovativní 

                                                 
18

 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home 
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smlouvy na dobu 90 let udělena národnímu parku, a to s ohledem na oblasti s ploškami stepních 
doubrav s nejlepší hodnotou z hlediska ochrany přírody, v nichž bylo zavedeno obhospodařování 
zaměřené na ochranu. Vlastníci obdrželi za ztrátu příjmů kvůli zastavení komerční těžby dřeva v těchto 
oblastech náhradu a dřevo z odstraněných invazních druhů (např. akát nebo střemcha pozdní) bylo 
dáno k dispozici správcům lesů. 
 
Pro lokalitu sítě Natura 2000 byl vypracován rovněž dlouhodobý plán péče a při realizaci projektu bylo 
rozvinuto silné partnerství s vlastníky lesů. 

 
Nový nástroj LIFE19 vstoupil v platnost v lednu 2014. Nástroj je rozdělen na dva samostatné 
podprogramy: jeden pro životní prostředí (přibližně 2,1 miliardy EUR na granty na akce) 
a jeden pro oblast klimatu (přibližně 700 milionů EUR). Více než polovina rozpočtu na granty 
na akce v rámci podprogramu pro životní prostředí je vyčleněna na granty na akce v oblasti 
přírody a biologické rozmanitosti, se zvláštním důrazem na síť Natura 2000. To se promítá 
v celkové částce ve výši 1,22 miliardy EUR, která byla v sedmiletém období vyhrazena pro 
oblast přírody a biologické rozmanitosti. 
 
Kromě spolufinancování „tradičních“ projektů stejně jako v minulosti byl zaveden nový druh 
zásahu: „integrovaný“ projekt. Tyto projekty mají podporovat strategičtější programový 
přístup k uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Měly by zejména 
pomoci urychlit plné provádění akčních rámců členských států stanovujících priority, pokud 
jde o síť Natura 2000, například podporou správy a obnovy lokalit sítě Natura 2000 v široké 
zeměpisné oblasti, jako je celý region nebo země (podrobnosti ohledně akčních rámců 
stanovujících priority viz oddíl 2). 
 
V březnu 2014 byl přijat první víceletý pracovní program20. Tento pracovní program stanoví 
určité prioritní oblasti v rámci jednotlivých tematických priorit pro financování v příštích 
čtyřech letech. Níže jsou uvedena některá témata projektů, která jsou pro lesy obzvláště 
důležitá: 
 
V rámci priority „příroda“: 

 Projekty zaměřené na zlepšení stavu (z hlediska ochrany) typů přírodních stanovišť nebo 
druhů (včetně druhů ptáků), které jsou v zájmu Společenství, se zaměřením na lokality 
sítě Natura 2000, které jsou navrženy nebo určeny pro tyto typy přírodních stanovišť 
nebo druhy. 

 Projekty provádějící jednu či více akcí předpokládaných v příslušném prioritním akčním 
rámci, jak byl členskými státy aktualizován, nebo konkrétní akce, které byly určeny, 
doporučeny nebo schváleny v rámci biogeografických seminářů sítě Natura 2000. 

 Projekty zaměřující se na invazní nepůvodní druhy, pokud tyto pravděpodobně zhoršují 
stav druhů (včetně druhů ptáků) nebo typů přírodních stanovišť v zájmu Společenství 
z hlediska ochrany, na podporu sítě Natura 2000. 

 
V rámci priority „účinné využívání zdrojů“: 

 Činnosti pro monitorovací a informační lesní systémy a na předcházení lesním 
požárům. Projekty v rámci této priority mohou uplatňovat moderní metodiky k prokázání 
udržitelného obhospodařování lesů na regionální, vnitrostátní nebo nadnárodní úrovní 
podle schválených (Forest Europe) kritérií a ukazatelů podle cílů nové strategie EU 
v oblasti lesnictví a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020. To 
zahrnuje také projekty, které používají nové informace o lesích k zvýšení jejich odolnosti 

                                                 
19

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení 
programu pro životní prostředí a oblast klimatu (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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vůči hrozbám vyplývajícím z populačních změn souvisejících s urbanizací, opouštěním 
půdy nebo ztrátou tradičních dovedností v oblasti hospodaření s půdou. 

 
V rámci priority „správa a informace v oblasti životního prostředí“: 

 Kampaně k budování kapacit s cílem umožnit koordinaci a řízení příslušných informací 
o lesích a lesních požárech, které jsou reprezentativní pro EU. 

 Projekty podporující výměnu osvědčených postupů a rozvoj dovedností správců 
lokalit sítě Natura 2000 na základě doporučení vydaných během nových biogeografických 
seminářů sítě Natura 2000. 
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2. SMĚRNICE EU O PTÁCÍCH A O OCHRANĚ 

PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ 

 
2.1 Závazek EU týkající se zachování biologické rozmanitosti v Evropě 
 
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, nová strategie EU v oblasti lesnictví má jako jednu 
z priorit „ochranu lesů a posílení ekosystémových služeb“ a uvádí, že by členské státy „měly 
dosáhnout významného a měřitelného zlepšení stavu zachování lesních druhů a stanovišť 
díky úplnému provedení právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody a zajištěním toho, 
aby národní lesnické plány přispívaly k přiměřené správě sítě Natura 2000 do roku 2020“. 
 
To je přímo v souladu se závazky, které členské státy EU přijaly v roce 2010, a to „zastavit 
v EU do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb, 
v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit a současně zvýšit příspěvek EU k odvrácení 
úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku“21. 

Politický rámec pro dosažení tohoto celkového cíle stanoví strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti22, která byla přijata v květnu 2011. Pro lesy má přímý význam řada 
cílů strategie, včetně cíle 1, který členské státy vyzývá k „plnému provedení směrnice 
o ptácích a stanovištích“, a zejména uvádí, že je nutno „zastavit zhoršování stavu všech 
druhů a stanovišť, na které se vztahují právní předpisy EU upravující ochranu přírody, 
a dosáhnout významného a měřitelného zlepšení jejich stavu do roku 2020 ve srovnání se 
současným stavem“. 
 
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti stanoví tento ambiciózní cíl: 

Zastavit zhoršování stavu všech druhů a stanovišť, na které se vztahují právní předpisy EU 
upravující ochranu přírody, a dosáhnout významného a měřitelného zlepšení jejich stavu do 
roku 2020 tak, aby ve srovnání se současným stavem: 
(i) o 100 % více posuzovaných stanovišť a o 50 % více posuzovaných druhů podle 

směrnice o stanovištích vykázalo zlepšený stav z hlediska ochrany a 
(ii) o 50 % více posuzovaných druhů podle směrnice o ptácích vykázalo bezpečný nebo 

zlepšený stav. 

Při plnění tohoto cíle hrají lesy obzvláště důležitou úlohu. V lesích se nejenže nachází velmi 
významná část ohrožené biologické rozmanitosti v Evropě, nýbrž lesy také pokrývají přibližně 
polovinu celkové rozlohy evropské sítě Natura 2000. Je proto důležité, aby vlastníci a správci 
lesů znali dobře cíle a právní požadavky směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice 
o ptácích, zejména co se týká ochrany a správy lokalit sítě Natura 2000, aby mohli pozitivně 
přispět k jejich dosažení. 

Jak vysvětluje tato kapitola, vyžaduje to více než jen pouhé uplatňování obecných zásad 
udržitelného obhospodařování lesů. Na úrovni jednotlivých lokalit může být nezbytné uvážit 
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 Závěry ze zasedání Rady pro životní prostředí dne 15. března 2010. K dispozici na adrese: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207536%202010%20INIT 
22

 Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti 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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další opatření, která se zabývají zejména potřebou ochrany druhů a typů stanovišť 
evropského významu, jež se v dané lokalitě vyskytují. 
 
Níže jsou uvedena konkrétní ustanovení obou směrnic EU v oblasti ochrany přírody spolu 
s dalšími aspekty směrnic a politiky EU v oblasti biologické rozmanitosti, které mají přímý 
význam pro vlastníky a správce lesů. Cílem je poskytnout potřebné podkladové informace 
a právní souvislosti pro podrobnější oddíl otázek a odpovědí v části 2. 
 
 
2.2 Směrnice o ptácích a směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
 
Směrnice o ptácích23 a směrnice o ochraně přírodních stanovišť24 jsou základem politiky EU 
v oblasti biologické rozmanitosti. Tyto směrnice umožňují všem 28 členským státům EU 
vzájemně spolupracovat na základě společného legislativního rámce s cílem zachovat 
nejohroženější a nejcennější druhy a přírodní stanoviště v celém jejich přirozeném areálu 
rozšíření v EU. 
 
Směrnice o ptácích se týká všech druhů ptáků přirozeně se vyskytujících ve volné přírodě 
v EU (přibližně 500 druhů), zatímco směrnice o ochraně přírodních stanovišť se zaměřuje na 
dílčí soubor přibližně 2 000 druhů, které vyžadují ochranu, aby se zabránilo jejich vymizení, 
nebo z toho důvodu, že jsou reprezentativní pro důležitá přírodní stanoviště v Evropské unii. 
Podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť je přibližně 230 typů stanovišť chráněno jako 
takových. Na ty se často odkazuje jako na druhy nebo stanoviště v zájmu Společenství (další 
informace viz kapitola 3 a příloha 2). 
 
Celkovým cílem obou směrnic je zajistit, aby byl u druhů a typů stanovišť, jež mají chránit, 
zachován nebo obnoven příznivý stav z hlediska jejich ochrany25 v celém jejich přirozeném 
areálu rozšíření v EU. Členské státy musí k dosažení tohoto cíle přijmout vhodná opatření 
a současně zohlednit hospodářské, sociální a kulturní požadavky a regionální a místní 
charakteristiky. 
 
Tento cíl je stanoven pozitivně a směřuje k příznivé situaci, které je třeba dosáhnout 
a zachovat ji. Nejedná se tudíž pouze o to, zamezit jejich poškozování. 
 
Směrnice EU v oblasti ochrany přírody konkrétně vyžadují, aby členské státy: 
 

 vymezily, zachovaly a v případě potřeby obnovily základní lokality pro ochranu 
druhů a typů stanovišť uvedených v příloze I a II směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
a příloze I směrnice o ptácích, jakož i pro stěhovavé ptáky. Tyto lokality společně tvoří 
celoevropskou síť Natura 2000, 
 

 stanovily ochranný režim pro všechny evropské druhy volně žijících ptáků a jiné 
ohrožené druhy uvedené v příloze IV a V směrnice o ochraně stanovišť. Tento ochranný 
režim se uplatňuje v celém přirozeném areálu rozšíření těchto druhů v EU, tj. 
v lokalitách sítě Natura 2000 i mimo ně. 
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 Směrnice Rady 2009/147/ES (kodifikovaná verze směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně 
žijících ptáků, v platném znění) – viz http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=CS 
24

 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, konsolidované znění ze dne 1.1.2007 – 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 
25

 Pojem „příznivý stav z hlediska ochrany“ není ve směrnici o ptácích zmíněn, jsou v ní však 
stanoveny podobné požadavky vztahující se na zvláště chráněné oblasti. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=CS
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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2.3 Stav chráněných druhů a přírodních stanovišť v EU z hlediska ochrany 
 
Členské státy podávají Komisi co šest let zprávu o stavu typů stanovišť a druhů evropského 
významu, které se nacházejí na jejich území, a to nejen v lokalitách sítě Natura 2000, 
z hlediska ochrany. Zprávy se podávají pomocí standardní metodiky26, která Komisi 
umožňuje agregovat údaje na úrovni biogeografické oblasti i na úrovni EU. 
 
Nejnovější „zpráva o stavu přírody“, pokud jde o stav druhů a přírodních stanovišť z hlediska 
ochrany, jež jsou chráněny podle dvou směrnic v oblasti ochrany přírody, byla zveřejněna 
v květnu 2015 a týká se období 2007–2012. Tyto informace jsou velmi užitečné nejen při 
posuzování toho, zda směrnice dosahují svých cílů, nýbrž také pro stanovení nových 
a úpravu stávajících cílů a priorit v oblasti ochrany na základě nejnovějších údajů. 
Z hodnocení v roce 2015 vyplývá, že stav lesních stanovišť z hlediska ochrany není celkově 
dobrý a že je dosud zapotřebí učinit mnohé, má-li být do roku 2020 dosaženo cílů 
stanovených ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti a v nové strategii EU v oblasti 
lesnictví. 
 

Co znamená příznivý stav z hlediska ochrany (článek 1 směrnice o ochraně přírodních stanovišť) 

Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud: 
- jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se 

zvětšují a 
- specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou 

pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat a 
- stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý. 
 
Stav druhu z hlediska ochrany bude považován za „příznivý“, jestliže: 
- údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako 

životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a 
- přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen a 
- existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště 

k dlouhodobému zachování jeho populací. 

 
Pro období 2007–2012 byl stav z hlediska ochrany posouzen pro všechny typy lesních 
stanovišť v devíti biogeografických oblastech a výsledky ukazují, že pouze 15 % hodnocení 
ukazovalo příznivý stav z hlediska ochrany, zatímco 80 % hodnocení bylo „nepříznivých“ 
(obr. 5). 
 
Porovnají-li se tyto výsledky s výsledky předchozího hodnocení za období 2001–2006 (viz 
obr. 6), je za prvé patrné určité zlepšení, pokud jde o poznatky o stavu z hlediska ochrany. 
Počet hodnocení týkajících se špatného stavu typů lesních stanovišť se snížil, celkově je 
však procentní podíl hodnocení týkajících se „nepříznivého“ stavu vyšší (80 %) než 
v předchozím období (63 %). Při porovnávání výsledků obou období je však nutná 
obezřetnost, především kvůli zlepšení poznatků a metodik hodnocení. 
 

                                                 
26

 K dispozici na adrese: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 
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Obr. 5. Stav lesních stanovišť z hlediska ochrany v období 2007–2012 

Pozn.: počet hodnocení je uveden v závorkách. 
Zdroj: vypracováno na základě výsledků dostupných v síti EIONET – portálu podle článku 17
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Obr. 6. Stav lesních stanovišť z hlediska ochrany v období 2001–2006  

Pozn.: počet hodnocení je uveden v závorkách. Geografické pokrytí EU-25 (bez Bulharska 
a Rumunska). Zdroj: ETC/BD, 2008. 

 
 
2.4 Hlavní tlaky a hrozby u lesních stanovišť a druhů evropského významu 

 
Níže je uveden stručný přehled hlavních hrozeb a tlaků, jimž čelí jednotlivé typy lesních 
stanovišť v zájmu Společenství, jak je uvedly členské státy ve svých zprávách podle 
článku 17 za období 2007–2012. Tento přehled vychází z předběžné analýzy vnitrostátních 
zpráv, které jsou dostupné na referenčním portálu podle článku 1728. Na zmíněném portálu je 
k dispozici také seznam hrozeb a tlaků v období, o kterém se podává zpráva. 
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 Tento graf je založen na hodnocení 81 typů lesních stanovišť zahrnutých ve směrnici o ochraně 
přírodních stanovišť ve skupině 9. Lesy. Výsledky hodnocení jsou k dispozici na adrese: 
http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment 
28

 Viz: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 
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Hlavní hrozby a tlaky byly členskými státy nahlášeny pro každý typ stanoviště v jednotlivých 
biogeografických oblastech29, ve kterých se vyskytují, a mezi jednotlivými regiony se liší. Níže 
jsou proto pro jednotlivé biografické oblasti shrnuty. 
 
Alpínská oblast 
 
Hlavní hrozby nahlášené u jednotlivých typů lesních stanovišť v této oblasti souvisejí s lesním 
hospodářstvím a lesnictvím, a to zejména kvůli obhospodařování lesů a jejich využívání 
(včetně odstraňování mrtvého dřeva a odumírajících stromů, opětovné výsadby nepůvodních 
druhů, odlesňování atd.) a využívání lesů bez opětovné výsadby nebo přirozeného 
opětovného zalesnění. Jako hlavní hrozba v této oblasti je často udáváno rovněž narušení 
v důsledku činnosti člověka, především v souvislosti s výstavbou lyžařských středisek. 
 
K některým dalším hrozbám, které je nutno vzít v úvahu, patří výstavba silnic a dálnic, škody 
způsobené zvěří (přemnožení populace), znečištění ovzduší (částice znečišťující ovzduší), 
lesní požáry, změna složení druhů (sukcese) a přesouvání a střídání stanovišť. 
 
Atlantská oblast 
 
K hlavním hrozbám uváděným u lesů v atlantské oblasti patří některé způsoby 
obhospodařování spojené s pěstováním lesa a lesnictvím, včetně nadměrného odstraňování 
mrtvého dřeva a odumírajících stromů. Hlavní tlaky uváděné u mnoha lesních stanovišť v této 
oblasti představují přítomnost invazních nepůvodních druhů a antropogenní snížení 
propojení stanovišť. 
 
Co se týká břehových a lužních lesů, za hlavní hrozby se pokládá znečištění povrchových 
vod (jezerní a pozemní), změny záplavových území a odběr podzemních vod. 
 
Boreální oblast 
 
Jako hlavní hrozby jsou uváděny obhospodařování lesů, například odlesňování a probírky, 
spolu s antropogenním snížením propojení stanovišť a vývojem biocenózy (sukcese). 
Důležité jsou rovněž hrozby spojené s proměnou přírodních systémů, jako jsou člověkem 
vyvolané změny hydrologických podmínek (napřímení a odklon vodních toků, nedostatek 
záplavových území …). Tyto aspekty se týkají nejen lužních a břehových lesů, nýbrž i jiných 
typů boreálních lesů, jako jsou listnaté bažinaté lesy a tajga. 
 
Jako důležitou hrozbu pro lesní stanoviště v této oblasti je třeba vzít v úvahu i škody 
způsobené býložravci (včetně různých druhů zvěře). 
 
Kontinentální oblast 
 
K hlavním hrozbám uváděným u lesních stanovišť v kontinentální oblasti patří znečištění 
ovzduší, invazní nepůvodní druhy, antropogenní snížení propojení stanovišť, změna složení 
druhů (sukcese), škody způsobené býložravci (včetně různých druhů zvěře) a výstavba silnic 
a dálnic. Co se týká obhospodařování lesů, jako hlavní hrozby pro lesní stanoviště v této 
oblasti jsou uváděny také opětovná výsadba nepůvodních dřevin, odstraňování lesního 
podrostu a nadměrné odstraňování mrtvého dřeva a odumírajících stromů. Problémem je 
rovněž odlesňování. 
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 Evropská unie má devět biogeografických oblastí, z nichž každá má vlastní typickou kombinaci 

vegetace, klimatických podmínek a geologie. Viz: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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K některým dalším udávaným hrozbám patří nedostatečné provádění vhodných ochranných 
opatření, lesní požáry, přirozená eutrofizace, choroby (mikrobiální patogeny), sucha nebo 
nižší objem srážek, přesouvání a střídání stanovišť a člověkem vyvolané změny 
hydrologických podmínek (zejména lužní a břehové lesy). 
 
Makaronéská oblast 
 
Hlavní hrozby pro lesní stanoviště v makaronéské oblasti souvisejí s pastvou, 
rozmnožováním zvířat a škodami způsobenými býložravci (včetně různých druhů zvěře). Za 
významnou hrozbu se pokládají i invazní nepůvodní druhy. 
 
K některým dalším faktorům, které je nutno vzít v úvahu, patří venkovní sportovní 
a volnočasové aktivity, rekreační aktivity, změna hydrologických podmínek, mezidruhová 
konkurence (flóra), přírodní katastrofy (bouře) a změny teploty (např. zvýšení teploty 
a extrémní teploty). 
 
Středomořská oblast 
 
V lesích ve středomořské oblasti představují jedno z hlavních rizik požáry. Dalšími důležitými 
hrozbami jsou neudržitelné zatížení pastvou (zvěř i hospodářská zvířata), invazní nepůvodní 
druhy, exotičtí invazivní škůdci a choroby. K dalším významným problémům patří 
odlesňování pro změny ve využití půdy (urbanizace, průmyslové činnosti, výstavba silnic, 
skládky, sportovní a volnočasová zařízení atd.) a modifikace přírodního systému (člověkem 
vyvolané změny hydraulických podmínek). Některé hrozby souvisejí s obhospodařováním 
lesů (např. využívání lesů bez opětovné výsadby nebo přirozeného opětovného zalesnění 
atd.). 
 
Panonská oblast 
 
Hlavní hrozby souvisejí s pěstováním lesa a lesnictvím, zejména kvůli obhospodařování a 
využívání lesů (opětovná výsadba lesů, kácení lesů, nadměrné odstraňování mrtvého dřeva 
a odumírajících stromů atd.). Problémem je rovněž odlesňování. Za významné hrozby pro 
některé typy lesních stanovišť vyskytujících se v této oblasti se považují škody způsobené 
zvěří (přemnožení populace) a invazní nepůvodní druhy. 
 
Za klíčovou hrozbu pro lužní a břehové lesy a některé jiné panonské lesy tvořené druhy 
Quercus a Carpinus se považují také úpravy hydrografických funkcí. 
 
Černomořská oblast 
 
K hlavním hrozbám souvisejícím s lesy v této oblasti patří některé způsoby obhospodařování 
spojené s pěstováním lesa a lesnictvím (opětovná výsadba nepůvodních dřevin, 
odstraňování mrtvého dřeva a odumírajících stromů atd.). K některým dalším hrozbám, které 
je nutno vzít v úvahu, patří odlesňování, pastva v lesích, sběr hub, lišejníku, lesních plodů 
atd., lesní požáry a změna složení druhů (sukcese). 
 
Stepní oblast 
 
Za hlavní hrozbu pro lesní stanoviště v této oblasti se považuje pastva v lesích spolu se 
suchem a nižším množstvím srážek. K některým dalším významným hrozbám uváděným 
členskými státy patří přesouvání a střídání stanovišť, změna složení druhů (sukcese), 
parazitismus (fauna) a konkurence (flóra). 
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2.5 Síť Natura 2000 
 
Do sítě Natura 2000 bylo doposud zařazeno více než 27 000 lokalit. Tyto lokality společně 
pokrývají přibližně 18 % evropské pevniny a rovněž významné mořské oblasti. 
 
Jednotlivé lokality sítě Natura 2000 mají rozlohu od méně než 1 ha po více než 5 000 km² 
v závislosti na druzích nebo stanovištích, která mají chránit. Některé z nich se nacházejí 
v odlehlých oblastech, většina z nich je však nedílnou součástí venkovské krajiny a je v určité 
formě obhospodařována nebo využívána. 
 
Odhaduje se, že do sítě Natura 2000 je zařazeno přibližně 375 000 km² lesů. To 
představuje zhruba 50 % celkové plochy sítě Natura 2000 a okolo 21 % celkových lesních 
zdrojů v EU (viz tabulka 1). 
 
Vysoký procentní podíl lesů v síti Natura 2000 odráží nejen velké rozšíření lesů v Evropě, 
nýbrž také jejich celkový význam pro biologickou rozmanitost. Mnoho lesů je cenných právě 
kvůli způsobu, jakým byly (či nebyly) doposud obhospodařovány, a bude důležité zachovat 
stávající situaci i v budoucnu, aby se v lesích mohly i nadále vyskytovat vzácné a ohrožené 
druhy a stanoviště, pro něž byly lesy zařazeny do sítě Natura 2000. Jiné lesy označené jako 
lokality sítě Natura 2000 mají vysokou hodnotu biologické rozmanitosti z toho důvodu, že se 
velmi neliší od původních lesů (pralesů) nebo vykazují jen velmi málo stop lidské činnosti 
(prales). Některé z největších ploch těchto lesů se nacházejí v boreální biogeografické 
oblasti. 
 

 
Obr. 7: Síť Natura 2000 (2012) 

Natura 2000 Network, 

status 2012 
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Tabulka 1. Zalesněná plocha sítě Natura 2000 
 

Členský 
stát 

 

Celková 
rozloha sítě 
Natura 2000 
na pevnině 

(km²)
1
 

Celková 
zalesněná* 
plocha sítě 
Natura 2000 

(km²)
2
 

% sítě 
Natura 2000 

tvořené 
lesy* 

Lesy a jiné 
zalesněné 

plochy 
(km²)

3
 

Celkový 
podíl lesů* 
v rámci sítě 
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 

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 

Celkem 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Zdroje:
 

1 
Barometr Natura 2000, podle nejnovějších údajů, které členské státy poskytly EU do konce 

prosince 2013.
 

2 
Stav evropských lesů 2011. Forest Europe, EHK OSN a FAO. Údaje poskytlo GŘ pro životní 

prostředí s výjimkou Chorvatska (údaje poskytnuté vnitrostátními orgány). 
3 
Eurostat. Statistická publikace o zemědělství, lesnictví a rybolovu, vydání 2013. 

Poznámka: Výpočty zalesněné plochy byly provedeny pomocí údajů pocházejících z databáze 
krajinného pokryvu Corine (Corine Land Cover (CLC)) 2006 a databáze krajinného pokryvu Corine 
2000 pro UK a GR. Třídy CLC zařazené jako lesy: 311 listnaté lesy; 312 jehličnaté lesy; 313 smíšené 
lesy; 323 tvrdolistá vegetace; 324 přechod mezi lesem a křovinami. 
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SMĚRNICE O 
STANOVIŠTÍCH

Státní seznam 
navržených lokalit

Lokality významné 
pro Společenství

Zvláštní oblasti 
ochrany

SMĚRNICE O 
PTÁCÍCH

Zvláště chráněné 
oblasti

 

 

Jak jsou vybírány lokality pro síť Natura 2000? 
 

 Lokality jsou pro zařazení do sítě Natura 2000 
vybírány z toho důvodu, že se v nich nacházejí 
nejdůležitější oblasti pro typy stanovišť a druhy 
evropského významu, které jsou podle obou směrnic o 
ochraně přírody chráněny (viz příloha 3 a 4). 
V případě směrnice o ochraně přírodních stanovišť se 
výběr provádí podle vědeckých kritérií stanovených v 
příloze 3 zmíněné směrnice a zahrnuje několik fází 
(nejprve na úrovni členského státu, poté na úrovni 
biogeografické oblasti a na evropské úrovni), aby bylo 
zaručeno, že společně jsou zvolené lokality schopny 
zajistit dostatečné pokrytí jednotlivých typů stanovišť a 
druhů v celé EU. 
V případě směrnice o ptácích jsou lokality označeny 
členskými státy a po hodnocení zařazeny přímo do sítě 
Natura 2000. 

 
 

PROHLÍŽEČ NATURA 2000 
 
Prohlížeč Natura 2000 je on-line mapovací systém založený na GIS, který určuje přesnou polohu 
každé lokality sítě Natura 2000 v EU. Lokality lze prohlížet ve velmi podrobném měřítku, což umožňuje 
zobrazovat jejich hranice a hlavní krajinné prvky ve velmi vysokém rozlišení. 
 
Pro každou lokalitu je na internetu k dispozici rovněž standardní formulář údajů. V tomto formuláři jsou 
uvedeny druhy a typy stanovišť evropského významu, pro něž byla daná lokalita určena, a rovněž 
odhadovaná početnost populace a stav z hlediska ochrany v lokalitě, jakož i celkový význam lokality 
pro druhy nebo typy stanovišť v rámci celé EU (http://natura2000.eea.europa.eu/#). 

 
 
2.6 Ochrana a správa lokalit sítě Natura 2000 
 
Ochrana a správa lokalit sítě Natura 2000 označených podle některé ze směrnic jsou 
upraveny v článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť30. Článek 6 obsahuje tři klíčová 
ustanovení, která vyžadují, aby členské státy: 

 v každé lokalitě stanovily nezbytná ochranná opatření, která odpovídají ekologickým 
požadavkům chráněných typů přírodních stanovišť a druhů evropského významu, jež 
se na těchto lokalitách vyskytují (čl. 6 odst. 1), 

 přijaly opatření, aby vyloučily poškozování přírodních stanovišť nebo významné 
vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena (čl. 6 odst. 2), 

 zavedly postup posouzení plánů nebo projektů, které budou mít pravděpodobně na 
lokalitu sítě Natura 2000 významný negativní dopad (čl. 6 odst. 3 a 4). 

 
Podle čl. 2 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť musí opatření přijímaná na 
základě této směrnice brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky a regionální 
a místní charakteristiky. Směrnice plně uznává, že člověk je nedílnou součástí přírody a že 
opatření ochrany přírody a sociálně-ekonomické činnosti je nejlepší provádět v partnerství. 
Cílem sítě Natura 2000 není bránit hospodářským činnostem, nýbrž stanovit parametry pro 

                                                 
30

 Viz pokyny EK: 
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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jejich vykonávání, přičemž jsou současně chráněny nejcennější druhy a typy stanovišť 
v Evropě. 
 

Výňatek ze směrnice o ochraně přírodních stanovišť: 

Článek 2 

1. Cílem této směrnice je přispět k zajištění biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany 
přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na evropském území 
členských států, na které se vztahuje Smlouva. 

2. Cílem opatření přijímaných na základě této směrnice je zachování nebo obnova příznivého 
stavu z hlediska ochrany u přírodních stanovišť, druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin v zájmu Společenství. 

3. Opatření přijímaná na základě této směrnice musí brát v úvahu hospodářské, sociální 
a kulturní požadavky a regionální a místní charakteristiky. 

 

Článek 6 

1. Pro zvláštní oblasti ochrany stanoví členské státy nezbytná ochranná opatření zahrnující 
v případě potřeby odpovídající plány péče vypracované speciálně pro dané lokality nebo 
integrované do jiných plánů rozvoje a vhodná opatření právního, správního nebo smluvního 
charakteru, která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť uvedených 
v příloze I a druhů uvedených v příloze II, jež se na těchto lokalitách vyskytují. 

2. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby v oblastech zvláštní ochrany vyloučily 
poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů ani k vyrušování druhů, pro něž jsou tato 
území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné ve vztahu k cílům této 
směrnice. 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni 
nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 
samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 
posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 
uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 
orgány příslušného státu tento plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude mít 
nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, a co si v případě potřeby opatří stanovisko 
široké veřejnosti. 

4. Pokud navzdory negativnímu výsledku posouzení důsledků pro lokalitu musí být určitý plán 
nebo projekt z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního 
a ekonomického charakteru, přesto uskutečněn a není-li k dispozici žádné alternativní řešení, 
zajistí členský stát veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění ochrany celkové 
soudržnosti sítě NATURA 2000. O přijatých kompenzačních opatřeních uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo prioritní 
druhy, pak mohou být uplatněny pouze důvody související s ochranou lidského zdraví 
a veřejné bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní 
prostředí nebo jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu podle stanoviska 
Komise. 
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2.6.1 Stanovení cílů ochrany 
 
Za účelem provedení ochranných opatření podle čl. 6 odst. 1 je důležité stanovit nejprve 
jednoznačné cíle ochrany v každé lokalitě sítě Natura 200031. Tyto cíle popisují žádoucí 
stav všech druhů a typů stanovišť evropského významu, jež se v dané lokalitě vyskytují 
(z kvantitativního a/nebo kvalitativního hlediska)32, s přihlédnutím k jejich ekologickým 
požadavkům a hrozbám a tlakům, kterým čelí, v rámci dané lokality, jakož i možnému 
přispění lokality k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany na úrovni členského státu 
nebo biogeografické oblasti. 
 
Cíle ochrany se budou mezi jednotlivými lokalitami lišit, a to i v případě, že se v lokalitách 
vyskytují stejné druhy nebo stanoviště. Důvodem je skutečnost, že se mohou značně lišit 
místní ekologické podmínky (stav z hlediska ochrany, hrozby atd.), jakož i strategický význam 
dané lokality pro stanoviště a druhy, které se v ní vyskytují. Každá lokalita je ovlivněna 
rovněž sociálně-ekonomickou situací, která může mít dopad na proveditelnost určitých cílů 
a opatření ochrany. Proto je vhodné informovat příslušné zúčastněné strany, konzultovat 
s nimi a zapojit je nejen při stanovování ochranných opatření, nýbrž také při vymezování cílů 
ochrany. 
 
Lze očekávat, že cíle ochrany budou v průběhu času přiměřeně stálé, ve většině případů by 
měly vycházet z dlouhodobých záměrů (např. zvýšení populace datla černého v dané lokalitě 
o 10 % během dvaceti let; časový interval může být mnohem delší, například v případě, že se 
předpokládá obnova lesního stanoviště). Ochranná opatření souvisejí na druhou stranu 
s praktickými kroky, které jsou k dosažení těchto cílů zapotřebí. Tato opatření mohou být 
upravena v závislosti na měnících se hrozbách a tlacích, místních zájmech a zapojení 
zúčastněných stran nebo na základě pozitivních výsledků předchozích ochranných opatření. 
 
Jakmile byly tudíž pro danou lokalitu sítě Natura 2000 vymezeny cíle ochrany, existuje při 
stanovení a provádění ochranných opatření, která jsou k dosažení těchto cílů zapotřebí, 
určitá flexibilita, a to s přihlédnutím k celé škále sociálně-ekonomických činností a zájmů 
v rámci dané lokality. 
 

2.6.2 Stanovení nezbytných ochranných opatření 
 
Jak bylo uvedeno výše, ochranná opatření představují vlastní mechanismy a praktické kroky, 
které je třeba provést k tomu, aby daná lokalita dosáhla svých cílů ochrany. Tato opatření 
však nejsou volitelná. Podle čl. 6 odst. 1 je nutno přijmout ochranná opatření, která 
odpovídají ekologickým požadavkům druhů a typů stanovišť, jež se na dané lokalitě vyskytují. 
Ochranná opatření mohou zahrnovat činnosti v oblasti aktivní správy a obnovy, nebo pouze 
zajištění toho, aby pokračovaly stávající postupy obhospodařování, je-li to potřebné 
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 Doporučuje se, aby každý členský stát / region nejprve na vnitrostátní nebo regionální úrovni 
vymezil cíle ochrany pro všechny typy přírodních stanovišť a druhy v zájmu Společenství, jež se 
vyskytují na jeho území, a to s přihlédnutím k jejich stavu z hlediska ochrany, který je posouzen podle 
článku 17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, a potřebě přispět k dosažení příznivého stavu z 
hlediska ochrany u každého stanoviště a druhu v každé biogeografické oblasti

31
. To poskytne užitečný 

základ pro stanovení cílů ochrany na úrovni lokality s přihlédnutím k možnému přispění každé lokality 
k příznivému stavu z hlediska ochrany (viz příklady v příloze 2). 
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 Útvary Komise zveřejnily vysvětlivky ke stanovování cílů ochrany pro lokality sítě Natura 2000. Viz: 
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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k zachování stávajících chráněných stanovišť nebo druhů, jakož i pasivní správy (opatření 
typu „nedělat nic“)33. 
 
Způsob, jakým budou poté ochranná opatření prováděna v praxi, se bude mezi jednotlivými 
lokalitami lišit v závislosti na konkrétních podmínkách dané lokality (ekologické faktory, 
sociálně-ekonomická situace, tradiční postupy obhospodařování atd.). Ustanovení čl. 6 
odst. 1 umožňují v tomto ohledu velkou míru flexibility a ponechávají na jednotlivých 
členských státech, aby pro své lokality sítě Natura 2000 navrhly a provedly ochranná 
opatření. Každý členský stát může využít opatření právního, správního a/nebo smluvního 
charakteru podle toho, co pokládá za nejvhodnější. 
 

2.6.3 Nástroje pro plánování péče o lokality sítě Natura 2000 
 
S cílem pomoci zajistit, aby byla každá lokalita spravována účinným a transparentním 
způsobem, se správci lokalit vybízejí, aby ve spolupráci s místními zúčastněnými stranami 
vypracovali plány péče pro lokality sítě Natura 2000. Plány na úrovni lokalit (pro 
jednotlivou lokalitu či skupinu lokalit) lze využít k určení cílů ochrany v dané lokalitě spolu 
s opatřeními, která jsou k dosažení těchto cílů nezbytná. Lze je využít rovněž jako nástroj 
k stanovení příslušných úkolů a povinností jednotlivých aktérů (příslušných orgánů, vlastníků 
a správců pozemků, jiných zúčastněných stran včetně nevládních organizací) při provádění 
nezbytných ochranných opatření, která byla vymezena. 
 
Plány péče v rámci sítě Natura 2000 mohou být navrženy speciálně pro dotyčnou lokalitu, 
nebo být integrovány do jiných plánů rozvoje, například lesních hospodářských plánů, jsou-li 
do těchto plánů jednoznačně začleněny cíle ochrany přírody sítě Natura 2000. Jinými slovy, 
jeden dokument může v zásadě pokrývat obecné předpisy o obhospodařování lesů platné 
pro danou oblast i cíle a opatření ochrany přírody sítě Natura 2000, jež jsou pro danou 
lokalitu zapotřebí. 
 
Plány péče v rámci sítě Natura 2000 obvykle poskytují i podrobné vysvětlení toho, proč byla 
daná lokalita určena, jaký je současný stav druhů a typů stanovišť v zájmu Společenství 
z hlediska ochrany, jakož i hlavních hrozeb a tlaků. Nabízejí také možnost analyzovat 
stávající využití půdy a sociálně-ekonomické činnosti v dané lokalitě a vztah (včetně 
případných synergií) mezi těmito činnostmi a cíli ochrany v dané lokalitě. 
 

2.6.4 Vyloučení poškozování a předcházení nepříznivým účinkům 
 
Kromě stanovení nezbytných ochranných opatření pro lokality sítě Natura 2000 musí členské 
státy přijmout rovněž vhodná opatření, aby vyloučily poškozování přírodních stanovišť 
a stanovišť druhů a významné vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena (čl. 6 odst. 2 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť). Základ pro posouzení toho, zda určitá činnost 
pravděpodobně způsobí poškození dané lokality, představují cíle ochrany. 
 
V případě nových činností v oblasti rozvoje zavádí čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť postup posouzení s cílem zajistit ochranu lokalit sítě Natura 2000 před 
plány nebo projekty, které mohou lokality významně poškodit. Jakýkoli plán nebo projekt, 
který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 
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 Viz vysvětlivky ke stanovení ochranných opatření pro lokality sítě Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20
measures.pdf a pokyny ke stanovení ochranných opatření pro lokality sítě 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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pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, podléhá posouzení (tzv. odpovídajícímu 
posouzení) jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. 
 
Příslušné orgány mohou plán nebo projekt schválit teprve poté, co se ujistí, že nebude mít 
nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality. To může někdy vyžadovat provedení 
zmírňujících opatření k odstranění možného negativního dopadu, nebo jeho snížení na 
nevýznamnou úroveň. 

 

Spolupráce v rámci sítě Natura 2000 – biogeografický proces Natura 2000 
 
Od roku 2011 zavedla Komise proces, který má podporovat vytváření sítí a spolupráci mezi 
všemi subjekty podílejícími se na péči o lokality sítě Natura 2000. Cílem je dosáhnout při péči 
o síť na biogeografické úrovni a v celé EU soudržnosti. Zmíněný proces umožňuje rovněž 
prosazovat přeshraniční spolupráci, výměnu osvědčených postupů a zlepšit společné 
chápání stavu z hlediska ochrany, cílů ochrany a ochranných opatření. Úplné informace 
o komunikační platformě sítě Natura 2000 jsou k dispozici na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 

 

2.6.5 Lepší propojení sítě Natura 2000 
 
Mnoho přírodních stanovišť v Evropě, včetně lesů, je v důsledku odlesňování či jiného 
minulého a probíhajícího vývoje, využití půdy a změn krajinného pokryvu velmi roztříštěných. 
To významně snižuje jejich schopnost poskytovat společnosti cenné ekosystémové služby. 
Článek 10 směrnice o ochraně přírodních stanovišť předpokládá, že členské státy podpoří 
péči o krajinné prvky, které mají rozhodující význam pro volně žijící živočichy a planě rostoucí 
rostliny, zejména v zájmu zlepšení ekologické soudržnosti sítě Natura 2000. 
 
V květnu 2013 přijala Evropská komise novou strategii na podporu zelené infrastruktury 
v Evropě34, která přispěje mimo jiné i k uvedenému cíli. Strategie vytváří rámec pro podporu 
projektů zelené infrastruktury v rámci stávajících právních, správních a finančních nástrojů 
a nástrojů politiky EU. 
 
Lepší propojení lesních stanovišť je velmi důležitý cíl vzhledem k tomu, že roztříštěnost 
představuje pro lesní stanoviště jednu z nejvýznamnějších hrozeb. Propojení lze zajistit 
například rozšířením plochy některých typů lesních stanovišť ve vhodných oblastech 
prostřednictvím opětovného zalesňování nebo zvýšením ekologické kvality stávajících 
lesních stanovišť. 
 

2.7 Financování péče o lokality sítě Natura 2000 
 
Ačkoli hlavní odpovědnost za financování sítě Natura 2000 nesou členské státy, článek 8 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť spojuje provádění nezbytných ochranných opatření 
s poskytnutím spolufinancování ze strany EU. V oddíle 1.2.2 již byl podán přehled 
nejdůležitějších fondů EU pro lesy a síť Natura 2000. 
 
Tyto fondy jsou blíže popsány v pokynech k financování sítě Natura 2000, které mají 
orgánům, správcům a vlastníkům pomoci využít četné příležitosti, jež jsou ve stávajícím 
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 Sdělení Komise: Zelená infrastruktura (COM(2013) 249 final) http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=CS 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
file:///C:/Users/kremefr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/513YEYIA/Zelená%20infrastruktura%20(COM(2013) 249%20final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=CS
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období financování (2014–2020) dostupné pro opatření na obhospodařování lokalit sítě 
Natura 2000, včetně opatření souvisejících s lesy zařazenými do sítě Natura 200035. 
 
V zájmu co nejlepšího využití dostupných finančních prostředků EU Komise členské státy 
vybídla, aby k plánování financování sítě Natura 2000 zaujaly strategičtější víceletý přístup. 
To má podobu akčních rámců stanovujících priority, které vymezují finanční potřeby 
a strategické priority pro síť Natura 2000 na vnitrostátní nebo regionální úrovni pro 
období 2014–2020. Tyto akční rámce mají výslovně usnadnit začlenění vhodných 
ochranných opatření do nových operačních programů pro různé finanční nástroje EU36. Nový 
program LIFE na období 2014–2020 umožňuje financovat integrované projekty, které mají 
usnadnit úplné provedení akčních rámců stanovujících priority v dlouhodobém horizontu. 
 
Na úrovni jednotlivých lokalit musí být určení nezbytných ochranných opatření (např. 
v plánech péče a jiných nástrojích) spojeno rovněž s odhadem finančních prostředků 
potřebných pro jejich provedení. V tomto ohledu je důležité vzít v úvahu nejen náklady na 
opatření, nýbrž také důsledky jejich provedení, zejména v případě, navrhuje-li se omezit nebo 
přizpůsobit stávající způsoby obhospodařování lesů, což může v některých případech 
znamenat ztrátu příjmů37. 
 

2.8 Ochrana druhů na území EU 
 
Druhý hlavní soubor ustanovení obou směrnic EU v oblasti ochrany přírody se týká ochrany 
určitých druhů v EU, a to v rámci lokalit sítě Natura 2000 i mimo ně. Ustanovení o ochraně 
druhů zahrnují všechny druhy volně žijících ptáků přirozeně se vyskytujících v EU, jakož i jiné 
druhy uvedené v přílohách IV a V směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 
 
Tato ustanovení v zásadě38 vyžadují, aby členské státy zakázaly: 
- úmyslné usmrcování nebo odchyt chráněných druhů jakýmkoli způsobem, 
- úmyslné ničení nebo poškozování jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, nebo 

úmyslné vyrývání, sběr, vyřezávání, vytrhávání nebo ničení chráněných rostlin, 
- poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku, 
- úmyslné vyrušování během rozmnožování, výchovy mláďat, přezimování a migrace, 
- držení, dopravu a prodej jedinců odebraných z volné přírody. 
 
Za určitých okolností jsou přípustné odchylky od těchto ustanovení (např. v zájmu prevence 
závažných škod na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu a vodách), pokud neexistuje žádné jiné 
uspokojivé řešení (např. odklad plánovaných prací) a důsledky těchto odchylek nejsou 
v rozporu s celkovými cíli směrnic. Podmínky pro tyto odchylky jsou stanoveny v článku 9 
směrnice o ptácích a článku 16 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 
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 Viz nové pokyny k financování sítě Natura 2000, k dispozici na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
36

 SEC(2011) 1573 final. Viz: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
37

 Ne každou potenciální ztrátu příjmů je nutno nebo možno nahradit, například v případě, je-li ztráta 
příjmů důsledkem splnění právního požadavku, který má vyloučit poškozování způsobené novým 
typem hospodaření (čl. 6 odst. 2) (náhrada se neposkytuje například za povinnost zachovat bučinu 
a neumožnit její přeměnu na jehličnatý porost). 
38

 Přesné podmínky jsou stanoveny v článku 5 směrnice o ptácích (pro ptáky) a článku 12 (pro 
živočichy) a článku 13 (pro rostliny) směrnice o ochraně přírodních stanovišť – viz Pokyny k přísné 
ochraně živočišných druhů v zájmu Společenství podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
(Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the 
Habitats Directive) 
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
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2.9 Zabývání se nepůvodními druhy v EU 

 
V čl. 22 písm. b) směrnice o ochraně přírodních stanovišť je uvedeno, že členské státy zajistí, 
aby záměrné vysazení jakéhokoli druhu do volné přírody, který není na jejich území původní, 
bylo řízeno tak, aby nedošlo k poškození přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu 
rozšíření nebo původních volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a jestliže to 
považují za nezbytné, že takovéto vysazování zakážou. 
 
Je důležité zmínit rostoucí problém související s invazními nepůvodními druhy, jelikož ty 
představují pro původní druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a stanoviště 
v Evropě velkou hrozbu a každý rok způsobují škody ve výši několika milionů eur. 
 
V roce 2014 přijaly Evropský parlament a Rada nové nařízení EU o invazních nepůvodních 
druzích39, které má stanovit koordinovaný evropský právní rámec pro opatření v oblasti 
prevence, minimalizace a zmírnění nepříznivých dopadů invazních nepůvodních druhů na 
biologickou rozmanitost a ekosystémové služby a omezit škody způsobené hospodářství 
a lidskému zdraví. 
 
Nařízení obsahuje tři různé druhy opatření, která sledují mezinárodně schválený hierarchický 
přístup k boji proti invazním nepůvodním druhům: 

 Prevence: předpokládá se řada přísných opatření s cílem zabránit v prvé řadě zavlékání 
nových invazních nepůvodních druhů do EU, a to záměrně či nezáměrně. 

 Včasné varování a rychlá reakce: členské státy musí zavést systém včasného varování 
pro co nejrychlejší zjištění výskytu invazních nepůvodních druhů a přijetí rychlých 
opatření s cílem zabránit jejich usídlení. 

 Regulace již usídlených invazních nepůvodních druhů: některé invazní nepůvodní druhy 
jsou již na území EU usídleny; k jejich regulaci je zapotřebí koordinovaná činnost, aby se 
dále nešířily a aby se omezily na minimum škody, které způsobují. 

 
Posledně uvedené opatření je obzvláště důležité pro lesní ekosystémy, ve kterých jsou 
hospodářské, sociální i ekologické dopady způsobené invazními nepůvodními druhy 
obzvláště významné. 
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 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 ZAŘAZENÉ DO SÍTĚ NATURA 2000: 

PŘEHLED 

 
 
 
3.1 Evropské lesy a jejich význam pro biologickou rozmanitost 
 
Evropské lesy jsou ze všech suchozemských stanovišť v EU stanovišti s nejbohatší 
biologickou rozmanitostí. V důsledku své strukturální komplexnosti, rozmanitosti a dynamické 
povahy jsou po mnoho staletí významným zdrojem velké části biologické rozmanitosti 
v Evropě. To platí nejen pro druhy žijící výhradně v „uzavřených“ lesích, nýbrž také pro jiné 
druhy, zejména bezobratlé a ptáky, jež vyžadují mozaiku uzavřených lesů a jiných 
zalesněných ploch, včetně otevřených křovinatých porostů a lesních světlin. 
 
V jednotlivých evropských regionech se vyvíjely různé typy lesů, které jsou přizpůsobeny 
místním environmentálním podmínkám. Ve střední Evropě převládají bučiny, zatímco 
v horských oblastech a v severní Evropě jsou nejběžnější jehličnaté lesy. V oblasti 
Středomoří převládají smíšené dubovo-jehličnaté lesy. Odhaduje se, že celkem se v EU 
vyskytuje 14 kategorií a 79 typů lesních stanovišť (Barbati et al., 2014)40. 
 
V průběhu staletí byla přirozená lesní vegetace ve většině evropských regionů nahrazena 
jinými druhy využití půdy nebo polopřirozenými lesy, které jsou ve větší či menší míře 
obhospodařovány a využívány pro různé účely, jako je dřevo, pastva atd. V porovnání 
s ostatními částmi světa zůstalo v současnosti v Evropě jen málo zcela nedotčených lesů 
(přibližně 5 %) (agentura EEA, 2010)41. V rozšířenějších polopřirozených lesích (i když 
obhospodařování napodobuje některé formy přirozené dynamiky) je časový cyklus 
postupného nahrazování jednotlivých generací lesa zkrácen přibližně o polovinu, což snižuje 
rovněž výskyt starých stromů, porostů a souvisejících mikrostanovišť a ovlivňuje některé 
prvky biologické rozmanitosti. Některé lesy však mají pro biologickou rozmanitost i nadále 
zásadní význam, často právě kvůli způsobu dosavadního obhospodařování. Se 
začleňováním ochrany biologické rozmanitosti do evropského lesnictví existují rozsáhlé 
zkušenosti42. 
 
 
3.2 Lesy navržené pro zařazení do sítě Natura 2000 
 
Nepřekvapuje proto, že polovinu sítě Natura 2000 tvoří lesy, ačkoliv s významnými rozdíly 
mezi jednotlivými zeměmi a biogeografickými oblastmi. Plocha lesů zařazených do sítě 
Natura 2000 je v rozmezí od 6,4 % ve Spojeném království do 53,1 % v Bulharsku. 
 
 

                                                 
40

 European forest types – Categories and types for sustainable forest management reporting and 
policy. Technická zpráva agentury EEA 09/2006, revize Barbati et al., European Forest Types and 
Forest Europe SFM indicators: Tools for monitoring progress on forest biodiversity conservation. 
Forest Ecology and Management, sv. 321, 1. června 2014. 
41

 10 messages for 2010 Forest ecosystems. Evropská agentura pro životní prostředí, 2010. 
K dispozici na adrese: http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3 
42

 Viz revize: Kraus D. a Krumm F. (eds.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity. European Forest Institute. 284 s. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C
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    les  les včetně přechodových křovinných porostů 
 

Obr. 8. Procentní podíl lesů zařazených do sítě Natura 2000 podle jednotlivých členských 
států (2012) 

Pozn.: Procentní podíl lesů zařazených do sítě Natura 2000 se odhaduje pomocí tříd databáze 
krajinného pokryvu Corine. Ne všechny zalesněné plochy se shodují s typy stanovišť uvedenými 
v příloze I. 

Zdroj: Rural Development in the EU – Statistical and economic information (Rozvoj venkova v EU: 
statistické a ekonomické informace), zpráva za rok 2013. 
 

 
Pro zařazení lesa do sítě Natura 2000 existují tři hlavní důvody: 
 

 Daná lokalita zahrnuje důležitou oblast pro jeden či více typů lesních stanovišť 

evropského významu, které jsou uvedeny v příloze I směrnice o ochraně 

přírodních stanovišť. V příloze I je uvedeno celkem 85 typů lesních stanovišť43, včetně 

29 prioritních stanovišť44 (podrobnosti viz příloha 2). Podle směrnice jsou typy lesních 

stanovišť uvedené v příloze I definovány jako: přirozená nebo téměř přirozená lesní 

vegetace složená z původních druhů dřevin vytvářejících vysokokmenné lesy s typickým 

podrostem a splňující tato kritéria: vzácná nebo zbytková vegetace nebo výskyt druhů 

v zájmu Společenství. 

 

Vysoký počet typů lesních stanovišť v zájmu Společenství nutně neznamená rozšířený 

zdroj. Naopak, zdá se, že mnoho typů stanovišť je vzácných a má zbytkovou povahu, 

kdy je více než polovina omezena na poměrně malý areál rozšíření v jedné nebo ve 

dvou zemích, jako jsou například apeninské bučiny (9210*, 9220*), palmové háje 

s datlovníkem (Phoenix spp.) (9370*), kaledonské (skotské) lesy (91C0*) a makaronéské 

vavřínové lesy (9360*). Existují však i rozšířenější lesy, jako je západní tajga (*9010), 

                                                 
43

 Včetně 81 typů stanovišť definovaných ve skupině 9. Lesy v příloze I směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
a dalších čtyř typů stanovišť uvedených ve směrnici, které se v tomto dokumentu pokládají za lesní stanoviště 
(včetně stromy porostlých luk a dun). 
44

 Priorita znamená typy přírodních stanovišť ohrožených vymizením, za jejichž ochranu má Společenství zvláštní 
odpovědnost; tyto prioritní typy přírodních stanovišť jsou v příloze I označeny hvězdičkou (*). 
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bučiny typu Asperulo-Fagetum (9130) a doubravy s druhy Quercus ilex a Quercus 

rotundifolia (9340). 

 V dané lokalitě se vyskytuje jedno či několik důležitých stanovišť (např. pro 

rozmnožování, odpočinek nebo krmení) jednoho či více druhů evropského významu 

uvedených v příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť nebo v příloze I směrnice 

o ptácích (s lesy je spojených celkem přibližně 121 druhů uvedených v příloze II 

směrnice o ochraně přírodních stanovišť, včetně: 11 obojživelníků, 23 savců, 

44 bezobratlých a 43 rostlin)45. Za druhy úzce spojené s lesy se pokládá také přibližně 

63 druhů uvedených v příloze I směrnice o ptácích (viz příloha 2 tohoto dokumentu, 

pokud jde o další informace); mnoho těchto druhů má opět omezený výskyt vzhledem ke 

stavu vysokého ohrožení nebo omezenému areálu rozšíření stanoviště. 

 Samotný les není hlavním stanovištěm chráněných druhů EU nebo typem stanoviště, je 
však důležitý pro celkovou ekologickou soudržnost sítě Natura 2000 (např. 
ekologický koridor spojující hlavní stanoviště chráněných druhů v rámci určité lokality, 
ochranná zóna kolem hlavní oblasti atd.). 

 
Je důležité připomenout, že důvod zařazení určitého lesa do sítě Natura 2000 bude mít 
přímý vliv na druh ochranných opatření, která se mohou vyžadovat podle čl. 6 odst. 1 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

 

                                                 
45

 Evropský scénář pro biologickou rozmanitost z roku 2010 (agentura EEA, 2010). Dodatek III – Rozdělení druhů 
podle ekosystémů. Údaje nezahrnují druhy, které byly přidány následně po přistoupení Bulharska, Rumunska 
a Chorvatska. 
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Příklady typů lesních stanovišť uvedených v příloze I 

 

 

Finsko-skandinávské pastviny porostlé 

dřevinami (9070) v jižním Švédsku. Foto: Vikki 

Bengtsson 

 

Bučiny typu Luzulo-Fagetum (9110), Národní park 

Söderåsens, Švédsko. Foto: Oddvar Fiskesjö 

 

 

 

Makaronéské vavřínové lesy (9360*) v Barranco 

de Nieto, Tenerife (Španělsko). Foto: Andy Gillison 

 

 

 

Submediteránní bory s endemickou borovicí 

černou (9530*) v Alpách (Itálie). Foto: P. Susmel 
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ČÁST II: 

 
 

Často kladené otázky 
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4.  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

4.1 Úvod 
 
Tato kapitola má zodpovědět řadu často kladených otázek týkajících se lesů zařazených do 
sítě Natura 2000. Otázky byly určeny s pomocí ad hoc pracovní skupiny, kterou Komise 
zřídila za účelem vyhotovení tohoto dokumentu. Čtenářům, kteří nejsou se sítí Natura 2000 
obeznámeni, se důrazně doporučuje prostudovat nejprve část I tohoto dokumentu, aby 
získali jasný přehled o cílech a právních povinnostech podle směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť a směrnice o ptácích, a zejména o ochraně lokalit sítě Natura 2000. 
 
Pro snadné použití jsou často kladené otázky zařazeny do skupin podle těchto hlavních 
témat:  

 Určování lokalit pro zařazení do sítě Natura 2000 

 Stanovení cílů ochrany pro lokality sítě Natura 2000 

 Provádění ochranných opatření souvisejících s lesy zařazenými do sítě Natura 2000 

 Zajištění nepoškozování lesů zařazených do sítě Natura 2000 

 Způsoby obhospodařování lesů a požadavky související se sítí Natura 2000 

 Možnosti financování na podporu lesnických činností v síti Natura 2000 

 Nové činnosti v rámci sítě Natura 2000: povolovací řízení 

 Sledování a hodnocení pokroku při provádění ochranných opatření 

 Komunikace, spolupráce, aktivní zapojení zúčastněných stran 

 Opatření mimo lokality sítě Natura 2000 
 

Na začátku každé otázky je uvedeno: 

 to, zda otázka zahrnuje právní povinnost (podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
a směrnice o ptácích), doporučení nebo pouze informace, 

 hlavní cílová skupina, jíž je určena (např. vlastníci lesů, správci lesů, orgány, široká 
veřejnost – včetně nevládních organizací), 

 referenční číslo souvisejících případových studií popsaných v části III. 
 
Právní povinnosti (P) odkazují na konkrétní povinnosti podle směrnic. Může se jednat 
o povinnost uloženou orgánům a/nebo vlastníkovi či správci lesa. Členské státy musí 
ustanovení směrnic provést ve svém právním systému. Některá provedená ustanovení pak 
musí uplatňovat dotčení účastníci (např. správci nebo vlastníci lesů). Cílem textu je objasnit 
důsledky právních povinností s odkazy na příslušnou judikaturu, je-li k dispozici. 
Doporučení (D) mají poskytnout možná řešení zabývající se určitými aspekty směrnic. Jsou 
určena pouze pro informaci a neznamenají žádnou povinnost. 

Text označený jako informace (I) je uveden pro lepší pochopení sítě Natura 2000, směrnice 
o ptácích a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Do této kategorie jsou zařazeny 
všechny příklady zmíněné v textu. 
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4.2 Určování lokalit pro zařazení do sítě Natura 2000 

 
 

Otázky: 
1. Proč téměř polovinu sítě Natura 2000 tvoří lesy? 
2. Které typy lesů jsou zařazeny do sítě Natura 2000? 
3. Jak lze zjistit více informací o lokalitách zařazených do sítě Natura 2000? 

 
 

1. Proč téměř 50 % sítě Natura 2000 tvoří lesy? 

Informace 
Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

V lesích se nachází velmi významná část biologické rozmanitosti v Evropě. To zahrnuje 
mnoho vzácných a ohrožených druhů a typů stanovišť uvedených ve směrnici o ochraně 
přírodních stanovišť a ve směrnici o ptácích. Nejvhodnější oblasti byly označeny za část sítě 
Natura 2000 s cílem zajistit jejich dlouhodobé přežití v EU. V důsledku toho je nyní přibližně 
375 000 km2 lesů zařazeno do sítě Natura 2000, která zahrnuje 28 zemí. Členským státem 
s největší plochou lesů zařazených do sítě Natura 2000 je Španělsko (přibližně 79 800 km2), 
za ním následuje Polsko (přibližně 33 500 km2) a Francie (30 090 km2). 

Vysoký podíl lesů v síti Natura 2000 odráží rovněž skutečnost, že lesy pokrývají přibližně 
42 % území EU a tvoří významnou část krajinného pokryvu v Evropě. Mnoho lesů je také 
obhospodařováno způsobem, který zachovává stanoviště a druhy chráněné podle směrnice 
o ptácích nebo směrnice o ochraně přírodních stanovišť a vysvětluje jejich poměrně vysokou 
hodnotu biologické rozmanitosti v porovnání s jiným využitím půdy. Kromě takto 
obhospodařovaných lesů zahrnuje síť Natura 2000 také významné oblasti pralesů. Určení 
lesa jako lokality sítě Natura 2000 uznává vysokou hodnotu daného lesa, pokud jde o cíle 
směrnice o ptácích nebo směrnice o ochraně přírodních stanovišť. To však nutně 
neznamená, že všechny typy stanovišť nebo druhy, pro něž bylo dané území určeno, se již 
na tomto území nacházejí v dobrém stavu. V některých případech může být opak pravdou, 
a k zlepšení situace mohou být proto zapotřebí zvláštní ochranná opatření. Tato opatření 
mohou zahrnovat přísnou ochranu i aktivní obhospodařování, jako je pastva, ochrana starých 
stromů, odstraňování nežádoucích druhů dřevin atd. 

 

2. Které typy lesů jsou zařazeny do sítě Natura 2000? 

Informace 
Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

Zalesněné plochy jsou do sítě Natura 2000 zařazeny z toho důvodu, že se v nich v rámci EU 
nacházejí nejlepší lokality pro druhy a typy lesních stanovišť, jež jsou chráněny podle obou 
směrnic EU v oblasti ochrany přírody. Výběr lokalit se provádí na základě vědeckých 
hledisek. 

V případě směrnice o ochraně přírodních stanovišť zahrnuje proces výběru několik kroků 
počínaje určením nejvhodnějších lokalit na úrovni členského státu, jak je popsáno v příloze III 
směrnice. Státní seznamy poté přezkoumává Komise ve spolupráci s členskými státy a vědci, 
aby bylo zaručeno, že pro každý typ stanoviště a druh (společně) zajišťují dostatečné pokrytí 
v celém jejich přirozeném areálu rozšíření v EU a že tvoří soudržnou síť. V případě směrnice 
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o ptácích jsou lokality označeny členskými státy a po vědeckém hodnocení jsou přímo 
zařazeny do sítě Natura 2000. 

Při výběru lokalit sítě Natura 2000 pro 85 typů lesních stanovišť46 chráněných podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť musí členské státy uplatňovat kritéria stanovená v příloze III 
zmíněné směrnice. Podle těchto kritérií jsou lokality vybírány mimo jiné z toho důvodu, že se 
v dané oblasti vyskytuje vhodný příklad daného typu stanoviště a že se lokalita vyznačuje 
dobrým stupněm zachování struktury a funkcí příslušného typu stanoviště nebo možnostmi 
obnovy. Tento vysoký počet typů stanovišť dokládá velmi rozmanitý charakter lesů v EU. 

Lesy jsou označeny jako lokality sítě Natura 2000 rovněž tehdy, pokud se v nich vyskytují 
důležitá stanoviště pro rozmnožování, odpočinek nebo krmení jednoho či více druhů 
evropského významu uvedených v příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť nebo 
příloze I směrnice o ptácích nebo pravidelně se vyskytujících stěhovavých druhů, které 
nejsou v příloze I uvedeny. Prvně uvedené se vztahuje na tyto druhy spojené s lesy: 
43 rostlin, 44 bezobratlých, 23 savců a 11 obojživelníků, zatímco druhé zahrnuje 63 druhů 
ptáků úzce spojených s lesy. Mnoho těchto druhů má opět omezený výskyt vzhledem ke 
stavu vysokého ohrožení nebo omezenému areálu rozšíření stanoviště. 

Určitá lokalita může být vybrána rovněž kvůli početnosti a hustotě populace druhů 
vyskytujících se v této lokalitě a celkovému významu lokality pro zachování příslušného typu 
stanoviště nebo druhu. Podle směrnice o ptácích mohou být lokality vybrány z toho důvodu, 
že byly označeny jako území nejvhodnější z hlediska počtu druhů a rozlohy pro ochranu 
druhů uvedených v příloze I směrnice nebo pro pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy. 

Les může být do sítě Natura 2000 zařazen i v případě, není-li hlavním stanovištěm pro 
některý chráněný druh nebo typ stanoviště v EU, má však zásadní význam pro celkovou 
ekologickou soudržnost lokality nebo sítě (např. ekologický koridor spojující hlavní stanoviště 
pro chráněné druhy v rámci dané lokality, ochranná zóna kolem oblasti rozmnožování atd.). 

Do sítě Natura 2000 není zařazena každá lokalita, ve které se vyskytuje typ stanoviště nebo 
druh evropského významu. Cílem je určit pouze nejvhodnější a nejdůležitější lokality 
k zajištění jejich ochrany. Proto v případě některých rozšířenějších typů lesních stanovišť 
chráněných podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, jako je západní tajga (kód 
stanoviště 9010), bučiny typu Asperulo-Fagetum (9130) nebo doubravy s druhy Quercus ilex 
a Quercus rotundifolia (9340), je do sítě Natura 2000 zařazena pouze část celkového lesního 
stanoviště. Podobná situace platí u řady lesních druhů, jako je datel černý (Dryocopus 
martius) nebo jeřábek lesní (Bonasia bonasia)47. 

V některých případech však může být nezbytné označit všechny zbývající oblasti pro určitý 
druh či typ stanoviště, aby bylo zajištěno jejich přežití. Tak je tomu zejména v případě 
mimořádně vzácných typů stanovišť nebo druhů či typů stanovišť nebo druhů s omezeným 
areálem rozšíření, jako jsou například moesijské lesy s jedlí stříbrnou 91BA (18 lokalit 
pokrývajících přibližně 15 000 km2). 

Je důležité uvědomovat si důvod pro zařazení daného lesa do sítě Natura 2000, jelikož to 

                                                 
46

 Včetně typů lesních stanovišť, stromy porostlých luk, spásaných lesů (dehesy) a stromy porostlých 
dun. Po přistoupení Bulharska a Rumunska bylo do přílohy I směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
zařazeno devět nových typů lesních stanovišť (v kategorii 9 – lesy). Po přistoupení Chorvatska nebyl 
do směrnice o ochraně přírodních stanovišť zařazen žádný nový typ lesního stanoviště. 
47

 Západní tajga (9010): 2 848 lokalit sítě Natura 2000 pokrývajících téměř 2 miliony ha 
a představujících 49 % celkové plochy stanoviště; bučiny typu Asperulo-Fagetum (9130): 2 236 lokalit 
pokrývajících přibližně 800 000 ha a představujících 54 % celkové plochy; doubravy s druhy Quercus 
ilex a Quercus rotundifolia (9340): 1 163 lokalit pokrývajících přibližně 1 milion ha a představujících 
64 % celkové plochy stanoviště. Údaje převzaty z Evropského scénáře pro biologickou rozmanitost 
z roku 2010, agentura EEA 2010. Údaje nezahrnují typy stanovišť, které byly přidány následně po 
přistoupení Rumunska, Bulharska či Chorvatska. 
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bude mít přímý vliv na cíle ochrany a druh ochranných opatření, která se mohou vyžadovat, 
jakož i posouzení možných dopadů plánů nebo projektů na danou lokalitu (článek 6 směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť). 
 

3. Jak lze zjistit více informací o lokalitách zařazených do sítě Natura 2000? 

Informace 
Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů 

Související případové studie 
(č.): 

Ke každé lokalitě sítě Natura 2000 je připojen standardní formulář údajů, který uvádí druhy 
a typy stanovišť evropského významu, pro něž byla daná lokalita určena, a rovněž 
odhadovanou početnost populace a stupeň zachování v dané lokalitě v době určení nebo 
v pozdější fázi, pokud byl v lokalitě zaznamenán výskyt nových druhů nebo typů stanovišť 
a standardní formulář údajů byl náležitě aktualizován. Tyto standardní formuláře údajů jsou 
veřejně přístupné dokumenty. Lze do nich nahlížet prostřednictvím prohlížeče Natura 200048: 

http://natura2000.eea.europa.eu/. 

Prohlížeč Natura 2000 je on-line mapovací systém založený na GIS, který určuje přesnou 
polohu každé lokality sítě Natura 2000 v EU. Uživatel může vyhledat jakoukoli lokalitu v EU a 
dotazovat se na ni. Vzhledem k velmi velkému měřítku map jsou dobře viditelné hranice 
lokality a hlavní krajinné prvky. 

Podrobnější informace o lokalitě jsou uvedeny rovněž v plánech péče pro lokality sítě 
Natura 2000, pokud existují, nebo v jiných příslušných dokumentech (tj. dokumentech 
o cílech ochrany, aktech týkajících se určení dané lokality atd.). 

Členské státy obvykle poskytují podrobné informace o svých lokalitách sítě Natura 2000, 
včetně důvodů pro jejich určení, cílů ochrany, plánů péče a ochranných opatření, které jsou 
veřejně přístupné na internetových stránkách nebo jinými prostředky (např. prostřednictvím 
místních správních orgánů). Některé země poskytují konkrétní a podrobné informace rovněž 
vlastníkům pozemků a hlavním uživatelům pozemků v každé lokalitě sítě Natura 2000 (např. 
prostřednictvím zvláštních oznámení, jak je tomu ve Spojeném království, nebo zřízením 
místních skupin či výborů, jejichž prostřednictvím jsou klíčové zúčastněné strany zapojeny do 
péče o lokality od samého začátku, jak je tomu ve Francii a dalších členských státech EU). 
Vlastníci a uživatelé pozemků se mohou obrátit i na místní orgány ochrany přírody, aby se 
dověděli více o konkrétních lokalitách sítě Natura 2000. 

 
 
 
4.3 Stanovení cílů ochrany pro lokality sítě Natura 2000 
 

Otázky: 
4. Proč a jak jsou stanoveny cíle ochrany pro lokality sítě Natura 2000? 
5. Kdo odpovídá za stanovení cílů ochrany? Jsou konzultování vlastníci/správci pozemků? 
6. Kde lze nalézt bližší informace o cílech ochrany dané lokality? 
7. Jak zjistím, zda určité činnosti jsou či nejsou slučitelné se sítí Natura 2000, pokud nebyly 

stanoveny žádné cíle ochrany? 

                                                 
48

 Standardní formulář údajů zobrazený ve veřejném prohlížeči nemusí být úplný, jelikož v něm mohou 
být vynechány informace o některých citlivých druzích. Pokud vlastník nebo správce pozemků 
potřebuje podrobné informace, měl by se obrátit na příslušný orgán ochrany přírody ve svém regionu 
či zemi. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4. Proč a jak jsou stanoveny cíle ochrany pro lokality sítě Natura 2000? 

Informace Cílová skupina: orgány 
Související případové studie 
(č.):1, 2, 5, 6, 8, 10, 18 

Podle čl. 6 odst. 1 je nutno ochranná opatření stanovit pro typy stanovišť a druhy, jež se 
v dané lokalitě vyskytují. Je proto důležité stanovit pro každý příslušný typ stanoviště a druh, 
který se v dané lokalitě vyskytuje, také jednoznačné cíle ochrany. Cíle ochrany mají co 
nejpřesněji vymezit žádoucí stav nebo stupeň zachování, jehož má být v dané lokalitě 
dosaženo. 

Často jsou uvedeny jako kvantitativní cíle, například zachování populace druhu x se 
stanoveným minimálním počtem jedinců nebo zlepšení stupně zachování stanoviště y 
z kategorie C na kategorii B do deseti let. 

Stanovení jednoznačných cílů ochrany pro síť Natura 2000 je nezbytné k zajištění toho, aby 
každá lokalita v síti co nejúčinněji přispívala k celkovému cíli obou směrnic o ochraně přírody, 
kterým je dosažení příznivého stavu všech chráněných typů stanovišť a druhů z hlediska 
ochrany49 v celém jejich areálu rozšíření v EU. 

Cíle ochrany jsou specifické pro každou lokalitu a měly by vycházet z náležité znalosti dané 
lokality a druhů/stanovišť, jež se v ní vyskytují, jejich ekologických požadavků a rovněž 
hrozeb a tlaků s ohledem na zachování jejich výskytu v dané lokalitě. Důvodem je 
skutečnost, že každá lokalita Natura 2000 představuje vlastní jedinečný soubor biotických, 
abiotických a sociálně-ekonomických podmínek, které se mezi jednotlivými lokalitami mohou 
značně lišit, ačkoli se v nich vyskytují stejné druhy a stejná stanoviště. 

Je rovněž vhodné stanovit širší cíle ochrany pro celou skupinu lokalit nebo pro určité druhy či 
stanoviště v určitém regionu nebo zemi (vnitrostátní nebo regionální cíle ochrany). To 
pomůže nejen při stanovování cílů ochrany na úrovni jednotlivých lokalit, nýbrž také při 
určování strategických priorit ochrany v rámci jednotlivých lokalit a mezi nimi. Takto lze 
upřednostnit opatření, která mají s ohledem na zlepšení nebo zachování stavu určitého druhu 
nebo stanoviště z hlediska ochrany v rámci daného regionu či země největší potenciál. 

Komise zveřejnila interpretační sdělení s cílem poskytnout pokyny ke stanovování cílů 
ochrany přírody sítě Natura 200050, v němž je uvedeno bližší vysvětlení. 

Viz rovněž první dvě otázky v oddíle 4.4. 

 
 

5. Kdo odpovídá za stanovení cílů ochrany, jsou konzultováni vlastníci/správci 
pozemků nebo jiné zájmové skupiny? 

Informace Cílová skupina: orgány 
Související případové studie 
(č.): 1, 8, 10 

Za stanovení cílů ochrany odpovídají příslušné orgány v každém členském státě. Směrnice 
o ochraně přírody nepředepisují způsob, jakým se to má provést, je tak na každém členském 
státě, aby rozhodl o formě a způsobech provedení jejich ustanovení. Cílem směrnic 
o ochraně přírody je však dosažení příznivého stavu druhů a stanovišť v zájmu Společenství 
z hlediska ochrany a využívání sítě Natura 2000 k dosažení tohoto cíle. 

Doporučuje se, aby byly kromě zajištění toho, že cíle ochrany jsou založeny na náležitých 
znalostech, do procesu stanovování cílů ochrany zapojeny všechny zúčastněné strany – ať 

                                                 
49

 Cíl směrnice o ptácích je formulován mírně odlišně, záměr je však týž. 
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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už jsou to správci nebo vlastníci lesů či nevládní organizace působící v oblasti ochrany 
přírody. To pomůže stanovit realistické a dosažitelné cíle ochrany. 

Nejen vlastníci lesů a správci lesů mají obvykle velmi dobrou znalost obhospodařování lesů, 
které bylo v minulosti úspěšné či neúspěšné, pokud jde o ochranu, důležité je umožnit také 
obecnou diskusi mezi příslušnými orgány a vlastníky a správci lesů ohledně co nejlepšího 
stanovení specifických cílů ochrany a ochranných opatření pro danou lokalitu. Diskuse 
a jasné informování o významu konkrétní lokality, její úloze a cílech ochrany pomůže také 
zvýšit informovanost a zapojení všech dotčených subjektů. 

 
 

6. Kde lze nalézt informace o cílech ochrany dané lokality? 

Informace 
Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů 

Související případové studie 
(č.): 1 

Každá země má vlastní mechanismus zveřejňování cílů ochrany v jejích lokalitách. Tyto 
mohou být upřesněny v rozhodnutích nebo právních aktech týkajících se určení lokality nebo 
v průvodních dokumentech. Mohou být zveřejněny na internetových stránkách příslušných 
orgánů ochrany přírody. Obvykle jsou rovněž zahrnuty a blíže rozvedeny v plánech péče pro 
lokality sítě Natura 2000 nebo v podobných nástrojích, pakliže takovéto nástroje existují. Je 
vhodné, aby členské státy poskytovaly snadno přístupné informace o cílech ochrany přírody 
sítě Natura 2000 způsobem, který je pro vlastníky a správce lesů relevantní a snadno 
srozumitelný. 

 
 

7. Jak zjistím, zda určité činnosti jsou či nejsou slučitelné se sítí Natura 2000, pokud 
nebyly stanoveny žádné cíle ochrany? 

Informace 
Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci lesů 

Související případové studie 
(č.): 

Cíle ochrany by měly příslušné orgány stanovit pro všechny lokality sítě Natura 2000. Může 
se však stát, že se tento proces zdržel nebo že cíle ochrany dosud chybějí. 

V takovém případě je povinností příslušných orgánů informovat zúčastněné strany 
o důsledcích určení určité oblasti jako lokality sítě Natura 2000. Zejména by měly sdělit, zda 
je třeba určitá lesnická opatření či jiné činnosti přizpůsobit nebo případně vyloučit, aby se 
zamezilo poškozování lokality, nebo které činnosti je nutno prosazovat k zlepšení stavu dané 
lokality z hlediska ochrany. Užitečný zdroj informací, které umožňují porozumět důvodům 
určení konkrétní lokality, představuje standardní formulář údajů. Při přijímání rozhodnutí 
o péči (např. při vypracovávání dokumentů týkajících se péče nebo plánování nových 
investic) je vždy třeba do něj nahlédnout. 

Minimálním požadavkem bude to, aby členské státy přijaly vhodná opatření s cílem vyloučit 
poškozování všech stanovišť a druhů s významným výskytem v dané lokalitě podle 
standardního formuláře údajů. Pokud vědecké informace chybějí, je třeba přijmout obezřetný 
přístup. Viz rovněž otázka č. 3. 
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4.4 Provádění ochranných opatření souvisejících s lesními stanovišti a druhy 
v lokalitách sítě Natura 2000 
 

Otázky: 
8. Jak jsou určena a stanovena ochranná opatření pro lokalitu sítě Natura 2000? Do kdy by 

měla být zavedena? 
9. Co jsou to plány péče v rámci sítě Natura a jsou povinné? 
10. Jsou k dispozici nástroje, které pomohou při vypracovávání plánů péče v rámci sítě 

Natura 2000? 
11. Jak se určují ekologické požadavky typů stanovišť a druhů? 
12. Znamená pouhý výskyt určitého druhu / typu stanoviště evropského významu změny 

v péči o lokalitu? 
13. V lesích v lokalitách sítě Natura 2000 se často vyskytují druhy a stanoviště, na něž se 

směrnice o ptácích a směrnice o ochraně přírodních stanovišť nevztahují. Je třeba 
stanovit zvláštní ochranná opatření i pro tyto druhy a stanoviště? 

14. Jsou ochranná opatření v lokalitách sítě Natura 2000 povinná? 
15. Jak se ochranná opatření vypracovávají? 
16. Kdo rozhoduje o tom, jaká ochranná opatření jsou zapotřebí? Jsou konzultovány 

zúčastněné strany? 
17. Jaký druh ochranných opatření se vyžaduje v lesích zařazených do sítě Natura 2000? 
18. Jak se rozhodnout mezi ochrannými opatřeními, která budou mít pravděpodobně 

pozitivní dopady na určité stanoviště nebo druh, přičemž mohou přispět k poškozování 
jiného typu stanoviště nebo jiného druhu? 

19. Mohou být ochranná opatření pro různé lokality sítě Natura 2000 podobná? 
20. Proč jsou v síti Natura 2000 tak důležité mrtvé dřevo a různá věková struktura stromů? 
21. Představuje možné ochranné opatření k dosažení cílů ochrany v lokalitách sítě 

Natura 2000 bezzásahovost? 
22. Jak mají být prováděna nezbytná ochranná opatření a kdo za to zodpovídá? 
23. Mají vlastnictví a rozloha lesů vliv na jejich obhospodařování v síti Natura 2000? 
24. Jak se mohou zapojit nebo přispět vlastníci/správci lesů? 
25. Jsou k dispozici nástroje na podporu provádění ochranných opatření, zvyšování 

informovanosti nebo budování kapacit u zúčastněných stran? 

 
 

8. Jak jsou určena a stanovena ochranná opatření pro lokalitu sítě Natura 2000? Do 
kdy by měla být zavedena? 

Právní povinnost 
Cílová skupina: orgány 

Související případové studie 
(č.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 
18, 19, 20, 22, 23 

Ochrannými opatřeními jsou praktické kroky, které je nutno provést, aby bylo v dané lokalitě 
dosaženo cílů ochrany. Tato opatření musí odpovídat ekologickým požadavkům typů 
stanovišť a druhů, které se v dané lokalitě vyskytují. Při stanovení ochranných opatření je 
nutno vzít v úvahu hospodářské, sociální a kulturní podmínky a rovněž regionální a místní 
charakteristiky. Tato zásada je zakotvena ve směrnici o ochraně přírodních stanovišť 
(článek 2). 

Za účelem určení nezbytných ochranných opatření je důležité mít k dispozici náležité 
informace o stávajících podmínkách v lokalitě, jakož i o stavu z hlediska ochrany, o hrozbách, 
tlacích a potřebách druhů a typů stanovišť, které se v dané lokalitě vyskytují, a o celkových 
sociálně-ekonomických podmínkách (stávající využití půdy a vlastnictví, zájmy zúčastněných 
stran, probíhající hospodářské činnosti atd.). 
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Ochranná opatření jsou stejně jako cíle ochrany obvykle specifická pro danou lokalitu a je 
nutno je stanovit na základě dané lokality. Důvodem je skutečnost, že každá lokalita sítě 
Natura 2000 představuje jedinečný soubor biotických, abiotických a sociálně-ekonomických 
podmínek, které se mohou mezi jednotlivými lokalitami značně lišit, ačkoli se v nich vyskytují 
stejné druhy a stejná stanoviště. 

Členské státy mají na stanovení nezbytných ochranných opatření a vyhlášení dotyčné lokality 
jako zvláštní oblasti ochrany až šest let od schválení dotyčné lokality jako lokality významné 
pro Společenství. Těchto šest let je nutno využít nejen k získání všech potřebných informací 
o lokalitě, nýbrž také k informování všech zúčastněných skupin o tom, která opatření by bylo 
nejvhodnější provést k dosažení cílů ochrany stanovených pro danou lokalitu, a k projednání 
a schválení těchto opatření s dotyčnými skupinami. 
 
 

9. Co jsou to plány péče v rámci sítě Natura a jsou povinné? 

Doporučení  Cílová skupina: orgány 
Související případové studie 
(č.): 
10, 17 

S cílem pomoci zajistit péči o lokality, která se uskutečňuje jasným a transparentním 
způsobem, se členské státy vybízejí, aby pro lokality sítě Natura 2000 vypracovaly plány 
péče, a to v úzké spolupráci s místními zúčastněnými stranami. Za vyhotovení plánů péče 
pro lokality sítě Natura 2000 odpovídají příslušné orgány pro síť Natura 2000. Plán péče 
představuje důkladný a účinný rámec pro provádění ochranných opatření a jejich sledování. 

Ačkoli plány péče nejsou podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť pro lokality sítě 
Natura 2000 povinné, představují velmi užitečné nástroje, jelikož: 

 poskytují úplné informace o cílech ochrany a ekologických podmínkách a požadavcích 
stanovišť a druhů, které se v dané lokalitě vyskytují, takže je všem jasné, co se chrání 
a proč, 

 analyzují sociálně-ekonomické a kulturní podmínky v dané oblasti a vzájemné působení 
mezi různým užitím půdy a druhy a stanovišti, jež se v dané lokalitě vyskytují, 

 poskytují rámec pro otevřenou diskusi mezi všemi zájmovými skupinami a pomáhají 
dosáhnout shodného názoru na dlouhodobou péči o lokalitu a pocitu společné 
odpovědnosti za konečný výsledek, 

 pomáhají nalézt praktická řešení v oblasti péče, která jsou udržitelná a lépe začleněna do 
ostatních způsobů využití půdy, 

 umožňují stanovit příslušné povinnosti různých sociálních a hospodářských subjektů, 
orgánů a nevládních organizací při provádění určených nezbytných ochranných opatření. 

Plány péče v rámci sítě Natura 2000 lze navrhnout speciálně pro určitou lokalitu, nebo 
mohou být integrovány do jiných plánů rozvoje, jako jsou lesní hospodářské plány, jsou-li 
v těchto plánech jednoznačně zahrnuty cíle ochrany přírody sítě Natura 2000. Jinými slovy, 
jeden dokument může v zásadě pokrývat obecná ustanovení o obhospodařování lesů platná 
pro danou lokalitu i cíle ochrany přírody sítě Natura 2000 a ochranná opatření, která jsou pro 
dotyčnou lokalitu zapotřebí. Touto záležitostí se blíže zabývá otázka č. 34. 
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10. Jsou k dispozici nástroje, které pomohou při vypracovávání plánů péče v rámci 
sítě Natura 2000? 

Informace Cílová skupina: orgány 
Související případové studie 
(č.): 10, 18, 19 

Na internetových stránkách Evropské komise51, jakož i v mnoha zemích jsou dostupné 
pokyny k vypracovávání plánů péče pro lokality sítě Natura 2000, ke stanovení ochranných 
opatření i k plánování péče o lokality sítě Natura 2000. 

Může být také dostupná finanční podpora ze strukturálních fondů EU (Evropský fond pro 
regionální rozvoj, Fond soudržnosti) a z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a to jak na vypracování, tak i na aktualizaci plánů pro lokality sítě Natura 2000 
(článek 20 nařízení (EU) č. 1305/2013), v závislosti na vnitrostátních prováděcích 
programech, a rovněž z programu LIFE. 

V minulosti byly tyto evropské fondy ve velké míře využity k vypracování plánů péče v rámci 
sítě Natura 2000, například EZFRV ve Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, některých 
německých spolkových zemích; EFRR v Řecku, Polsku, Maďarsku, Itálii; Fond soudržnosti 
v Litvě a financování z programu LIFE na Kypru, v Maďarsku, Litvě a mnoha jiných zemích. 
Tyto fondy budou pravděpodobně využívány i v budoucnu při revizi a aktualizaci plánů péče 
(viz oddíl 1.2.2 v části I dokumentu, pokud jde o přehled možných zdrojů financování ze 
strany EU). 
 
 

11. Jak se určují ekologické požadavky typů stanovišť a druhů? 

Informace Cílová skupina: orgány 
Související případové studie 
(č.): 12, 13 

Ekologické požadavky typů stanovišť a druhů zahrnují všechny ekologické potřeby, včetně 
biotických a abiotických faktorů, které se považují za nezbytné k zajištění ochrany typů 
stanovišť (tj. specifická struktura a funkce stanoviště, jež jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé 
zachování, typické druhy atd.) a druhů, které se v dané lokalitě vyskytují, včetně jejich vztahů 
s fyzickým prostředím (ovzduší, voda, půda, vegetace atd.). 

Tyto požadavky vycházejí z vědeckých poznatků a je třeba je stanovit případ od případu, což 
znamená, že se ekologické požadavky mohou lišit podle druhu nebo typu stanoviště v jedné 
lokalitě, ale i pro stejný druh nebo typ stanoviště v různých lokalitách. Jsou nezávislé na 
jakýchkoli sociálně-ekonomických aspektech. 

K získání příslušných a podrobných informací o ekologických požadavcích typů stanovišť 
a druhů evropského významu na podporu péče o ně lze prostudovat dostupné vnitrostátní 
a regionální zdroje. Rovněž Komise zveřejnila pro některá stanoviště a druhy pokyny k péči, 
které obsahují příslušné informace v tomto ohledu (např. pro 9070 finsko-skandinávské 
pastviny porostlé dřevinami, 9110 bučiny typu Luzulo-Fagetum, 9360* makaronéské 
vavřínové lesy (s druhy rodů Laurus, Ocotea), 9530* submediteránní bory s endemickou 
borovicí černou a pro Cerambyx cerdo a Tetrao urogallus52. 
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 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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 Navštivte: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; viz také: 
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 pouhý výskyt určitého druhu / typu stanoviště evropského významu 
změny v péči o lokalitu sítě Natura 2000? 

Informace 
Cílová skupina: příslušné 
orgány, správci/vlastníci lesů 

Související případové studie 
(č.): 2, 8, 9, 19, 20 

Nikoli nutně, druh nebo typ stanoviště může vykazovat dobrý stupeň zachování v dané 
lokalitě právě kvůli způsobu dosavadního obhospodařování a v mnoha případech bude 
důležité zajistit, aby byly stávající postupy obhospodařování zachovány i v budoucnu. 

Budou však existovat případy, kdy se sice určitý druh nebo typ stanoviště v dané lokalitě 
vyskytuje, jeho stupeň zachování však není dobrý. Mají-li cíle ochrany stanovené pro danou 
lokalitu stupeň zachování zlepšit, mohou být zapotřebí určité změny péče. Může být 
například nutné zlepšit strukturu a funkce lesního stanoviště, včetně druhového složení, nebo 
rozšířit plochu typu stanoviště v nepříznivém stavu či zlepšit stanoviště pro určitý druh nebo 
rozšířit plochu, kterou zaujímá druh nacházející se v nepříznivém stavu z hlediska ochrany. 

K dosažení těchto cílů mohou být zapotřebí určitá opatření, například zachování nebo 
obnova některých klíčových prvků lesa, jako je rozmanitost druhů, porosty různého stáří, 
mikrostanoviště, zachování dostatečného počtu starých a trouchnivějících stromů, jakož i 
vhodné množství mrtvého dřeva, dodatečná výsadba nebo opětovné zalesňování, udržování 
volných ploch pro přirozenou obnovu, odstranění nepůvodních druhů dřevin, výběrná 
probírka, ochrana minerální půdy, zákaz používání pesticidů a biocidů, zachování starých 
a/nebo dutých stromů, zachování kořenového patra a pařezů, ochrana okrajů lesa atd. 
V některých konkrétních případech může být zapotřebí i přísná ochrana. Přesnou povahu 
opatření je opět třeba určit pro každou jednotlivou lokalitu tak, aby odpovídala ekologickým 
požadavkům druhů a typů stanovišť, jež se v dané lokalitě vyskytují (viz rovněž otázky č. 8 
a 11). 

 
 

13. V lesích v lokalitách sítě Natura 2000 se často vyskytují druhy a stanoviště, na něž 
se směrnice o ptácích a směrnice o ochraně přírodních stanovišť nevztahují. Je třeba 
stanovit zvláštní ochranná opatření i pro tyto druhy a stanoviště? 

Informace 
Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 2, 12 

Obvykle nikoli; co se týká dodržování ustanovení směrnice o ptácích a směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť, stanovení ochranných opatření se vyžaduje pouze pro druhy a typy 
stanovišť chráněné podle těchto dvou směrnic, které se vyskytují v dané lokalitě sítě 
Natura 2000. Pozornost však mohou vyžadovat i druhy, které nejsou podle směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť chráněné jako takové, jsou však typické pro typ stanoviště 
uvedený v příloze I nebo jsou nezbytné pro zachování druhu významného pro Společenství 
(např. ochrana mravenišť pro ptáky). Příslušné orgány by měly být schopny poskytnout 
relevantní informace. 

Obhospodařování lesů může mimoto zohledňovat i jiné druhy a stanoviště, jež nejsou podle 
směrnic EU v oblasti ochrany přírody chráněné. Členské státy a jednotliví vlastníci a správci 
lesů mohou zcela libovolně stanovit cíle a/nebo opatření ochrany rovněž pro druhy 
a stanoviště, na něž se tyto dvě směrnice nevztahují, například pro stanoviště a druhy, jež 
jsou chráněny či ohroženy na vnitrostátní nebo regionální úrovni. 
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14. Jsou všechna ochranná opatření v lokalitách sítě Natura 2000 povinná? 

Právní povinnost / 
doporučení / informace 

Cílová skupina: orgány, 
správci/vlastníci lesů 

Související případové studie 
(č.): 4, 5, 7 

(P) Stanovení nezbytných ochranných opatření pro každou lokalitu sítě Natura 2000 
nepředstavuje nepovinné ustanovení; je závazné pro všechny členské státy. To znamená, že 
pro každou lokalitu sítě Natura 2000 je nutno stanovit a provést ochranná opatření, která se 
pokládají za nezbytná (rozsudek ESD ve věci C-508/04)53. 

(D) Je však užitečné rozlišovat mezi opatřeními, která se považují za nezbytná pro ochranu 
a obnovu druhů a typů stanovišť, jež se v dané lokalitě vyskytují, a opatřeními, jež se 
pokládají za vhodná a která by „bylo dobré provést, pokud k tomu existují prostředky 
a možnosti“. Posledně uvedená opatření mohou být v ideálním případě určená jako taková 
v plánu péče v rámci sítě Natura 2000, přičemž se považují za opatření představující 
osvědčený postup, která mají zlepšit celkovou úroveň biologické rozmanitosti v dané lokalitě 
a která překračují závazné požadavky vztahující se na danou lokalitu. 

(I) Provádění ochranných opatření neznamená vždy aktivní opatření na obhospodařování 
nebo opatření obnovy, jako je odstraňování invazních cizích druhů nebo diverzifikace věkové 
struktury lesních porostů. Mohou zahrnovat rovněž ochranná opatření, jako je vyloučení 
vyrušování druhů během rozmnožování. 

 
 

15. Jak se ochranná opatření vypracovávají? 

Doporučení Cílová skupina: orgány 
Související případové studie 
(č.): 2, 9, 11, 17, 18 

Doporučuje se popsat ochranná opatření dostatečně podrobně, aby bylo zajištěno jejich 
účinné provádění. Běžným postupem je uvést údaje o místu a popis prostředků a nástrojů 
potřebných pro provádění, jakož i informace o úkolech a povinnostech jednotlivých dotčených 
účastníků. Doporučuje se používat při popisování ochranných opatření jasný jazyk, aby byla 
obecně srozumitelná. 

Je vhodné ochranná opatření v případě potřeby revidovat a upravit, například na základě 
skutečných výsledků opatření, která již byla provedena. Je rovněž důležité uvést odhadované 
náklady a dostupné financování a stanovit lhůtu pro přezkum přijatých ochranných opatření, 
pokud jde o jejich provádění a vhodnost z hlediska dosažení cílů ochrany. 

 
 

16. Kdo rozhoduje o tom, jaká ochranná opatření jsou zapotřebí? Jsou konzultovány 
zúčastněné strany? 

Doporučení 
Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

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

Za rozhodnutí o tom, která ochranná opatření jsou zapotřebí, odpovídají v každé zemi 
příslušné orgány. Směrnice o ochraně přírody nepředepisují druh ochranných opatření, která 
je nutno provést, nýbrž upřesňují, že tato opatření musí odpovídat ekologickým požadavkům 
druhů a typů stanovišť, jež se v dané lokalitě vyskytují. Je ponecháno na jednotlivých 
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členských státech, aby navrhly a provedly druh opatření, který pro své lokality sítě 
Natura 2000 pokládají za nejvhodnější a nejúčinnější. 

Je vhodné, aby kromě zajištění toho, že ochranná opatření jsou založena na důkladných 
znalostech, byli do procesu určování nezbytných ochranných opatření a vypracovávání plánů 
péče v rámci sítě Natura 2000 aktivně zapojeni správci nebo vlastníci lesů, jakož i ostatní 
příslušné zúčastněné strany (zástupci místních komunit nebo nevládní organizace působící 
v oblasti ochrany přírody). 

Zejména je žádoucí, aby se vlastníci a správci lesů zapojili od počátku do vypracovávání 
specifických ochranných opatření pro danou lokalitu. Jejich účast na plánování a přípravě 
ochranných opatření pro lokalitu sítě Natura 2000 umožňuje využít jejich odborných znalostí 
a představuje rovněž vynikající příležitost k jejich aktivnímu zapojení do provádění těchto 
ochranných opatření. K stávajícím osvědčeným postupům patří zajištění aktivního přispění 
všech příslušných zúčastněných stran, například zřízením řídících skupin nebo výborů. 

Náležitá komunikace od samého počátku pomůže při hledání kompromisů a synergií mezi 
tím, co již bylo provedeno a co by bylo možno zlepšit. Výsledkem pravděpodobně bude 
nákladově efektivnější a méně časově náročný proces. Značně se zvýší rovněž 
pravděpodobnost úspěchu, jelikož různé zúčastněné strany budou vybízeny a zmocněny 
k tomu, aby se do péče o svou lokalitu sítě Natura 2000 zapojily aktivněji a zavázaly se o ni 
pečovat. 

Jakmile jsou ochranná opatření stanovena, je vhodné, aby o nich byla informována široká 
veřejnost (např. na internetových stránkách, v místním tisku, v oficiálních registrech 
u místních orgánů). 

 
 

17. Jaký druh ochranných opatření se vyžaduje v lesích zařazených do sítě 
Natura 2000? 

Doporučení 
Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 
19, 20, 21, 23 

Jak bylo uvedeno výše, druh ochranných opatření je pro každou lokalitu specifický a bude 
záviset na konkrétních podmínkách každé lokality a ekologických požadavcích druhů a typů 
stanovišť, jež se v ní vyskytují. 

Není proto možné poskytnout všeobecné informace o druhu opatření, která mohou být 
nezbytná. Tato opatření mohou být v rozmezí od „nečinnosti“ (tj. nevyžadují se žádná další 
opatření kromě zachování dosavadního způsobu péče o lokalitu) přes „jednoduchá“ opatření, 
jako je vyloučení vyrušování okolo určitých stromů během období rozmnožování nebo 
vytvoření malých otvorů v zápoji porostu s cílem zajistit více slunečního svitu nebo zvýšení 
množství mrtvého dřeva v lese, po „významné“ činnosti zaměřené na obnovu, včetně 
odstranění nepůvodních druhů ve velkém měřítku nebo restrukturalizace zalesněné plochy 
za účelem diverzifikace věkové struktury a propojení roztříštěných stanovišť. V některých 
případech se může za ochranné opatření považovat i bezzásahovost a přísná ochrana, 
zejména v pralesích s vysokým stupněm přirozenosti (viz rovněž otázka č. 21). 

Případové studie v části III tohoto dokumentu i jiné existující přezkumy54 poskytují množství 
příkladů různých ochranných opatření, která byla v EU provedena v rozmanitých 
podmínkách. 
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 Např.: Kraus D., Krumm F. (eds) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the 

conservation of forest biodiversity. European Forest Institute. 284 s. 
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18. Jak se rozhodnout mezi ochrannými opatřeními, která budou mít pravděpodobně 
pozitivní dopady na určité stanoviště nebo druh, přičemž mohou přispět 
k poškozování jiného typu stanoviště nebo jiného druhu? 

Doporučení 
Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

Může se stát, že určité ochranné opatření prospěje jednomu druhu či stanovišti, zatímco na 
jiné může mít určitý negativní vliv. Například rozhodnutí o vynětí části lesa z produkce může 
přispět k rozšíření invazních druhů nebo obnova plošek stanovišť dubu může mít negativní 
vliv na stanoviště některých ptáků. Menší kompromisy jsou časté, přijmout správné 
rozhodnutí však pomohou promyšlené cíle ochrany. Je vhodné vzít je v potaz a zjistit, jaké 
jsou specifické priority dané lokality s ohledem na ochranná opatření, a poté posoudit 
pravděpodobné pozitivní a negativní dopady plánovaných opatření na tyto priority. 

Kompromisům se lze často vyhnout či je omezit na minimum inteligentním načasováním 
opatření nebo jejich nasměrováním na určité části lokality nebo kompenzací dopadu na jednu 
část lokality ochrannými opatřeními pro stejné stanoviště nebo druh v jiné části lokality. 
 
 

19. Mohou být ochranná opatření pro různé lokality sítě Natura 2000 podobná? 

Doporučení 
Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 2, 4, 19, 21 

Ochranná opatření odpovídají cílům ochrany stanoveným pro každou lokalitu a obvykle jsou 
specifická pro danou lokalitu. Podobná opatření však mohou být zapotřebí v různých 
lokalitách sítě Natura 2000, které mají podobné charakteristiky a cíle. V těchto případech lze 
ochranná opatření uplatňovat i společně (např. plán péče v rámci sítě Natura 2000 se může 
vztahovat na několik lokalit, které vyžadují podobná opatření). 

 
 

20. Proč jsou pro lesy zařazené do sítě Natura 2000 tak důležité mrtvé dřevo, staré 
stromy, pralesy a rozmanitá struktura? 

Informace 
Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů 

Související případové studie 
(č.): 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 
17, 19 

Mrtvé dřevo poskytuje vhodné stanoviště pro mnoho ohrožených lesních druhů. Mrtvé dřevo 
a trouchnivějící stromy jsou obzvláště důležité pro saproxylický hmyz (druhy živící se mrtvým 
dřevem) a pro druhy, které tento zdroj využívají k budování úkrytů nebo hnízdišť (tj. datel 
nebo někteří malí savci). Podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice 
o ptácích je chráněn vysoký počet saproxylických druhů a druhů závislých na mrtvém dřevu 
a trouchnivějících stromech, například Cerambyx cerdo, Lucanus Cervus, Osmoderma 
eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos major atd. K této záležitosti jsou k dispozici vědecké 
recenze55 56. Zachování mrtvého dřeva je často velmi důležité, rozhodnutí v tomto ohledu 
však musí vzít v úvahu i riziko požáru v citlivých oblastech. 
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 Např. Stockland J. N., Siitonen J., Jonsson B. G. 2012. Biodiversity in dead wood. Cambridge 
University Press, 509 s. 
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 Komplexní evropský přezkum prahových hodnot pro mrtvé dřevo je uveden v publikaci Müller J, 
Bütler R. 2010. A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management 
recommendations in European forests. European Journal of Forest Reserarch 129, 6. 
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Staré stromy (nebo také senescentní stromy, tj. stromy starší než 160–200 let) 
v obhospodařovaných lesích často chybějí, jelikož běžná doba obmýtí je obvykle kratší než 
přirozená životnost stromů a přirozené cykly lesa. Tyto stromy poskytují velmi důležitá 
mikrostanoviště pro některé ohrožené brouky, lišejníky, houby atd. Zachování výskytu těchto 
stromů v lesích a umožnění dosažení takovéhoto věku přinejmenším u solitérních stromů či 
skupin stromů může přispět k zlepšení ochrany výše uvedených druhů. 

Rozmanitá struktura lesa s porostem různého stáří, prosvětlenějšími a stinnějšími ploškami, 
trouchnivějícími stromy a mrtvým dřevem atd. poskytuje různá stanoviště pro mnoho druhů. 

Pralesní oblasti si obvykle zasluhují v síti Natura 2000 zvláštní pozornost. Vyskytuje se v nich 
mnoho typických lesních druhů s nízkou schopností migrace nebo rekolonizace nových 
plošek lesa na bývalé zemědělské půdě (např. mnoho tříd bezobratlých, některé rostliny 
a mechy). V některých částech Evropy se dosud nacházejí lesy s vysokým stupněm 
přirozenosti (např. tajga v severní Evropě). V ostatních částech EU jsou však tyto lesy 
omezené na malé kapsy v obhospodařovaných lesních komplexech nebo na určité oblasti se 
zvláštními ekologickými a sociálními podmínkami, jako jsou horské oblasti v Karpatech nebo 
Alpách. Tyto oblasti mají obzvláštní význam pro ochranu typů lesních stanovišť a druhů 
v zájmu Společenství. Orgány, vlastníci a správci lesů se proto vybízejí, aby se tyto oblasti 
snažili aktivně chránit zaměřením se na jejich jiné přínosy než dřevo a aby v případě potřeby 
plně využili stávající finanční pobídky k ochraně lokalit. Stejně jako u jiných rozhodnutí 
o obhospodařování lesů zařazených v síti Natura 2000 je vhodné, aby rozhodnutí 
o obhospodařování týkající se výskytu mrtvého dřeva, starých stromů atd. byla v souladu 
s náležitě vymezenými specifickými cíli ochrany v rámci lokalit sítě Natura 2000, jež 
zohledňují ekologické požadavky stanovišť a druhů, které se v dané lokalitě vyskytují. 

 
 

21. Představuje možné ochranné opatření k dosažení cílů ochrany v lokalitách sítě 
Natura 2000 bezzásahovost? 

Doporučení 
Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 22 

Bezzásahovost jako možný způsob obhospodařování může být užitečná v určitých 
případech. Vyhrazení hlavních ploch výhradně pro účely ochrany přírody je nutno uvážit 
individuálně, například v případě výskytu mimořádně vzácných nebo cenných stanovišť 
a vážně ohrožených druhů, přičemž bezzásahovost je pomůže zachovat. Stejně jako u jiných 
možných ochranných opatření v rámci sítě Natura 2000 by měla být bezzásahovost 
v souladu s náležitě vymezenými cíli ochrany, které jsou specifické pro danou lokalitu. 

Vhodná pro bezzásahovost jsou v zásadě pouze lesní stanoviště, kde se nachází lesní 
vegetace s vysokým stupněm přirozenosti a v pokročilé fázi sukcese. Lesní stanoviště 
v zájmu Společenství, která vznikla minulým a současným obhospodařováním a která by 
v případě bezzásahovosti zanikla nebo by se přeměnila na jiné typy lesů, budou vyžadovat 
zachování aktivního obhospodařování. 

Je-li bezzásahovost ponechána jako ochranné opatření, je nutno posoudit její důsledky, 
včetně ekonomických. 



54 Natura 2000 a lesy 

 

 

22. Jak mají být prováděna nezbytná ochranná opatření a kdo za to zodpovídá? 

Doporučení 
Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

Je na příslušných orgánech, aby určily, jak co nejlépe provést nezbytná ochranná opatření, 
která byla určena pro jejich lokality sítě Natura 2000. Ve směrnici se pouze uvádí, že se 
může jednat o opatření právního, správního nebo smluvního charakteru. Volba těchto 
opatření je v souladu se zásadou subsidiarity ponechána na členských státech. 

Členské státy mohou dosažení cílů ochrany stanovených pro jejich lokality sítě Natura 2000 
zajistit výběrem nejméně jedné z těchto tří kategorií opatření: 
- Opatření právního charakteru: tato opatření obvykle sledují strukturu stanovenou 

v procesním právu a mohou ukládat konkrétní požadavky ve vztahu k činnostem, které 
mohou být v dané lokalitě povoleny, omezeny či zakázány. 

- Opatření správního charakteru: tato opatření mohou stanovit příslušné předpisy ve 
vztahu k provádění ochranných opatření nebo povolení jiných činností v lokalitě. 

- Opatření smluvního charakteru: tato opatření zahrnují uzavření smluv nebo dohod 
obvykle mezi řídicími orgány a vlastníky nebo uživateli pozemků v dané lokalitě. 

Pro tyto tři kategorie není stanovena žádná hierarchie. Členské státy proto mohou v dané 
lokalitě sítě Natura 2000 použít pouze jednu kategorii opatření (např. pouze opatření 
smluvního charakteru), nebo kombinaci opatření (např. kombinaci opatření právního 
a smluvního charakteru). Jedinými závaznými podmínkami je to, že tato opatření jsou vhodná 
k tomu, aby vyloučila poškozování přírodních stanovišť nebo významné vyrušování druhů, 
pro něž byla daná lokalita určena (podle čl. 6 odst. 2 směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť), a aby odpovídala ekologickým požadavkům stanovišť a druhů, jež se v dané 
lokalitě vyskytují (podle čl. 6 odst. 1 směrnice o ochraně přírodních stanovišť). Tyto 
ekologické požadavky mohou sahat od pouhé ochrany před poškozováním po aktivní obnovu 
příznivých struktur a funkcí ekosystémů, a to v závislosti na skutečném stupni zachování 
dotyčných druhů a stanovišť. 

Aktivních opatření ochrany nebo obnovy lze dosáhnout prostřednictvím smluvních ujednání 
s vlastníky a správci lesů, včetně dohod ohledně způsobu hrazení nákladů na opatření, která 
přesahují právní povinnosti. Dodatečné náklady lze podpořit odpovídajícími finančními 
prostředky, je-li to možné, a ušlý příjem v důsledku uložených omezení týkajících se využití 
lze nahradit. Výše náhrady bude záviset na povaze uložených omezení a na skutečných 
ztrátách i na místních podmínkách. 

Jako vhodný příklad pro uzavírání smluv a dohod s vlastníky lesů ohledně obhospodařování 
lesů s cílem zajistit zachování stanovišť a druhů slouží opatření v rámci sítě Natura 2000 
a lesnicko-environmentální opatření na základě politiky v oblasti rozvoje venkova. Zatímco 
opatření v rámci sítě Natura 2000 mohou uhradit dodatečné náklady a ušlý příjem v důsledku 
povinností souvisejících se sítí Natura 2000, lesnicko-environmentální opatření mohou 
uhradit dodatečné závazky, které jdou nad tento základ. 
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23. Mají vlastnictví a velikost lesnických podniků vliv na obhospodařování lesů 
v lokalitě sítě Natura 2000? 

Povinnost / doporučení / 
informace 

Cílová skupina: 
vlastníci/správci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 

(P) Povinnosti vyplývající ze směrnic se nepřímo vztahují na všechny kategorie vlastníků 
a správců lesů, bez ohledu na jejich postavení a rozlohu jejich pozemků v rámci sítě 
Natura 2000, nestanoví-li jinak vnitrostátní právní předpisy, kterými se směrnice provádějí. 

(I) Druh použitého ochranného opatření však lze přizpůsobit tak, aby se zohlednilo vlastnictví 
a rozloha. Nelze-li například cíle ochrany splnit, mohou členské státy podpořit v případě 
soukromých vlastníků pozemků využívání smluvních ujednání a v případě lesů ve veřejném 
vlastnictví opatření správního charakteru nebo opatření související s politikou. 

(I) Rovněž rozloha zalesněných ploch v rámci sítě Natura 2000 může mít někdy vliv na druh 
a úroveň ambicí sledovaných cílů ochrany. Velké lesy ve státním vlastnictví budou mít 
například s mnohem větší pravděpodobností k dispozici právní prostředky a metody pro 
přizpůsobení svých postupů obhospodařování lesů za účelem provedení ambicióznějších 
ochranných opatření. Jejich poslání jakožto orgánů veřejné moci může přikládat vyšší prioritu 
multifunkční úloze státních lesů, než tomu může být v případě malých vlastníků lesů. 

(I) Velké lokality často umožňují rovněž větší flexibilitu při provádění ochranných opatření, 
jelikož při rozhodování o tom, která konkrétní ochranná opatření je nutno provést a s jakou 
intenzitou, je prostor pro manévrování obvykle větší. 

(D) Spolupráce s malými soukromými a veřejnými vlastníky pozemků (např. obcemi) na 
straně druhé vyžaduje vynaložení přiměřených zdrojů na jejich informování, zvýšení 
povědomí a zapojení do provádění vhodných opatření a lesnických postupů. Koordinovaná 
opatření ze strany skupiny malých vlastníků pozemků mohou poskytnout příležitost k 
synergiím a dosáhnout úspor. 

 
 

24. Jak se mohou zapojit nebo přispět vlastníci/správci lesů? 

Doporučení 
Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 
21, 23 

Vlastníci lesů a místní správci lesů hrají při provádění sítě Natura 2000 klíčovou úlohu. Znají 
své pozemky a mají rozsáhlé zkušenosti s prováděním praktických opatření v praxi. Proto 
jsou důležitými partnery při rozvoji a úspěšném provádění sítě Natura 2000. 

Síť Natura 2000 uznává, že lidé jsou nedílnou součástí přírody a že k dosažení cílů ochrany 
jsou nezbytná partnerství. Aby byla síť Natura 2000 úspěšná, musí každý hrát svou roli, ať už 
jsou to orgány veřejné moci, soukromí vlastníci a uživatelé pozemků, developeři, nevládní 
organizace působící v oblasti ochrany přírody, vědci, místní komunity nebo občané obecně. 

Budování partnerství a spojování lidí má rovněž praktický význam. Mnoho lokalit v síti 
Natura 2000 je již dlouhou dobu v nějaké formě aktivně využíváno a toto využití půdy je 
nedílnou součástí širší venkovské krajiny. Mnoho oblastí je cenných z hlediska ochrany 
přírody právě kvůli způsobu, jakým byly doposud obhospodařovány, a bude důležité zajistit, 
aby byly tyto činnosti zachovány i v budoucnu. 
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Směrnice o ochraně přírodních stanovišť takto podporuje zásadu udržitelného rozvoje 
a integrované správy. Cílem není vyloučit v lokalitách sítě Natura 2000 sociálně-ekonomické 
činnosti, nýbrž zajistit, aby byly tyto činnosti prováděny způsobem, který chrání a podporuje 
cenné druhy a stanoviště, jež se v dané lokalitě vyskytují, a aby zachovávaly celkové zdraví 
přírodních ekosystémů. 

Je však třeba rovněž uvést, že některé lesy zařazené do sítě Natura 2000 byly utvářeny 
přirozenými procesy s velmi malým či žádným vlivem člověka a jejich obhospodařování by 
mělo usilovat o zachování jejich vysokého stupně přirozenosti. 

Směrnice o ochraně přírodních stanovišť zavádí rámec pro opatření a stanoví celkové cíle, 
jichž má být dosaženo, ponechává však na jednotlivých členských státech, aby po 
konzultacích s místními zúčastněnými stranami rozhodly, jak o jednotlivé lokality sítě 
Natura 2000 pečovat co nejlépe. Velký důraz se klade na hledání místních řešení místních 
problémů v oblasti péče, přičemž se současně usiluje o dosažení společného celkového cíle 
spočívajícího v zachování typů stanovišť a druhů v zájmu Společenství nebo v obnově jejich 
příznivého stavu z hlediska ochrany. 

 
 

25. Jsou k dispozici nástroje na podporu provádění ochranných opatření, zvyšování 
informovanosti nebo budování kapacit u zúčastněných stran? 

Doporučení Cílová skupina: orgány 

Související případové studie 
(č.): 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 
19, 21, 23, 24 

Pro úspěšné provádění sítě Natura 2000 jsou důležité procesy budování místních kapacit za 
účelem péče o lokality sítě Natura 2000. Doporučuje se poskytování poradenských služeb, 
které jsou dostupné pro všechny strany podílející se na provádění plánů péče v rámci sítě 
Natura 2000 nebo ochranných opatření, ze strany příslušných vnitrostátních nebo 
regionálních orgánů.  Některé členské státy již takovéto služby poskytují. 

Participativní plánování zahrnuje poskytování příslušných informací všem zúčastněným 
stranám a umožnění mezioborových činností, které jsou náležitě odůvodněny z technického 
hlediska. Vnímání je založeno na dostupném množství a kvalitě informací. To bude 
zahrnovat určení cílových skupin a plánování informování ad hoc s použitím různých nástrojů 
a materiálů, které odpovídají jednotlivým skupinám. Je důležité vzít v úvahu jejich chápání 
sítě Natura 2000 a lesů a napravit případná nedorozumění. 

S cílem usnadnit výměnu informací a osvědčených postupů s ohledem na péči o lokality sítě 
Natura 2000 a rozvíjet spolupráci v rámci členských států a regionů byl zaveden 
biogeografický proces Natura 2000 nazvaný „Working Together in Natura 2000“ (spolupráce 
v rámci sítě Natura 2000)57. K zvýšení kapacit pro provádění vhodných ochranných opatření 
za účasti klíčových místních zúčastněných stran, jako jsou zemědělci a vlastníci lesů, jsou 
k dispozici finanční prostředky z EU fondů, a to zejména v rámci EZFRV, avšak rovněž 
v rámci programu LIFE a jiných programů financování. 
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 Pokud jde o více informací o tomto procesu, viz komunikační platforma sítě 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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4.5 Zajištění nepoškozování lokalit sítě Natura 2000 
 

Otázky: 
26. Co znamená v praxi požadavek, že nelze připustit poškozování lokality? 
27. Musí být stávající obhospodařování lesů v souladu s cíli ochrany lokality sítě 

Natura 2000? 
28. Kdo odpovídá za plnění a ověřování této povinnosti týkající se nepoškozování? 

 
 

26. Co znamená v praxi požadavek, že nelze připustit poškozování lokality? 

Právní povinnost / 
doporučení / informace 

Cílová skupina: 
vlastníci/správci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 7, 13, 17, 19, 20, 22 

(P) Směrnice o ochraně přírodních stanovišť (čl. 6 odst. 2) ukládá členským státům povinnost 
přijmout vhodná opatření, aby vyloučily poškozování přírodních stanovišť a významné 
vyrušování druhů, pro něž byla lokalita určena. Směrnice o ptácích (čl. 4 odst. 4) vyžaduje 
obecné předcházení poškozování stanovišť druhů ptáků. 

Vlastníci a správci lesů musí samozřejmě dodržovat veškeré právně závazné předpisy, které 
byly v tomto ohledu přijaty na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni (např. povolovací 
řízení). 

 „Vhodná opatření“, která mají členské státy přijmout, nejsou nutně omezena na záměrné 
akty, nýbrž se obvykle zabývají i událostmi, k nimž může dojít nahodile (požár, záplavy 
atd.), pokud jsou tyto události předvídatelné a pokud lze přijmout preventivní opatření 
k omezení rizik pro danou lokalitu na minimum. Za poškozování by se neměly považovat 
škodlivé činitele, které jsou součástí dynamiky přírodních ekosystémů. 

 Požadavek, aby členské státy přijaly „vhodná opatření“, není omezen ani na věnování 
pozornosti pouze lidským činnostem, nýbrž zahrnuje také určitý přirozený vývoj, který 
může způsobit zhoršení stavu druhů a stanovišť v dané lokalitě z hlediska ochrany. 
Například v případě přirozené sukcese, k níž dochází u typů polopřirozených stanovišť, je 
nutno přijmout opatření k zastavení tohoto procesu, je-li pravděpodobné, že to bude mít 
negativní dopad na druhy nebo typy stanovišť, pro něž byla daná lokalita určena 
(rozsudek ESD ve věci C-06/0458). Toto ustanovení se nepoužije, nelze-li proces ovlivnit 
aktivním obhospodařováním (např. poškozování způsobené změnou klimatu). 

 Tento požadavek se vztahuje také na činnosti, které v dané lokalitě existovaly ještě před 
tím, než byla zařazena do sítě Natura 2000. To znamená, že může být nutné probíhající 
činnosti zakázat nebo pozměnit, mají-li na lokalitu nepříznivý vliv (rozsudek ESD ve věci 
C-404/0959). 

 Očekává se, že členské státy případně zajistí, aby byla vhodná opatření, která mají 
vyloučit poškozování, provedena i mimo lokality, hrozí-li riziko nepříznivého vlivu na 
stanoviště nebo druhy, které se v daných lokalitách vyskytují. 

 Opatření, která jsou nezbytná, aby se vyloučilo poškozování lokality, by měla být 
provedena dříve, než se objeví zjevné příznaky poškození (rozsudky ESD ve věcech C-
355/9060, C-117/0061). 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-6/04 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-404/09 
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 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-117/00 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-404/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-117/00
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V praxi to znamená, že v lesích zařazených do sítě Natura 2000 je nutno zabránit veškerým 
opatřením, která budou mít negativní dopad na ekologickou strukturu a funkce chráněných 
stanovišť nebo na vhodnost stanovišť pro chráněné druhy (např. jako místa krmení, 
odpočinku nebo rozmnožování), jakož i opatřením, která mohou způsobit významné 
vyrušování chráněných druhů, zejména v době rozmnožování, odpočinku nebo krmení. 

(I)/(D) To, zda určitá činnost skutečně povede k poškození dané lokality, či nikoli, bude 
záviset rovněž na celkových ekologických podmínkách dané lokality a stupni zachování 
druhů a typů stanovišť, které se v ní vyskytují. Je-li pravděpodobné, že tyto budou nepříznivě 
ovlivněny, je nutno přijmout preventivní opatření. V případě pochybností ohledně účinků 
konkrétního opatření je třeba přijmout obezřetný přístup. 

(D) Doporučuje se proto analýza v každém jednotlivém případě. 

Například holoseč v malé lokalitě sítě Natura 2000 určené kvůli doubravě se bude s největší 
pravděpodobností považovat za poškození, zatímco stejné opatření ve velké lokalitě sítě 
Natura 2000, v níž se vyskytují především velké dubové porosty, by pravděpodobně 
nezpůsobilo významnou škodu, nebo by bylo dokonce prospěšné pro některé druhy, pro něž 
byla daná lokalita určena. 

Uvážit je třeba i případné nepřímé účinky lesnických opatření. Těžba dřeva může mít 
pozitivní dopady v jednom místě, například tím, že umožní, aby se k půdě dostalo více světla, 
nebo se odstraní nechtěné druhy, představuje však problém v jiném místě, kde může mít za 
následek znehodnocení struktury a funkcí chráněného typu stanoviště (jelikož může způsobit 
utužení půdy, ovlivnit nepříznivě hydrologické podmínky, mít dopad na procesy přirozené 
obnovy nebo rozkladu atd.). 

(I) K příkladům opatření, jimž je třeba zamezit, patří pokácení stromu, na kterém se nachází 
hnízdo čápa černého, odvodnění rašelinných lesů, těžba dřeva v bezprostřední blízkosti 
orlího hnízda na jaře. 

(D) Vhodná opatření, zákazy či omezení mohou být zohledněny například při vypracovávání 
lesních hospodářských plánů, aby bylo zajištěno, že lesnické činnosti jsou prováděny 
způsobem, který vylučuje vyrušování druhů nebo poškozování stanovišť evropského 
významu. 

(I) Mimoto mohou být zapotřebí určitá preventivní opatření, aby se vyloučilo poškozování 
způsobené vnějšími faktory nebo riziky, jako jsou lesní požáry nebo choroby. V některých 
boreálních lesích, v nichž požáry hrají zvláštní úlohu při zachování biologické rozmanitosti, by 
se požáry neměly považovat za poškození. 

(I) V některých zemích a regionech v EU existují pokyny k tomu, jak zabránit možným 
negativním dopadům lesnických opatření na stanoviště a druhy evropského významu. Tyto 
pokyny jsou užitečné při obhospodařování lesů v lokalitách sítě Natura 2000 i mimo ně (viz 
např. některé výše zmíněné případové studie). 

(D) Příslušné místní, regionální a vnitrostátní orgány by měly zajistit, aby byli vlastníci 
a správci lesů náležitě informováni o plánovaných nebo zavedených opatřeních v dané 
lokalitě. Vlastníci a správci lesů zařazených do sítě Natura 2000 by si měli být vědomi toho, 
že některé činnosti mohou být regulovány. Měli by se informovat o existujících opatřeních. 
V případě pochybností je třeba se obrátit na příslušné orgány. 
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27. Musí být stávající obhospodařování lesů v souladu s cíli ochrany lokality sítě 
Natura 2000? 

Právní povinnost / 
doporučení 

Cílová skupina: 
vlastníci/správci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(P) Ano. Podle čl. 6 odst. 2 směrnice o ochraně přírodních stanovišť je nutno vyloučit jakékoli 
poškozování stanovišť a významné vyrušování druhů, pro něž byla daná lokalita určena. To 
se vztahuje i na činnosti, které existovaly již v době zařazení lokality do sítě Natura 2000. 
Pokud takováto stávající činnost v lokalitě sítě Natura 2000 způsobuje poškozování 
přírodních stanovišť nebo vyrušování druhů, pro něž byla lokalita určena, musí se jí zabývat 
vhodná opatření k zastavení poškozování podle čl. 6 odst. 2 a/nebo aktivní ochranná 
opatření stanovená podle čl. 6 odst. 1 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. To může 
případně vyžadovat ukončení negativního dopadu zastavením činnosti nebo přijetím 
zmírňujících opatření. Pokud úsilí uložené vlastníkům lesů jde nad rámec obvyklého postupu 
v rámci udržitelného obhospodařování lesů, lze předpokládat určité ekonomické pobídky 
nebo náhradu. 

Může se například stát, že některé druhy ptáků hnízdící v dané oblasti vyžadují přizpůsobení 
načasování lesnických činností tak, aby se vyloučilo vyrušování druhů během citlivých 
období, nebo omezení určitých lesnických činností v obzvláště citlivých oblastech, aby se 
vyloučilo poškozování konkrétních stanovišť nebo přírodních prvků vyskytujících se v dané 
lokalitě. 

(D) Jestliže stávající obhospodařování lesů zajišťuje na druhou stranu kladný příspěvek, je 
nutno toto posílit nebo optimalizovat s cílem dosáhnout co nejvyššího potenciálního 
příspěvku obhospodařování lesů k dosažení cílů ochrany. 
 

 

28. Kdo odpovídá za plnění a ověřování povinnosti týkající se nepoškozování? 

Právní povinnost Cílová skupina: orgány 

Související případové studie 
(č.): 

 

Podle čl. 6 odst. 2 směrnice o ochraně přírodních stanovišť odpovídají členské státy za přijetí 
vhodných opatření k vyloučení poškozování typů stanovišť a významného vyrušování druhů 
v lokalitách sítě Natura 2000. Očekává se, že zavedou zvláštní, soudržný a komplexní právní 
režim, který je schopen zajistit účinnou ochranu dotčených lokalit. Opatření čistě správního 
charakteru nebo dobrovolná opatření proto nemusí k tomuto účelu postačovat. 

Vnitrostátní nebo regionální příslušné orgány odpovídají rovněž za ověření toho, zda jsou 
opatření k vyloučení poškozování a významného vyrušování náležitě prosazována. 
Základem pro posouzení poškozování nebo vyrušování je stupeň zachování stanovišť 
a druhů v době, kdy byla daná lokalita navržena jako lokalita významná pro Společenství. To 
je třeba vyhodnotit na základě původních podmínek popsaných ve standardním formuláři 
údajů pro danou lokalitu sítě Natura 2000. V případě potřeby mohou členské státy Evropskou 
komisi informovat o potřebné aktualizaci standardního formuláře údajů pro danou lokalitu 
z určitých důvodů (např. lepší vědecké poznatky nebo přirozený vývoj). V případě schválení 
Komisí pak nový základ pro posouzení možného poškozování či vyrušování představuje 
situace popsaná v aktualizovaném standardním formuláři údajů. V případě poškození je 
nutná obnova. 
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4.6 Způsoby obhospodařování lesů a požadavky související se sítí Natura 2000 
 

Otázky: 
29. Musí být lesy zařazené do sítě Natura 2000 obhospodařovány pouze za účelem ochrany 

přírody? 
30. Postačuje k splnění požadavků sítě Natura 2000 obhospodařování lesů v souladu 

s kritérii udržitelného obhospodařování lesů? 
31. Znamená zařazení do sítě Natura 2000 vždy změny stávajících postupů 

obhospodařování lesů? 
32. Postačuje k splnění požadavků sítě Natura certifikace lesa? 
33. Může plán péče v rámci sítě Natura 2000 zahrnovat i lesnická opatření? 
34. Mohou být cíle a opatření ochrany přírody sítě Natura 2000 začleněny do stávajících 

lesních hospodářských plánů? 
35. Jaké jsou výhody integrace plánů péče v rámci sítě Natura 2000 a lesních 

hospodářských plánů? 
36. Je třeba stávající lesní hospodářské plány upravit, tak aby zohledňovaly existující plány 

péče v rámci sítě Natura 2000? 
37. Ne všechny lesy mají lesní hospodářský plán nebo rovnocenný nástroj. Musí v lokalitě 

sítě Natura 2000 povinně existovat lesní hospodářský plán schválený příslušným 
orgánem? 

38. Lesy jsou dynamické ekosystémy, které jsou obhospodařovány dlouhou dobu. Jak může 
být tento zvláštní aspekt slučitelný s cíli ochrany přírody sítě Natura 2000? 

39. Obhospodařování lesů někdy závisí i na nepůvodních druzích. Je to slučitelné 
s požadavky sítě Natura 2000? 

40. Změna klimatu bude mít se vší pravděpodobností významný dopad na lesy. Lze přijmout 
opatření na obhospodařování lesů k zmírnění dopadů změny klimatu, co se týká 
stanoviště v rámci sítě Natura 2000? 

41. Jak by se měl zohlednit výskyt „jiných zalesněných ploch“ (křoviny, kamenité oblasti atd.) 
nebo jiných než lesních stanovišť? 

42. Co se stane v případě, existují-li mezi různými typy stanovišť nebo druhy evropského 
významu v téže lokalitě protichůdné cíle ochrany? 

43. Jak se zabývat vypuknutím chorob v lokalitách sítě Natura 2000, které mohou mít 
značný hospodářský dopad (např. kůrovec, háďátko borovicové)? 

44. Je v lokalitách sítě Natura 2000 možná výstavba lesních cest? 
45. Jsou v lokalitách sítě Natura 2000 povoleny holoseče? 
46. Jak postupovat v případě výskytu nových stanovišť uvedených v příloze I v lokalitě 

Natura 2000? 
47. Jak postupovat v případě druhotných stanovišť uvedených v příloze I, která jsou 

přirozeně nahrazována lesním stanovištěm bližším klimaxové vegetaci? 

 
 

29. Musí být lesy zařazené do sítě Natura 2000 obhospodařovány pouze za účelem 
ochrany přírody? 

Informace Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

 

Nikoli, lesy zařazené do sítě Natura 2000 lze kromě ochrany přírody obhospodařovat za 
účelem dosažení řady funkcí, jako je produkce dřeva, lov zvěře, rekreace atd. 
Obhospodařování lesů v lokalitách sítě Natura 2000 však musí vždy respektovat specifické 
cíle ochrany stanovené pro danou lokalitu a aktivně přispívat k jejich dosažení. Pokud se 
lokalita sítě Natura 2000 překrývá s národní přírodní rezervací nebo národním parkem, jsou 
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podle příslušných vnitrostátních právních předpisů lesy obvykle obhospodařovány pouze za 
účelem ochrany přírody. 

Účinná správa lokalit sítě Natura 2000 znamená úzkou spolupráci mezi příslušnými orgány 
ochrany přírody a lesnickými orgány, veřejnými a soukromými vlastníky lesů a jinými 
zájmovými skupinami a nevládními organizacemi. Pro úspěšné obhospodařování lesů 
zařazených do sítě Natura 2000 má zásadní význam také dosažení náležitých dohod při 
současném respektování oprávněných zájmů zúčastněných stran a odměnění dobrovolného 
příspěvku k dosažení cílů ochrany. 

 
 

30. Postačuje k splnění požadavků sítě Natura 2000 obhospodařování lesů v souladu 
s kritérii udržitelného obhospodařování lesů? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

 

Nikoli nutně. I když kritéria iniciativy pro ochranu lesů v Evropě (Forest Europe) stanovená 
pro podávání zpráv o udržitelném obhospodařování lesů zahrnují zachování, ochranu 
a vhodné rozšíření biologické rozmanitosti v lesních ekosystémech, nemusí být tato kritéria 
dostatečně podrobná, aby zahrnovala specifické cíle ochrany pro jednotlivé lokality sítě 
Natura 2000. V těchto případech musí zvláštní požadavky sítě Natura 2000 případně 
doplňovat obecné zásady a kritéria udržitelného obhospodařování lesů a musí být 
zformulovány podrobněji. 
 
 

31. Znamená zařazení do sítě Natura 2000 změny stávajících postupů 
obhospodařování lesů? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 8, 9, 19, 20 

Nikoli nutně, zařazení určité lokality do sítě Natura 2000 systematicky nevyžaduje změny 
stávajících lesnických činností. To velmi závisí na dané lokalitě. 

U řady lokalit se může stát, že stávající postupy obhospodařování lesů jsou právě tím 
důvodem, proč určité stanoviště nebo druh vykazuje dobrý stupeň zachování. V těchto 
případech bude důležité zajistit, aby tyto postupy pokračovaly i v budoucnu a případně se 
rozšířily do dalších oblastí. V případě mnoha polopřirozených lesních stanovišť, jako jsou 
dehesy nebo skandinávské pastviny porostlé dřevinami, byla tato stanoviště utvářena 
tradičními způsoby obhospodařování, které by tudíž měly být zachovány. 

V jiných případech však mohou být nezbytné určité úpravy nebo omezení stávajících 
činností, aby bylo dosaženo specifických cílů ochrany v dané lokalitě. Změny 
v obhospodařování lesů mohou být zapotřebí například k zvýšení ekologické kvality stanovišť 
(množství mrtvého dřeva, počet starých stromů atd.) nebo k rozšíření plochy pokryté daným 
typem stanoviště prostřednictvím obnovy. (Viz rovněž otázky č. 12 a 27.) 

Současný stav z hlediska ochrany je u mnoha typů lesních stanovišť špatný (viz příloha 2), 
a k zlepšení stavu mohou být tudíž nezbytné změny způsobu obhospodařování lesů. Lokality 
sítě Natura 2000 představují základní oblasti pro dosažení příznivého stavu typů stanovišť 
a druhů v EU z hlediska ochrany a je velmi důležité, aby byly spravovány způsobem, který 
umožňuje tohoto cíle dosáhnout. Za tímto účelem jsou pro danou lokalitu zapotřebí specifické 
cíle a opatření ochrany, aby bylo zajištěno, že každá jednotlivá lokalita přispěje k dosažení 
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tohoto cíle co nejlépe. 

 

32. Postačuje k splnění požadavků sítě Natura certifikace lesa? 

Informace  Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

 Související případové studie 
(č.): 

 

Kritéria pro certifikaci lesů (FSC, PEFC) jakožto dobrovolného tržního nástroje vyžadují 
zachování a/nebo rozšíření biologické rozmanitosti a vysoký stupeň zachování v lesích 
s přihlédnutím k výskytu chráněných druhů a provedení vhodných opatření (např. ponechání 
mrtvého dřeva a starých stromů v lese). Vyžadováním souladu s jinými plány využití půdy 
a nástroji a právními předpisy v oblasti ochrany přírody mohou přispět rovněž k podpoře cílů 
ochrany přírody sítě Natura 2000. Tato kritéria jsou však obvykle stanovena velmi obecně 
(nikoli specificky pro danou lokalitu). Nezajišťují tudíž systematicky soulad se specifickými cíli 
ochrany pro konkrétní lokality sítě Natura 2000. 

 
 

33. Může plán péče v rámci sítě Natura 2000 zahrnovat i lesnická opatření? 

Doporučení Cílová skupina: 
vlastníci/správci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 8, 10, 11 

Ano, pokud neexistuje lesní hospodářský plán, například pro zalesněné oblasti rozdělené na 
několik pozemků, může plán péče v rámci sítě Natura 2000 zahrnovat některá lesnická 
opatření, jakož i jiné funkce a služby v rámci dané oblasti, jako je rekreace, ochrana vod, 
krajinné aspekty atd. V tomto případě by měla být opatření, která nejsou naprosto nezbytná 
pro řízení ochrany v dané lokalitě, jsou však zařazena do plánu péče, navržena tak, aby 
nebylo pravděpodobné, že budou mít významný negativní vliv na lokalitu. V ideálním případě 
by měla být opatření v tomto ohledu důkladně prověřena a výsledek tohoto ověření by měl 
být zdokumentován v plánu péče. 

Naopak lesní hospodářský plán může sloužit rovněž jako plán péče v rámci sítě Natura 2000, 
obsahuje-li cíle sítě Natura 2000 (viz otázka č. 34). I v tomto případě by měla být lesnická 
opatření, která nejsou nezbytná pro řízení ochrany v dané lokalitě, prověřena, aby se 
vyloučila pravděpodobnost negativních vlivů na lokalitu, a výsledky tohoto ověření by měly 
být zdokumentovány v plánu péče. V případě plánů péče v rámci sítě Natura 2000, které 
obsahují „běžná“ opatření na obhospodařování lesů, i v případě lesních hospodářských plánů 
obsahujících opatření ochrany přírody sítě Natura 2000 je nezbytná úzká spolupráce mezi 
příslušnými orgány ochrany přírody a lesnickými orgány a dotčenými vlastníky a správci lesů. 

 
 

34. Mohou být cíle a opatření ochrany přírody sítě Natura 2000 začleněny do 
stávajících lesních hospodářských plánů? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 
20 

Lesní hospodářské plány a plány péče v rámci sítě Natura 2000 nemají vždy stejný účel 
a cíle a obvykle se liší i jejich právní základ. Odpovědnost za vypracování plánů péče v rámci 
sítě Natura 2000 mají příslušné orgány ochrany přírody, zatímco odpovědnost za vyhotovení 
lesního hospodářského plánu nese vlastník nebo správce lesa. Podle příslušných 
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vnitrostátních právních předpisů může být nezbytné formální schválení lesních 
hospodářských plánů příslušnými orgány. Pokud již lesní hospodářský plán existuje nebo 
pokud se vyžaduje pro les, který je zcela nebo částečně označen za lokalitu sítě 
Natura 2000, a je-li to možné z právního a praktického hlediska, může být velmi užitečné 
a účinné začlenit do tohoto plánu i příslušné cíle a opatření ochrany přírody sítě Natura 2000. 

Lesní hospodářský plán obvykle obsahuje strategickou a provozní část a může zahrnovat 
mnoho různých aspektů, které sahají od ekonomických hledisek, jako je produkce dřeva 
a jiných produktů, po rekreaci a ochranu přírody. Toto široké a flexibilní spektrum cílů 
a činností obvykle poskytuje dostatečný prostor pro začlenění cílů a opatření ochrany přírody 
sítě Natura 2000, zejména v případě velkých státních lesů nebo hospodářství, které vlastní 
jeden subjekt. 

Lesní hospodářské plány mohou lesnickým podnikům sloužit rovněž jako obchodní plán 
a mohou obsahovat soukromé informace, které nelze zveřejnit. V tomto případě mohou být 
příslušné informace týkající se sítě Natura 2000 uvedeny ve zvláštní příloze lesního 
hospodářského plánu. 

Začlenění je problematičtější v případě vysokého počtu (malých) lesních pozemků s různými 
typy vlastnictví (přičemž u mnoha z nich se lesní hospodářský plán nevyžaduje) nebo 
v případě, že se hranice lokality sítě Natura 2000 neshodují s hranicemi pozemku. Aby se 
vyloučilo poškozování lokality, je každopádně nezbytné obhospodařovat lesy způsobem, 
který je slučitelný s cíli a opatřeními ochrany, jež byly stanoveny pro danou lokalitu a které 
byly vypracovány v plánu péče v rámci sítě Natura 2000, pokud takovýto plán existuje. 

Řada členských států vyhotovila pokyny, pravidla či jiné nástroje s cílem usnadnit začlenění 
potřeb sítě Natura 2000 do lesních hospodářských plánů (viz rovněž otázka č. 33 
a související případové studie). 

 
 

35. Jaké jsou výhody integrace plánů péče v rámci sítě Natura 2000 a lesních 
hospodářských plánů? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 
20 

Začlenění cílů a opatření ochrany přírody sítě Natura 2000 do lesního hospodářského plánu 
může dotčeným stranám přinést řadu výhod, ačkoli zpočátku to může vyžadovat určitá 
dodatečná šetření a konzultace. Co je důležité, toto začlenění vlastníkům a správcům lesů 
umožní odkazovat při každodenním obhospodařování lesů pouze na jeden dokument, 
namísto potřeby nahlížet jak do plánu péče v rámci sítě Natura 2000, tak i do lesního 
hospodářského plánu. Zároveň to pomůže zajistit větší soudržnost mezi různými cíli politiky, 
zamezit možným rozporům ve fázi provádění a rovněž zbytečným nákladům. Otázka možné 
existence jednoho plánu zahrnujícího všechny aspekty nebo dvou plánů je projednána níže. 

Lesní hospodářské plány zahrnující cíle sítě Natura 2000 jsou velmi užitečným nástrojem 
rovněž při získávání velmi potřebných finančních prostředků na jejich provedení, jelikož 
prostřednictvím jednoho plánu může být splněno několik cílů politiky. Tak tomu může být 
zejména v případě využívání dostupných možností financování ze strany EU v rámci 
strukturálních fondů, fondů pro rozvoj venkova nebo programu LIFE (viz oddíl 1.2.2 v části I 
tohoto dokumentu, pokud jde o přehled možných zdrojů financování ze strany EU). 

Další důležitou výhodou integrovaného hospodářského plánu je to, že pomůže zamezit 
pravděpodobným významným negativním vlivům na příslušnou lokalitu sítě Natura 2000. 
Lze-li to efektivně zajistit, prokázat a zdokumentovat prostřednictvím objektivního ověření 
opatření zahrnutých do plánu, bude důležitou výhodou to, že plán ani jednotlivá opatření na 
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obhospodařování, která plán obsahuje, nemusí být podrobeny plnému odpovídajícímu 
posouzení dopadů podle čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Není-li například projekt těžby dřeva naprosto nezbytný k řízení ochrany v dané lokalitě, bude 
mít pravděpodobně významný negativní vliv na danou lokalitu, a to buď samostatně, nebo 
v kombinaci s jinými plány či projekty, a nelze-li pravděpodobnost těchto vlivů vyloučit, musí 
být předmětem odpovídajícího posouzení podle čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť. Integrované lesní hospodářské plány obvykle zahrnují činnosti v oblasti těžby 
dřeva, které nemusí být nezbytné pro dosažení cílů ochrany v dané lokalitě, jsou však 
zapotřebí k splnění jiných cílů (např. produkce dřeva, lov zvěře, rekreace, předcházení 
požárům, ochrana půdy). Očekává se, že opatření, která jsou zahrnuta v integrovaném 
lesním hospodářském plánu, jsou navržena tak, aby bylo možno zabránit případným 
negativním vlivům na lokalitu, nebo je omezit na nevýznamnou úroveň. S těmito 
preventivními opatřeními bude obvykle velmi malá šance, že by možné negativní vlivy i 
v kombinaci s jinými plány nebo projekty nebylo možno vyloučit a že bude zapotřebí plné 
odpovídající posouzení ve smyslu čl. 6 odst. 3. V některých případech může těžba dřeva 
dokonce kladně přispět k dosažení cílů ochrany dané lokality (např. usnadnění přirozené 
obnovy typu stanoviště v zájmu Společenství, odstranění nežádoucích druhů dřevin atd.). 

Je třeba zdůraznit, že opatření, která nejsou naprosto nezbytná pro řízení ochrany v dané 
lokalitě, jsou však zahrnuta v integrovaném hospodářském plánu, by měla být navržena tak, 
aby nebylo pravděpodobné, že budou mít významný negativní vliv na lokalitu, a to buď 
samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, a měla by být v tomto ohledu 
důkladně prověřena a výsledek ověření by měl být zdokumentován v hospodářském plánu 
(viz otázky č. 33 a 34). 

Ideální situací by byla existence pouze jednoho integrovaného plánu pro síť Natura 2000 i 
lesní hospodářství. Ve výjimečných případech (např. jeden lesnický podnik odpovídající 
jedné lokalitě sítě Natura 2000) lze plán péče v rámci sítě Natura 2000 a lesní hospodářský 
plán snadno spojit do jednoho dokumentu. Takovýto dokument pak plní funkci plánu péče 
v rámci sítě Natura 2000, je-li schválen příslušným orgánem ochrany přírody. Ve většině 
ostatních případů však budou existovat dva samostatné dokumenty: na straně jedné plán 
péče v rámci sítě Natura 2000 (vztahující se na celou lokalitu sítě Natura 2000), který obvykle 
zahrnuje několik lesnických podniků, a na straně druhé řada lesních hospodářských plánů 
pro několik podniků. Tyto lesní hospodářské plány musí každopádně dodržovat požadavky 
týkající se nepoškozování podle čl. 6 odst. 2 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 
V ideálním případě by měly zahrnovat také cíle aktivnější ochrany lokality sítě Natura 2000 
(integrované lesní hospodářské plány). Jednotlivé projekty těžby dřeva v lokalitách sítě 
Natura 2000 by měly být vždy navrženy tak, aby se zamezilo možným negativním vlivům na 
lokalitu, nebo aby se tyto vlivy omezily na nevýznamnou úroveň. Nelze-li významné negativní 
vlivy na lokalitu vyloučit, je vždy nutné odpovídající posouzení. 
 
 

36. Je třeba stávající lesní hospodářské plány upravit, tak aby zohledňovaly existující 
plány péče v rámci sítě Natura 2000? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 

V zásadě neexistuje povinnost stávající lesní hospodářské plány upravit, pokud opatření, 
která jsou v plánu zahrnuta, nezpůsobují poškozování přírodních stanovišť nebo stanovišť 
druhů, pro něž byla daná lokalita sítě Natura 2000 určena, ani významné vyrušování těchto 
druhů. 

Stávající plány však může být nutné upravit v případě, obsahují-li lesnická či jiná opatření, 
která nejsou slučitelná se specifickými cíli ochrany stanovenými pro danou lokalitu. Pokud 
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stávající lesní hospodářský plán nezohledňuje cíle a opatření ochrany stanovené v plánu 
péče v rámci sítě Natura 2000 vztahujícím se na stejný les, pak je lepší je revidovat. Je třeba 
využít pokud možno synergie, aby mohla lesnická opatření přispět k dosažení cílů ochrany 
přírody sítě Natura 2000. Začlenění cílů a opatření v rámci sítě Natura 2000 do stávajících 
lesních hospodářských plánů však může počkat na další plánovanou aktualizaci těchto 
plánů za předpokladu, že činnosti podle stávajícího plánu nezpůsobují v lokalitě sítě 
Natura 2000 poškozování chráněných stanovišť nebo vyrušování chráněných druhů. 

Pokud lesní hospodářský plán plně začleňuje příslušné požadavky na ochranu v souladu 
s cíli ochrany dané lokality způsobem, který zamezuje možným negativním dopadům na 
chráněné druhy a stanoviště, a jestliže lesnická opatření zahrnutá v plánu pokud možno 
aktivně přispívají k dosažení cílů ochrany dané lokality, mělo by být obvykle možné vyvodit 
závěr, že plán nebude mít pravděpodobně významný negativní vliv na lokalitu. K tomuto 
závěru lze dospět pouze na základě objektivních argumentů a výsledku ověření všech 
možných dopadů plánů na lokalitu sítě Natura 2000. Doporučuje se výsledky ověření 
zdokumentovat v příloze hospodářského plánu. Za této situace nebude nutné odpovídající 
posouzení plánu. Viz rovněž otázka č. 57, pokud jde o více informací o tom, zda je nutno 
v případě lesního hospodářského plánu použít postup podle čl. 6 odst. 3. 

 
 

37. Ne všechny lesy mají lesní hospodářský plán nebo rovnocenný nástroj. Musí 
v lokalitě sítě Natura 2000 povinně existovat lesní hospodářský plán schválený 
příslušným orgánem? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

Podle směrnic EU není nutné vypracovat pro lesy zařazené do sítě Natura 2000 lesní 
hospodářský plán. Povinnost vyhotovit lesní hospodářský plán velmi závisí na vnitrostátních 
pravidlech, která se uplatňují v jednotlivých členských státech. V řadě členských států se 
vyžadují u lesů nad určitou rozlohu nebo u některých typů lesů. 

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti nicméně členské státy vybízí „do roku 2020 
zavést lesní hospodářské plány nebo podobné nástroje v souladu s udržitelným 
hospodařením v lesích pro všechny lesy, které jsou ve veřejném vlastnictví, a pro lesnické 
podniky nad určitou velikost (kterou stanoví členské státy nebo regiony a která bude uvedena 
v jejich programech rozvoje venkova), které jsou financovány v rámci politiky rozvoje venkova 
EU, aby mohlo být dosaženo měřitelného zlepšení stavu druhů a stanovišť z hlediska 
ochrany u těch, které závisejí na lesnictví nebo jsou jím ovlivňovány, a při poskytování 
souvisejících ekosystémových služeb ve srovnání se scénářem EU z roku 2010“62. 

Podpora na některá lesnická opatření podle nařízení o EZFRV na období 2014–2020 
(nařízení č. 1305/2013) je mimoto v případě podniků přesahujících určitou velikost 
podmíněna předložením příslušných informací z lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu s udržitelným obhospodařováním lesů (jak bylo zmíněno 
výše). 

 

                                                 
62

 Jak je uvedeno v SEC(2006) 748. 
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38. Lesy jsou dynamické ekosystémy, které jsou obhospodařovány dlouhou dobu. Jak 
může být tento zvláštní aspekt slučitelný s cíli ochrany přírody sítě Natura 2000? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů 

Související případové studie 
(č.): 22 

Cíle ochrany přírody sítě Natura 2000 jsou obvykle stanoveny tak, aby náležitě přihlížely 
k dynamickému charakteru lesních ekosystémů. Právě tato dynamická povaha často pomáhá 
zajistit dlouhodobé přežití široké škály různých druhů spojených s lesem, zejména na velkých 
plochách souvislých lesních porostů. 

Zařazení do sítě Natura 2000 proto neusiluje o systematické zachování stávající situace 
v daném lese k danému dni, ačkoli některé polopřirozené lesy závisejí na aktivním 
obhospodařování, aby se zabránilo přirozené sukcesi. Cíle ochrany neusilují o zachování 
dané situace za každou cenu, bez ohledu na přirozený vývoj. Takovýto přirozený vývoj musí 
být nedílnou součástí ekologických faktorů, na jejichž základě jsou stanoveny cíle a opatření 
ochrany. „Lesnický cyklus“ (obnova, probírka a těžba dospělých stromů nebo porostů) může 
být s takovýmto dynamickým přístupem slučitelný. Často jsou však vhodné určité úpravy 
stávajících postupů (např. zachování starých stromů nebo porostů). 

Někdy může být nicméně nezbytné „zmrazení“ situace, aby se dlouhodobě zachovalo určité 
polopřirozené stanoviště závislé na určitých opatřeních na obhospodařování. 

Pravidelné sledování a vyhodnocování těchto ekologických faktorů i stupně zachování 
cílových druhů a stanovišť umožní přizpůsobení cílů a opatření ochrany pro danou lokalitu 
v případě potřeby. 

Dynamický přístup k obhospodařování však lze uplatnit snáze ve velkých lokalitách sítě 
Natura 2000 než v malých lokalitách, které jsou často vymezeny kolem vlastní oblasti výskytu 
chráněných typů stanovišť. Důležitá je i existence systému monitorování na úrovni krajiny, 
který může odhalit problematické tendence v těchto přirozených procesech současně u 
všech dotčených lokalit sítě Natura 2000 v daném regionu. 

 
 

39. Obhospodařování lesů někdy závisí i na nepůvodních druzích. Je to slučitelné 
s požadavky sítě Natura 2000? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 4, 11, 14, 15 

Volba druhů dřevin v určité lokalitě sítě Natura 2000 a míra, v jaké může být výskyt některých 
druhů podpořen či naopak být nežádoucí, bude záviset na ekologických požadavcích druhů 
a typů stanovišť, pro něž byla daná lokalita určena, a na cílech ochrany stanovených pro 
danou lokalitu. V lokalitách, ve kterých je cílem ochrany zlepšit stupeň zachování určitého 
typu stanoviště nebo druhu, může případné ochranné opatření spočívat v omezení plochy, 
kterou zaujímají nepůvodní druhy, například za účelem obnovy kontinuity přírodního 
stanoviště nebo jeho struktury. 

V lokalitách, kde je cílem zachovat současný stav a rozšíření lesů, může být na druhou 
stranu možné zachovat stávající nepůvodní druhy, nebrání-li to dosažení cílů ochrany v dané 
lokalitě. Tak tomu může být například ve velkých lokalitách sítě Natura 2000 se souvislými 
úseky původního lesního pokryvu s dostatečně dynamickým charakterem a strukturální 
komplexností pro zachování druhů a typů stanovišť v zájmu Společenství v dobrém stavu. 

Obecně je však třeba se zavlékáním nepůvodních druhů dřevin do lokalit sítě Natura 2000 
zabývat obezřetně a je nutno vyhodnotit možné dopady. Nahrazení kvalitního lesního 
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stanoviště výsadbou nepůvodních druhů dřevin nebude pravděpodobně v souladu s cíli 
ochrany dané lokality. 

 
 

40. Změna klimatu bude mít se vší pravděpodobností významný dopad na lesy. Lze 
přijmout opatření na obhospodařování lesů k zmírnění dopadů změny klimatu, co se 
týká stanoviště v rámci sítě Natura 2000? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

Zlepšení stupně zachování nebo stavu lesních stanovišť z hlediska ochrany prostřednictvím 
vhodného obhospodařování lesů bude mít přímý pozitivní dopad rovněž na odolnost lesních 
ekosystémů, a tudíž na jejich schopnost vypořádat se s účinky změny klimatu (přizpůsobení 
se). Za tímto účelem usilují strategie adaptivního řízení o zvýšení odolnosti lesů vůči 
budoucím změnám, například zlepšením struktury lesů, odstraněním fragmentace a někdy 
upřednostňováním druhů dřevin, které jsou pro předpokládané podmínky nejvhodnější. Lesy 
mohou přispět k zmírňování změny klimatu ukládáním uhlíku. Toho lze dosáhnout většími 
objemy porostu, výskytem mrtvého dřeva a obsahu uhlíku v půdě. Ochrana nebo případně 
obnova zvodnění v rašelinných lesích pomůže zabrání poškozování rašeliny a emisím CO2 
z rašelinné půdy v lesích. Tyto strategie řízení je však vždy nutno uplatňovat obezřetně, aby 
se nezměnily přirozené vlastnosti a složení lesních stanovišť, která potřebují ochranu. 

V rámci fondů EU se klade nový důraz na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se 
této změně, například v rámci EZFRV a nového programu LIFE pro životní prostředí a oblast 
klimatu, jež podporují opatření v lesích v tomto ohledu. Podle EZFRV by členské státy měly 
vynaložit nejméně 30 % celkového příspěvku z fondu pro každý program rozvoje venkova na 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a na otázky životního prostředí. 
Tyto prostředky by se měly vynaložit prostřednictvím agroenvironmentálně-klimatických 
opatření, plateb určených pro ekologické zemědělství a plateb určených pro oblasti 
s přírodními či jinými zvláštními omezeními, plateb na lesnictví, plateb pro oblasti v rámci sítě 
Natura 2000, jakož i podpory investic souvisejících s klimatem a životním prostředím. 

 
 

41. Jak by se měl zohlednit výskyt „jiných zalesněných ploch“ (křoviny, kamenité 
oblasti atd.) nebo jiných než lesních stanovišť? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

4, 18 

Lesy zařazené do sítě Natura 2000 často zahrnují i „jiné zalesněné plochy“ (pastviny porostlé 
dřevinami, křoviny, vřesoviště atd.), z nichž některé rovněž patří k typům stanovišť uvedeným 
v příloze I, jež vyžadují určení lokalit zařazených do sítě Natura 2000. Pokud byla určitá 
lokalita určena pro tento typ stanoviště nebo jedná-li se o stanoviště s významem pro jiné 
druhy evropského významu, které nejsou spojeny s lesem, bude nutné stanovit zvláštní cíle 
a opatření ochrany i pro tyto oblasti. 

Není-li tomu tak, lze tato stanoviště spravovat, aniž by bylo nutné usilovat o zachování nebo 
zlepšení stupně jejich zachování v rámci dané lokality, není-li tato správa v rozporu s cíli 
ochrany stanovenými pro danou lokalitu nebo ochranným režimem na vnitrostátní, regionální 
nebo místní úrovni. 
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42. Co se stane v případě, existují-li mezi různými typy stanovišť nebo druhy 
evropského významu v téže lokalitě protichůdné cíle ochrany? 

Doporučení Cílová skupina: správci/vlastníci lesů, 

 orgány 

Související případové studie 
(č.): 

 

Mohou nastat situace, kdy cíle ochrany u jednoho typu stanoviště nebo druhu jsou v rozporu 
s cíli ochrany u jiného stanoviště či druhu evropského významu, jež se v dané lokalitě 
vyskytují. Může být například vhodné zvětšit areál rozšíření určitého typu lesního stanoviště, 
to však může na straně druhé vést ke ztrátě určeného vřesoviště. 

Takovýmito možnými konflikty je třeba se zabývat a vyřešit je při stanovování cílů ochrany 
pro danou lokalitu, a to s přihlédnutím k relativnímu významu každého typu stanoviště nebo 
druhu v dané lokalitě pro dosažení celkového cíle spočívajícího v příznivém stavu z hlediska 
ochrany v rámci EU a v biogeografických oblastech členských států. Je nutno uvážit veškeré 
možnosti dosažení vhodných kompromisů, které přinesou prospěch oběma stranám. (Viz 
rovněž otázka č. 18). 

 
 

43. Jak se zabývat vypuknutím chorob v lokalitách sítě Natura 2000, které mohou mít 
značný hospodářský dopad (např. kůrovec, háďátko borovicové)? 

Právní povinnost / 
doporučení / informace 

Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

(D) Při plánování fytosanitárních opatření v lokalitách sítě Natura 2000 je nutno vzít v úvahu 
cíle ochrany v dané lokalitě a opatření by měla být navržena tak, aby se zamezilo případným 
negativním vlivům na chráněné druhy a stanoviště, nebo aby byly tyto vlivy omezeny na 
nevýznamnou úroveň. 

(P) Odpovídající posouzení podle čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť bude 
nutné u jakéhokoli fytosanitárního opatření, které není nezbytné pro řízení ochrany lokality, 
bude však mít pravděpodobně na lokalitu významný dopad (viz rovněž otázka č. 57). 
V případě negativního výsledku posouzení lze opatření povolit pouze podle ustanovení čl. 6 
odst. 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť (žádné alternativní řešení, naléhavé důvody 
převažujícího veřejného zájmu, kompenzační opatření, uvědomění Evropské komise, 
stanovisko Komise, pokud se v dotyčné lokalitě vyskytují prioritní druhy nebo typy stanovišť). 

(I) V přirozených lesích může být vypuknutí některých chorob nebo kalamit způsobených 
hmyzem součástí důležitých ekologických procesů v lese a zajišťovat struktury a funkce, 
které jsou nezbytné pro jeho druhy. Těmto faktorům by nemělo být systematicky vždy 
bráněno, zejména ve velkých lokalitách sítě Natura 2000, pokud jejich negativní ekologické 
nebo sociálně-ekonomické dopady jednoznačně nepřesahují potenciální pozitivní ekologické 
dopady. Je třeba rovněž uvést, že škodlivé přírodní činitele obvykle působí ve velkém měřítku 
a mohou mít negativní vliv na místní úrovni, ačkoli na úrovní krajiny jsou žádoucí. 

(P) Je-li nutno v lese zařazeném do sítě Natura 2000 přijmout mimořádná opatření, která 
mají zabránit šíření organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům, podle 
směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 200063, a zejména čl. 16 odst. 3 čtvrté věty, je 
třeba uplatnit vhodné způsoby řízení rizik, jež mohou zahrnovat omezené mýcení náchylných 
rostlin. V tomto případě musí být vždy přijata ochranná opatření, která zajistí odpovídající 
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úroveň zmírnění rizika šíření dotyčných škodlivých organismů v porovnání s úrovní 
stanovenou příslušným prováděcím opatřením64. 

(D) Návrh fytosanitárních opatření a případných kompenzačních opatření by měl být 
projednán předem s příslušnými vnitrostátními orgány. Ve výjimečných případech, kdy je 
nutno fytosanitární opatření vzhledem k cílům ochrany přírody sítě Natura 2000 vyloučit 
s výslednými značnými hospodářskými ztrátami pro vlastníka lesa, je vhodné, aby členské 
státy uvážily odpovídající finanční náhradu, a to z dostupných finančních prostředků EU nebo 
vnitrostátních prostředků. 

 
 

44. Je v lokalitách sítě Natura 2000 možná výstavba lesních cest? 

Informace / právní povinnost Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

19 

(I) Lesní cesty často představují velmi důležitý prvek, který umožňuje ekonomicky 
životaschopné obhospodařování lesů. V některých případech mohou dokonce přispět 
k zachování dané lokality (přístup pro provedení ochranných opatření, ochrana před požáry 
atd.). Někdy však mohou mít značné přímé či nepřímé dopady na druhy a/nebo stanoviště, 
pro něž byla daná lokalita určena. 

(P) Stejně jako u jiných podobných projektů je nutno vzít v úvahu cíle ochrany v dané lokalitě. 
Důrazně se doporučuje případnou výstavbu cest naplánovat od počátku tak, aby se zabránilo 
možnému negativnímu dopadu na stanoviště nebo druhy, pro něž byla lokalita určena, nebo 
aby se tento dopad zmírnil. Pokud lze v návaznosti na tato preventivní opatření přiměřeně 
předpokládat, že na základě cílů ochrany stanovených pro danou lokalitu nebude mít 
výstavba cesty významný účinek na celistvost příslušné lokality, nebo že dokonce kladně 
přispěje k dosažení těchto cílů, lze cestu vybudovat bez plného odpovídajícího posouzení. 
Takovýto závěr však lze vyvodit pouze na základě objektivních argumentů a výsledku 
ověření všech možných vlivů projektu na lokalitu sítě Natura 2000. 

(D) Je vhodné výsledky ověření zdokumentovat, aby na ně bylo možno v případě potřeby 
vždy odkázat. Stejné preventivní opatření se vztahuje i na projekt lesní cesty, který je 
součástí lesního hospodářského plánu (integrovaného i neintegrovaného), jenž nebyl jako 
celek předmětem ověření nebo odpovídajícího posouzení jeho vlivů na lokalitu sítě 
Natura 2000. 

(P) Odpovídající posouzení podle čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť se 
bude vyžadovat vždy, nelze-li vyloučit pravděpodobný významný dopad cesty na lokalitu (viz 
rovněž otázka č. 57). 

 
 

45. Jsou v lokalitách sítě Natura 2000 povoleny holoseče? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

4, 19 

I zde je nutno odkázat na cíle ochrany stanovené pro danou lokalitu. Holoseče mohou mít 
škodlivý účinek na určitá zvláštní stanoviště nebo lesní druhy, zejména závislé na trvalém 

                                                 
64

 Viz např. prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2012 o mimořádných opatřeních proti šíření 
háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území 
Unie – Úř. věst. L 266, 2.10.2012, s. 42. 



70 Natura 2000 a lesy 

 

pokryvu, mohou však rovněž umožnit, aby se dařilo jiným druhům nebo stanovištím 
chráněným podle směrnice o ptácích nebo směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Je 
zapotřebí analýza v každém jednotlivém případě. Je nutno vzít v potaz specifické cíle 
ochrany v dané lokalitě, stanoviště a druhy, kterých se plánovaná holoseč dotkne, nové typy 
stanovišť, která nahradí stanoviště, jež budou odstraněna (včetně různých vývojových fází 
nebo struktury stávajících stanovišť), relativní význam oblasti holoseče atd. U stanovišť 
v zájmu Společenství, kde je stávající území na základě zprávy podle článku 17 již pod 
referenčními hodnotami pro příznivý stav z hlediska ochrany na úrovni členského státu nebo 
biogeografické oblasti, budou holoseče pravděpodobně v rozporu se specifickými cíli ochrany 
v dané lokalitě, přičemž v tomto případě je obvykle nutno zohlednit celkový cíl spočívající 
v dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany v širším měřítku. 

Z procedurálního hlediska bude stejně jako u jiných plánů nebo projektů odpovídající 
posouzení podle čl. 6 odst. 3 nezbytné tehdy, nelze-li vyloučit pravděpodobnost významných 
vlivů na lokalitu sítě Natura 2000 (viz otázky č. 44 a 57). 

 
 

46. Jak postupovat v případě výskytu nových stanovišť uvedených v příloze I v lokalitě 
Natura 2000? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

Obhospodařování lesa je dlouhodobý dynamický proces. V důsledku některých opatření na 
obhospodařování lesů se mohou objevit nová stanoviště uvedená v příloze I. Například po 
holoseči smrkového porostu na kyselé půdě v lokalitě sítě Natura 2000 zde mohou vzniknout 
evropská suchá vřesoviště (stanoviště 4030). Mělo by být toto nové stanoviště chráněno, 
nebo se může během několika let přeměnit na nový lesní porost (např. březový porost nebo 
výsadba jehličnanů)? Odpověď na tuto otázku poskytnou cíle ochrany v dané lokalitě. 

Jestliže byla lokalita původně určena rovněž pro ochranu suchých vřesovišť, je nutno 
dodatečný výskyt stanoviště zohlednit podle příslušných cílů ochrany, a to buď dynamicky 
v rámci náležitého plánování holosečí zajišťujících dostatečnou plochu daného stanoviště 
v lokalitě, nebo staticky (přijetí zvláštních opatření s cílem zamezit zalesnění a zachovat na 
tomto místě suchá vřesoviště) v případě významného deficitu tohoto stanoviště. Pokud nově 
se vyskytující typ stanoviště nebyl mezi stanovišti, pro něž byla daná lokalita původně určena 
(jako přírodní stanoviště ani stanoviště druhu), je nutno stanoviště (nebo příslušné druhy) 
zahrnout do standardního formuláře údajů pro danou lokalitu a je nutno stanovit pro tento typ 
stanoviště nebo pro příslušné druhy specifické cíle ochrany. Bude záviset na povaze těchto 
cílů, zda budou zapotřebí zvláštní ochranná opatření, či nikoli. Není-li výskyt nového typu 
stanoviště nebo stanoviště druhu s ohledem na hlavní cíle lokality nebo soudržnost sítě 
Natura 2000 významný, projeví se to v cílech ochrany dané lokality. V tomto případě nebude 
nové stanoviště vyžadovat zvláštní ochranná opatření (viz rovněž otázky č. 18 a 42). 
 
 

47. Jak postupovat v případě druhotných stanovišť uvedených v příloze I, která jsou 
přirozeně nahrazována lesním stanovištěm? 
Doporučení Cílová skupina: 

vlastníci/správci lesů, orgány 
Související případové studie 
(č.): 

Mnoho stanovišť v rámci sítě Natura 2000 je závislých na zásazích člověka. V případě 
neexistence takovýchto zásahů se tato druhotná stanoviště spontánně přeměňují na jiný typ 
stanoviště (v zájmu Společenství či jiná), jež mohou být blíže potenciální přirozené vegetaci, 
neodpovídají však stanovišti existujícímu v době, kdy byla lokalita určena. Některá stanoviště 
uvedená v příloze I (např. některé doubravy – stanoviště 9160, 9170, 9190 podle přílohy I) 
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například vznikla v návaznosti na určitou pěstební úpravu (např. výmladkové plantáže). Kvůli 
změnám ve způsobech obhospodařování (např. upuštění od výmladkových plantáží) může 
dojít k tomu, že původní stanoviště postupně nahradí nové stanoviště (např. bučina). Stejně 
tak se mohou některé pastviny porostlé dřevinami přeměnit po ukončení pastvy na les. 

Rozhodnutí o zacházení s těmito stanovišti je nutno přijmout na základě cílů ochrany, které 
byly stanoveny pro příslušnou lokalitu. Tyto cíle by měly být v ideálním případě stanoveny 
v návaznosti na analýzu relativního významu a potenciálu dané lokality pro zachování typů 
stanovišť, jež se v dané lokalitě v současnosti vyskytují, s přihlédnutím k jejich stavu 
z hlediska ochrany na úrovni regionu, členského státu nebo biogeografické oblasti. 

Je-li zjištěno, že určitý typ stanoviště je nutno v dané lokalitě zachovat či dokonce obnovit, je 
na příslušném orgánu, aby stanovil nezbytná ochranná opatření s cílem zabránit přeměně na 
jiný typ stanoviště. 

Pokud cíle ochrany zahrnují přeměnu na jiný typ stanoviště, například z důvodu toho, že toto 
jiné stanoviště odpovídá přirozené vegetaci v dané lokalitě, není nutný zásah k ukončení 
přeměny na tento typ stanoviště, jež může být někdy dokonce stanovištěm uvedeným 
v příloze I. Jinými slovy, je-li přeměna na nový typ stanoviště v souladu se specifickými cíli 
ochrany v dané lokalitě, nebude se obvykle považovat za poškozování ve smyslu čl. 6 odst. 2 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť (viz rovněž otázky č. 18, 26, 42 a 46). 

 
 
 

4.7 Financování ochrany a péče o lokality sítě Natura 2000 
 

Otázky: 
48. Znamenají ochranná opatření v rámci sítě Natura 2000 vždy náklady? 
49. Kolik stojí síť Natura 2000 celkem? 
50. Kdo zodpovídá za zajištění financování sítě? Jsou pro podporu řízení ochrany lokalit sítě 

Natura 2000 dostupné fondy EU? 
51. Existují podle nařízení EU o rozvoji venkova zvláštní opatření na podporu sítě 

Natura 2000? 
52. Existují v rámci rozvoje venkova v EU jiná opatření, která by mohla přispět k financování 

sítě Natura 2000? 
53. Měli by dodatečně vynaložené náklady nebo ušlé příjmy nést pouze vlastníci/správci 

lesů? 
54. Je nutno poskytnout vždy finanční náhradu za náklady na opatření na obhospodařování 

lokalit v rámci sítě Natura 2000? 
55. Jaká opatření jsou v rámci nástroje EU LIFE dostupná pro podporu financování 

ochranných opatření v souvislosti s lesy v lokalitách sítě Natura 2000? 
56. Existují na vnitrostátní nebo regionální úrovni jiné možnosti financování a pobídky 

s ohledem na síť Natura 2000? 

 
!!Pozn.: Viz rovněž oddíl 1.2.2 části I tohoto dokumentu, pokud jde o úplný přehled 

dostupných možností financování lokalit sítě Natura 2000 ze strany EU!! 
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48. Znamenají ochranná opatření v rámci sítě Natura 2000 vždy náklady? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 18, 
20, 21, 22, 23 

Ne vždy. Velmi to závisí na druhu opatření a konkrétní oblasti, v níž jsou opatření prováděna. 
Existují určitá ochranná opatření, která neznamenají žádné náklady nebo nižší příjmy nebo 
která lze snadno uplatňovat v každodenních činnostech bez dodatečných nákladů či ztráty 
příjmů (např. změna druhového složení lesních porostů, není-li toto složení ekonomicky 
a ekologicky udržitelné, zavedením produktivních druhů dřevin, které odpovídají přirozené 
vegetaci, nebo pouze zajištění toho, aby byly zachovány stávající způsoby obhospodařování 
lesa, pokud se ukázaly být přínosné pro dosažení nebo udržení dobrého stupně zachování 
druhů a typů stanovišť, jež se v dané lokalitě vyskytují). 

Některá ochranná opatření mohou v krátkodobém či dlouhodobějším horizontu dokonce vést 
k určitým ekonomickým přínosům (např. vytvoření lepších podmínek pro lov určitých druhů 
zvěře, nižší škody způsobené zvěří, lepší možnosti rybaření v důsledku pěstování lesa 
šetrnějšího k řekám, větší turistický zájem, způsoby lesního hospodářství, které jsou šetrnější 
k přírodě a méně nákladné, lepší půdní podmínky atd.). 

Nevyhnutelně však bude existovat řada ochranných opatření, která znamenají náklady, 
jelikož pro jejich provedení je zapotřebí dodatečná lidská síla, vyžadují nové investice do 
nové infrastruktury nebo vybavení či omezují obchodní příležitosti, které má vlastník 
k dispozici. To je nutno posoudit v každém jednotlivém případě. 

Důrazně se doporučuje, aby plány péče v rámci sítě Natura 2000 uváděly odhad nákladů na 
provedení každého ochranného opatření, které bylo určeno pro dotyčnou lokalitu, a rovněž 
posouzení všech možných zdrojů financování na místní a vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, 
a to veřejných i soukromých. Rovněž je vhodné přezkoumat možnost využití inovativních 
mechanismů samofinancování (např. prodej produktů souvisejících se sítí Natura 2000, 
ekoturistika, platby za zachování jakosti vod atd. – viz příklady uvedené v otázce č. 49). 

 
 

49. Kolik stojí péče v rámci sítě Natura 2000 celkem? 

Informace Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

Účinná správa a obnova lokalit sítě Natura 2000 v celé EU-28 vyžaduje značné finanční 
investice. V roce 2007 Komise odhadla, že pro EU-27 bude na správu a obnovu lokalit v síti 
zapotřebí částka ve výši přibližně 5,8 miliardy EUR ročně. Využívání různých nástrojů EU 
však doposud za finančními potřebami sítě Natura 2000 stanovenými jednotlivými členskými 
státy značně zaostávalo a pokrývalo pouze 20 % těchto potřeb65. 

Tyto náklady však jsou velkou měrou vyváženy mnoha socioekonomickými přínosy, které 
zajišťují území zařazená do sítě. Kromě skutečnosti, že síť Natura 2000 hraje zásadní úlohu 
při ochraně biologické rozmanitosti v Evropě, poskytuje společnosti širokou škálu dalších 
ekosystémových přínosů a služeb. Podle nejnovějších studií Komise se přínosy, které plynou 
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z území označených za lokality sítě Natura 2000, odhadují v řádu 200 až 300 miliard EUR 
ročně66. 

Ačkoli tyto údaje poskytují jen první odhad, předběžné výsledky již ukazují, že srovnání 
ekonomických přínosů plynoucích pro společnost ze sítě Natura 2000 s náklady spojenými 
se správou a ochranou tohoto důležitého zdroje, které představují pouze zlomek jeho 
potenciálních přínosů, je velmi příznivé. 

Přesný poměr nákladů a přínosů se bude samozřejmě odvíjet od řady faktorů (včetně 
umístění lokalit a jejich využití), avšak veškeré dosavadní důkazy nasvědčují tomu, že dobře 
spravovaná síť Natura 2000 náklady na její údržbu více než vyrovná. 

Příklady ekonomických přínosů sítě Natura 2000: 

CESTOVNÍ RUCH: 

Síť Natura 2000 již prokazuje svůj význam pro mnoho místních ekonomik – její lokality jsou lákadlem pro turisty, 
jejichž útrata přispívá k rozvoji místního hospodářství. Výdaje návštěvníků v lokalitách sítě Natura 2000 se 
odhadují na přibližně 50 až 85 miliard eur ročně (údaj z roku 2006). Pokud by se vzaly v úvahu pouze výdaje těch 
návštěvníků, které láká označení Natura 2000 (v porovnání s přírodními oblastmi obecně), tyto výdaje se 
v roce 2006 pohybovaly v rozmezí 9 až 20 miliard eur za rok a turisté je vynaložili za přibližně 350 milionů 
návštěvních dnů. 

Na celkových příjmech z rekreace a cestovního ruchu je založeno 4,5 až 8 milionů pracovních míst v přepočtu na 
plné pracovní úvazky. Na ziscích plynoucích od návštěvníků, které láká síť Natura 2000, by se pak zakládalo 
800 000 až 2 miliony pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky. V odvětví cestovního ruchu v rámci 
EU-27 se přitom eviduje celkem asi 13 milionů pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky (údaj 
z roku 2008). Chráněné oblasti mohou místní a regionální ekonomice přinášet i další prospěch, neboť mohou 
vyvolat příliv investic, mohou vylepšit dojem, jakým dané místo působí, nebo mohou v konkrétním místě 
pozvednout kvalitu života. 

VODA: 

Hospodařením s přírodním bohatstvím lze dosáhnout finančních úspor, neboť se mohou ušetřit náklady na 
zásobování vodou a na její čištění. Přírodní ekosystémy včetně chráněných oblastí, jako jsou např. oblasti 
zahrnuté do sítě Natura 2000, zajišťují důležité ekosystémové služby v podobě čištění vody a zásobování vodou. 
Řada velkých evropských měst, včetně Mnichova, Berlína, Vídně, Osla, Madridu, Sofie, Říma nebo Barcelony, 
využívá různých forem přírodní filtrace. Díky přirozenému čištění v ekosystémech ušetří tato města výdaje na 
čištění vody. Úspory pak mohou pocítit i spotřebitelé v EU, kteří zaplatí méně za veřejné služby. 

Přínos chráněných oblastí z hlediska čištění vody a zásobování vodou je možné ilustrovat pomocí údajů, které 
poskytla čtyři evropská města (Berlín, Vídeň, Oslo a Mnichov). Při přenášení vzniklých výhod lze roční 
hospodářský zisk pro jedno město odhadem vyčíslit na 7 až 16 milionů eur v případě čištění vody a na 
12 až 91 milionů eur v případě zásobování vodou. Průměrný kombinovaný přínos na jednoho obyvatele, pokud 
jde o zásobování vodou i o její čištění, se ve čtyřech výše uvedených městech pohybuje mezi 15 a 45 eury za rok. 
To lze porovnat s fakturou ve výši 200 eur, kterou za vodu zaplatí průměrná domácnost v Německu. 

 
 

50. Kdo zodpovídá za zajištění financování sítě? Jsou pro podporu řízení ochrany 
lokalit sítě Natura 2000 dostupné fondy EU? 

Informace, doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 
21, 22, 23 

(I) Jakožto celoevropská síť je Natura 2000 založena na zásadě solidarity mezi členskými 
státy. Představuje významný společný zdroj, který je schopen zajišťovat mnoho přínosů pro 
společnost i pro evropské hospodářství. Představuje však rovněž společnou povinnost, která 
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vyžaduje dostatečné finanční investice, aby byla síť plně funkční. 

Ačkoli hlavní odpovědnost za financování sítě Natura 2000 mají členské státy, článek 8 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť uznává potřebu podpory na péči o síť Natura 2000 
na úrovni EU a výslovně spojuje provádění nezbytných ochranných opatření s poskytnutím 
spolufinancování ze strany EU. 

Požadavky na péči v rámci sítě Natura 2000 byly začleněny do různých zdrojů financování ze 
strany EU, jako jsou strukturální fondy (EFRR), fondy pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropský 
námořní a rybářský fond (ENRF), LIFE atd. 

Tento integrační přístup byl zvolen z řady důvodů: 

 zajišťuje, aby byla správa lokalit sítě Natura součástí širších politik EU v oblasti 
obhospodařování půdy, 

 umožňuje členským státům stanovit priority a vypracovat politiky a opatření, jež 
zohledňují vnitrostátní a regionální zvláštnosti, 

 zamezuje zdvojení a překrývání různých finančních nástrojů EU a administrativním 
potížím spojeným s touto duplicitou. 

V případě lesů zařazených do sítě Natura 2000 existuje v rámci nových fondů EU pro 
období 2014–2020 řada možností financování (viz oddíl 1.2.2 v části I dokumentu)67. Ve 
většině případů závisí na orgánech dotyčného členského státu, zda a jak jsou tyto možnosti 
zpřístupněny v konkrétní zemi/regionu. 

(D) V zájmu co nejlepšího využití finančních prostředků EU Komise členské státy vybídla, 

aby k plánování financování sítě Natura 2000 zaujaly strategičtější víceletý přístup. To má 
podobu akčních rámců stanovujících priority, které vymezují finanční potřeby a strategické 
priority pro síť Natura 2000 na vnitrostátní nebo regionální úrovni pro období 2014–2020. 
Tyto akční rámce mají výslovně usnadnit začlenění vhodných ochranných opatření (včetně 
opatření souvisejících s lesy) do nových operačních programů pro různé finanční nástroje 
EU68. 

 
 

51. Existují podle nařízení EU o rozvoji venkova zvláštní opatření na podporu sítě 
Natura 2000? 

Informace Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 
 
 

Ano, existuje zvláštní opatření odkazující na platby v rámci sítě Natura 2000 a platby podle 
rámcové směrnice o vodě. Podle nového nařízení o EZFRV (č. 1305/2013) se platby v rámci 
sítě Natura 2000 udělují ročně na hektar lesa s cílem poskytnout příjemcům kompenzaci za 
vzniklé dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku znevýhodnění v dotyčných oblastech 
v souvislosti s provedením směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně 
ptáků. Podpora se poskytuje zemědělcům a soukromým držitelům lesů a sdružením 
soukromých držitelů lesů. V řádně odůvodněných případech může být poskytnuta rovněž 
jiným uživatelům půdy (článek 30). 
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Tyto fondy jsou blíže popsány rovněž v nových pokynech k financování sítě Natura 2000, které mají 

pomoci orgánům, správcům a vlastníkům využít četné možnosti, jež jsou dostupné ve stávajícím 
období financování (2014–2020) pro opatření na obhospodařování v lokalitách sítě Natura 2000, 
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Platby v rámci sítě Natura 2000 jsou dostupné pro činnosti spojené se znevýhodněním 
a omezeními uloženými na územích označených za lokality sítě Natura 2000, jež jsou 
stanoveny v plánech péče nebo jiných rovnocenných nástrojích. Tato omezení musí mít 
povinný charakter, tj. musí je dodržovat všichni správci pozemků v dotčených oblastech, 
a jsou spojena s ustanoveními o zachování nebo obnově stanovišť a druhů a o vyloučení 
jejich poškozování a vyrušování. 

Toto opatření bude pro vlastníky lesů dostupné, pokud je členské státy zahrnou do svých 
programů rozvoje venkova. 

 
 

52. Existují v rámci rozvoje venkova v EU jiná opatření, která by mohla přispět 
k financování sítě Natura 2000? Kdo může toto financování využít? 

Informace Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 3, 8, 14, 18, 21, 23 

Ano, podle nového nařízení o EZFRV existují rovněž další opatření, která by mohla přispět 
k financování sítě Natura 2000. Nejdůležitější jsou tato opatření: 

Článek 21: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, včetně: 

o zalesňování a zakládání lesů (článek 22) 
o zavádění zemědělsko-lesnických systémů (článek 23) 
o předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a obnovy 

poškozených lesů, a to včetně napadení škůdci a vypuknutí chorob, 
katastrofických událostí a hrozeb souvisejících s klimatem (článek 24) 

o investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty, jakož i potenciálu lesních 
ekosystémů v oblasti zmírňování změny klimatu (článek 25) 

o investic do lesních technologií a zpracování, uvolnění a uvádění lesnických 
produktů na trh (článek 26). 

 Článek 34: Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. 

 Článek 35: Spolupráce. 

Nyní se obecně vyžaduje, aby byla podpora pro podniky nad určitou velikost (kterou stanoví 
členské státy ve svých programech rozvoje venkova) podmíněna tím, že jsou lesy 
obhospodařovány v souladu se zásadami udržitelného obhospodařování lesů (což je 
doloženo poskytnutím příslušných informací z lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje). 

Nové nařízení vyžaduje, aby bylo nejméně 30 % celkového příspěvku z EZFRV pro program 
rozvoje venkova vyhrazeno na otázky životního prostředí a na zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně, a to prostřednictvím podpory pro investice související se 
životním prostředím a oblastí klimatu, investice do lesů (články 21 a 34), 
agroenvironmentálně-klimatická opatření, ekologické zemědělství, oblasti s přírodními či 
jinými zvláštními omezeními a platby v rámci sítě Natura 2000. 

Většina lesnických opatření v nařízení o rozvoji venkova je zaměřena na soukromé držitele 
lesů a jejich sdružení. Tato opatření jsou pro vlastníky lesů dostupná, pokud členské státy 
zahrnuly dotyčná opatření do svých programů rozvoje venkova. Některými dalšími příjemci 
jsou v závislosti na konkrétním opatření rovněž veřejní držitelé lesů, obce, jiné 
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení, fyzické osoby a jiné subjekty 
působící v oblasti obhospodařování půdy, a to v řádně stanovených a odůvodněných 
případech. Například v případě půdy vlastněné státem lze podporu na zalesňování 
a zakládání lesů (článek 22) a na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu 



76 Natura 2000 a lesy 

 

lesů (článek 34) udělit pouze v případě, že subjekt využívající tuto půdu je soukromý subjekt 
nebo obec. 

V rámci lesnicko-environmentálních a klimatických služeb a ochrany lesů (článek 34 nařízení 
o EZFRV) se podpora poskytuje veřejným a soukromým držitelům lesů a jiným 
soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům a jejich sdružením, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-environmentálních 
a klimatických závazků. V případě lesů vlastněných státem může být podpora udělena pouze 
v případě, že subjekt využívající tento les je soukromý subjekt nebo obec. Platby kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby mohou krýt rovněž transakční náklady až do výše 20 % 
podpory vyplacené na lesnicko-environmentální závazky. „Transakčními náklady“ se 
rozumějí dodatečné náklady spojené s plněním závazku, které však nelze přímo přičíst jeho 
provádění nebo které nejsou zahrnuty do nákladů nebo ušlých příjmů, jež se kompenzují 
přímo a které lze vypočítat na základě standardních nákladů. Tuto možnost však lze využít 
pouze tehdy, pokud členské státy zahrnou příslušná opatření do svých programů rozvoje 
venkova. 

 
 

53. Měli by dodatečně vynaložené náklady nebo ušlé příjmy nést pouze 
vlastníci/správci lesů? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 21, 22, 23 

Jelikož přínosy vyplývající z provedení konkrétních ochranných opatření připadají celé 
společnosti, bylo by nespravedlivé, kdyby náklady na provedení těchto opatření, a to buď 
přímé náklady, nebo odůvodněné ušlé příjmy, nesli pouze vlastníci/správci lesů. 

Členské státy mají pro řešení této záležitosti vlastní pravidla a v mnoha případech podporují 
vlastníky a správce lesů, kteří chtějí prosazovat určitý typ hospodaření, který znamená 
dodatečné náklady nebo ztrátu příjmů. Na uhrazení těchto nákladů jsou k dispozici finanční 
prostředky, například z EU fondů, zejména EZFRV. 

 
 

54. Je nutno poskytnout vždy finanční náhradu za náklady na opatření na 
obhospodařování lokalit sítě Natura 2000? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 
23 

Je třeba posoudit, zda lze za určitá ochranná opatření poskytnout finanční náhradu, zejména 
za opatření, která vlastníka připravují o příjmy, jež by očekával v rámci udržitelného 
obhospodařování lesů, nebo která vyžadují dodatečné investice bez výnosů. Dostupné 
možnosti poskytnutí náhrady vlastníkům za ušlý příjem, služby poskytované celé společnosti 
a případně znehodnocení kapitálu představují granty, smluvní ujednání, daňové úlevy, 
technická pomoc atd. 

Vyloučení poškozování představuje právní povinnost vyplývající ze směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť, která v zásadě kompenzaci nevyžaduje. Rozhodnutí o poskytnutí 
ekonomických pobídek nebo kompenzačních plateb však mají být přijata na úrovni členských 
států podle situace v dané zemi. Jsou-li například s ohledem na obhospodařování lesů, které 
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je v dané oblasti tradiční, uložena omezení nebo povinnosti způsobující ztrátu příjmů nebo 
dodatečné náklady, může být vhodná odpovídající náhrada, která je poskytnuta dotčeným 
vlastníkům lesů. To může platit i v případě, kdy povinnost týkající se nepoškozování jde nad 
rámec každodenní obezřetnosti k vyloučení poškozování a vyžaduje významná aktivní 
opatření na obhospodařování (např. odstranění invazních druhů (např. Prunus serotina), 
nebo zabránění přirozené přeměně doubravy na bučinu). 

 
 

55. Jaká opatření jsou v rámci nástroje EU LIFE dostupná pro podporu financování 
ochranných opatření v souvislosti s lesy v lokalitách sítě Natura 2000? 

Informace Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

9, 15, 17, 18, 20, 23 

Program LIFE financoval v minulosti vysoký počet projektů souvisejících s lesy69. Nové 
nařízení o programu LIFE (2014–2020)70 bude i nadále financovat projekty ochrany přírody 
související s lesy, zejména prostřednictvím projektů LIFE Příroda a biologická rozmanitost. 

Každý rok je zveřejňována výzva k předkládání návrhů71. Ve výzvě pro rok 2014 byla na 
projekty podporující ochranu přírody a biologické rozmanitosti obecně k dispozici částka ve 
výši téměř 100 milionů EUR a tato částka by se měla u budoucích výzev zvýšit. Program 
LIFE spolufinancuje u vybraných projektů LIFE Příroda a biologická rozmanitost až 60 % 
nákladů. 

Rovněž je možné (ačkoliv méně časté) zaměřit se na ochranu přírody v lesích 
prostřednictvím projektů, které v zásadě zahrnují komunikaci, přičemž v tomto případě by 
měli žadatelé přezkoumat dokumentaci žádosti pro LIFE Správa a informace v oblasti 
životního prostředí72. 

Na ochranu lesů v lokalitách sítě Natura 2000 se lze zaměřit rovněž v rámci mnohem většího 
projektu týkajícího se sítě Natura 2000 jako celku na regionální nebo vnitrostátní úrovni. 
Pokud jde o více informací, žadatelé (obvykle vnitrostátní/regionální správní orgány) se 
odkazují na dokumentaci žádosti týkající se integrovaných projektů LIFE73. 

 
 

56. Existují na vnitrostátní nebo regionální úrovni jiné možnosti financování a pobídky 
s ohledem na síť Natura 2000? 

Informace Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Ano, pokud jde o přispění k obhospodařování lesů a ochraně prostřednictvím vnitrostátních 
a regionálních programů, existuje rovněž vysoký potenciál, jelikož hlavní odpovědnost za 
financování sítě Natura 2000 mají jednotlivé členské státy. V některých členských státech 
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 Viz např. brožura z roku 2006 „LIFE and forests“: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení 
programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE). 
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 Viz např.: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm a dokumentace žádosti pro 
projekty v oblasti přírody: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat 
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 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf 
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 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
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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existují dobrovolné dohody o obhospodařování lesů způsobem příznivým pro ochranu lokality 
a/nebo smlouvy o využívání lesů k zachování druhů a stanovišť, které jsou financovány 
z vnitrostátních prostředků. 

V určitých zemích mohou vlastníci pozemků využít rovněž pobídky jako osvobození od 
pozemkové daně a jiné daňové zvýhodnění (např. v Belgii). 

V některých členských státech mimoto obecně platí, že vlastníci pozemků mají vždy nárok na 
náhradu dodatečných nákladů a ušlých příjmů v lokalitách sítě Natura 2000 v plné výši, 
pokud zařazení lesních stanovišť znamená určitá omezení s ohledem na produkci dřeva 
(např. ve Švédsku). 

 
 
 

4.8 Nové činnosti v lokalitách sítě Natura 2000 
 
 

Otázky: 
57. U jakého typu lesnických činností se vyžaduje postup podle čl. 6 odst. 3? Co se považuje 

za plán nebo projekt podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice 
o ptácích? 

58. Je plán nebo projekt automaticky zamítnut, pokud bude mít pravděpodobně významný 
vliv na lokalitu sítě Natura 2000? Není-li tomu tak, jaké postupy je třeba dodržet? 

59. Jaký je vztah mezi požadavkem týkajícím se nepoškozování v čl. 6 odst. 2 a postupem 
podle čl. 6 odst. 3? 

60. Musím použít postup podle čl. 6 odst. 3 pokaždé, když ve svém lese zařazeném do sítě 
Natura 2000 chci kácet stromy / těžit dřevo? 

61. Vyžaduje se postup podle čl. 6 odst. 3 i u plánů nebo projektů mimo lokality sítě 
Natura 2000? 

 
 

57. U jakého typu lesnických činností se vyžaduje postup podle čl. 6 odst. 3 v rámci 
sítě Natura 200074? Co se považuje za plán nebo projekt podle směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť a směrnice o ptácích? 

Právní povinnost / 
doporučení 

Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 13, 19 

(P) Směrnice o ochraně přírodních stanovišť „plán“ ani „projekt“ nedefinuje, judikatura však 
prokázala, že tyto pojmy vyžadují široký výklad, jelikož jediným faktorem vedoucím k použití 
čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť je to, zda budou či nebudou mít 
pravděpodobně významný vliv na danou lokalitu. V případě projektu se nyní definice použitá 
ve směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí uplatňuje i v případě směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť, tj. projektem se rozumí provádění stavebních prací nebo výstavba 
jiných zařízení nebo děl a jakékoli jiné zásahy do přírodního prostředí a krajiny. 

U projektů v oblasti lesnictví to může zahrnovat činnosti jako výstavba nové lesní cesty, 
vybudování prostor pro skladování dřeva nebo dřevařského závodu, odvodnění pozemku, 
jakož i zalesňování nebo odlesňování, rozsáhlé holoseče, významné úpravy režimu lesního 
hospodářství nebo podstatné změny ve využití půdy. 

V rozsudku ve věci Waddensea (C-127/02)75 bylo blíže objasněno, že v případě činností, 
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 Viz část I oddíl 2.4.4, pokud jde o obecné představení čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť. 
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které jsou v dotčené lokalitě vykonávány pravidelně již po mnoho let, pro něž je však každý 
rok vydávána koncese na omezené období, předpokládá tato koncese pokaždé nové 
posouzení jak možnosti vykonávat tuto činnost, tak i lokality, kde může být vykonávána, 
jakožto odlišného plánu nebo projektu ve smyslu směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Evropský soudní dvůr76 rovněž rozhodl, že projekty zahrnují: 

 opakující se činnosti a činnosti v malém rozsahu (věc C-127/02, C-226/08) 

 zintenzivnění činnosti (věc C-127/02) 

 změny činnosti (věc C-72/95) 
 činnosti mimo lokalitu, které však na ni budou mít pravděpodobně významný vliv (věc C-

98/03, C-418/04). 
 

A že: 

 možnost obecně osvobodit určité činnosti není v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 3 (věc 
C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09) a 

 velikost projektu není podstatná, jelikož sama o sobě nevylučuje možnost, že projekt 
bude mít pravděpodobně významný vliv na chráněnou lokalitu (věc C-98/03, věc C-
418/04). 

Rovněž výraz „plán“ má pro účely čl. 6 odst. 3 potenciálně velmi široký význam. S odkazem 
na směrnici 2001/42/ES o posuzování vlivů na životní prostředí jsou v čl. 2 písm. a) zmíněné 
směrnice plány a programy definovány jako: 

„Plány a programy, včetně těch, které jsou spolufinancovány Evropským společenstvím, 
a rovněž jejich veškeré změny: 

 které podléhají přípravě nebo přijetí orgánem na národní, regionální nebo místní úrovni 
nebo které připravuje úřad pro legislativní proces tak, aby mohly být přijaty parlamentem 
nebo vládou, a 

 které jsou vyžadovány právními a správními předpisy.“ 

Potřebu odpovídajícího posouzení plánu je proto nutno posoudit v závislosti na povaze, účelu 
a obsahu plánu, a nikoli pouze na základě toho, zda se nazývá „plánem“. K příkladům plánů, 
které budou mít pravděpodobně významný vliv na danou lokalitu, patří: nové lesní 
hospodářské plány pro lesy zařazené do sítě Natura 2000 s významnou přeměnou lesních 
porostů s ohledem na druhové složení nebo dobu obmýtí nebo jiné významné změny režimu 
lesního hospodářství, významné změny plánů lovu velké zvěře atd. 

Lesní hospodářský plán, který plně začleňuje cíle a opatření ochrany přírody sítě 
Natura 2000 (integrovaný lesní hospodářský plán) pro určitou lokalitu, nebude mít podle 
očekávání obvykle významný vliv na lokalitu. Nepravděpodobnost významného negativního 
vlivu je nutno ověřit na základě objektivních argumentů (prověření plánu) a musí být řádně 
zdokumentována. Je-li tato podmínka splněna, nemusí být plán podroben plnému 
odpovídajícímu posouzení ve smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
(viz rovněž otázka č. 35). 

Je užitečné připomenout, že plány nebo projekty, které jsou přímo spojeny s určitou lokalitou 
sítě Natura 2000 nebo které jsou nezbytné pro péči o tuto lokalitu (tj. plán péče v rámci sítě 
Natura 2000), nevyžadují povolovací řízení podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 
Obecně se předpokládá, že dopady těchto opatření na lokalitu sítě Natura 2000 jsou plně 
uváženy v procesu vyhotovování plánu péče pro danou lokalitu sítě Natura 2000, a že toto 
posouzení není tudíž nutné opakovat. Pokud však takovýto plán nebo projekt obsahuje 
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 Rozsudky Evropského soudního dvora lze vyhledávat na adrese: 
 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://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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rovněž složku nesouvisející s ochranou, může být odpovídající posouzení nezbytné tehdy (C-
241/08), nelze-li vyloučit pravděpodobné významné vlivy na lokalitu. 

(D) Dopad na lokality sítě Natura 2000 mohou mít i některá opakující se opatření na 
obhospodařování lesů (např. k omezení ohniska výskytu kůrovce). Vzhledem 
k pravděpodobnosti těchto událostí by měly být v ideálním případě naplánovány v rámci 
lesního hospodářského plánu, který plně začleňuje cíle ochrany přírody sítě Natura 2000 
a který podléhá či nepodléhá odpovídajícímu posouzení, jak bylo objasněno výše. Opatření 
na obhospodařování, o nichž bylo rozhodnuto s cílem čelit nepředvídané situaci a která 
budou mít pravděpodobně významný dopad na lokalitu, musí být podrobena odpovídajícímu 
posouzení (např. rozsáhlé kácení s cílem zabránit rozšíření kůrovce po polomu, plošné 
použití insekticidů). Je vhodné, aby příslušné orgány vyvinuly k zvládání naléhavých situací 
zvláštní postupy, které zohledňují cíle ochrany v lokalitách sítě Natura 2000. 

 
 

58. Je plán nebo projekt automaticky zamítnut, pokud bude mít pravděpodobně 
významný vliv na lokalitu sítě Natura 2000? Není-li tomu tak, jaké postupy je třeba 
dodržet? 

Právní povinnost Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 13, 19, 24 

Plány nebo projekty, které budou mít pravděpodobně významný vliv na určitou lokalitu sítě 
Natura 2000, nejsou automaticky zamítnuty. Musí však být podrobeny posouzení, pokud jde 
o jejich důsledky pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany, přičemž toto posouzení zahrnuje 
několik kroků. 

Jedná se o tyto kroky: 

- První krok: prověření – tj. počáteční krok s cílem určit, zda musí být plán nebo projekt 
podroben odpovídajícímu posouzení, či nikoli. Je-li pravděpodobné, že bude mít 
významný negativní vliv na lokalitu sítě Natura 2000, nebo nelze-li pravděpodobnost 
významných dopadů vyloučit, je nutné odpovídající posouzení. Je vhodné zdokumentovat 
hlavní prvky fáze prověření v papírové podobě pro případ, že by se později mohly 
vyžadovat. 

- Druhý krok: odpovídající posouzení – jakmile bylo rozhodnuto, že je nutné odpovídající 
posouzení, je třeba provést podrobnou analýzu možných dopadů plánu nebo projektu, 
a to samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány či projekty, na celistvost příslušné 
lokality či lokalit sítě Natura 2000 z hlediska cílů ochrany. 

- Třetí krok: rozhodování – dospěje-li odpovídající posouzení k závěru, že plán nebo 
projekt bude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, bude nutno 
přezkoumat, zda lze k odstranění těchto účinků zavést preventivní nebo zmírňující 
opatření. 

Tato zmírňující opatření musí přímo souviset s pravděpodobnými dopady, které byly zjištěny 
v rámci odpovídajícího posouzení, a lze je stanovit až poté, co byly tyto dopady plně 
posouzeny a popsány v rámci odpovídajícího posouzení. Určení zmírňujících opatření stejně 
jako samotné posouzení dopadů musí vycházet z důkladného pochopení dotyčných druhů 
a stanovišť. 

V případě projektů souvisejících s lesnictvím mohou zmírňující opatření zahrnovat například 
změnu nebo omezení termínů a harmonogramu provádění (např. zamezení kácení stromů 
nebo budování lesní cesty v době rozmnožování určitých druhů). Mohou-li tato zmírňující 
opatření zjištěné nepříznivé účinky úspěšně odstranit nebo vyloučit, lze projekt schválit. Není-
li tomu tak, může být povolen pouze na základě odchylky stanovené v čl. 6 odst. 4 (čtvrtý 
krok), nebo musí být zamítnut. 
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- Čtvrtý krok: odchylky – v čl. 6 odst. 4 jsou stanoveny určité odchylky, podle nichž lze 
schválit i plány a projekty s nepříznivými vlivy na určitou lokalitu. Dospěje-li se tudíž 
k závěru, že plán nebo projekt bude mít významný nepříznivý vliv na danou lokalitu sítě 
Natura 2000, může být výjimečně schválen, pokud není k dispozici žádné alternativní 
řešení, považuje-li se projekt za nezbytný z naléhavých důvodů převažujícího veřejného 
zájmu a byla-li v případě potřeby přijata kompenzační opatření nezbytná pro zajištění 
ochrany celkové soudržnosti sítě Natura 2000. V těchto případech je nutno informovat 
Evropskou komisi, a pokud se v dané lokalitě vyskytují prioritní druhy nebo typy stanovišť, 
vyžaduje se stanovisko Komise. 

 
 

59. Jaký je vztah mezi povinností vyloučit poškozování podle čl. 6 odst. 2 a postupem 
podle čl. 6 odst. 3? 

Právní povinnost Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 7, 13, 19 

Tato dvě ustanovení jsou ve skutečnosti „dvěma stranami jedné mince“. Ustanovení čl. 6 
odst. 2 a 3 mají zabránit případným významným negativním vlivům na lokality sítě 
Natura 2000. V případě čl. 6 odst. 2 je povinností přijmout vhodná opatření, aby se vyloučilo 
„poškozování …nebo významné vyrušování“. Ustanovení čl. 6 odst. 3 se zaměřuje 
konkrétněji na nové plány nebo projekty, které mohou mít „nepříznivý účinek na celistvost 
příslušné lokality“. Na rozdíl od čl. 6 odst. 2, kde není možná žádná výjimka, stanoví čl. 6 
odst. 4 režim odchylek, který za přísně vymezených podmínek (není k dispozici žádné 
alternativní řešení, naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, kompenzační opatření 
atd.) povoluje i plány a projekty s nepříznivými účinky. Cíle čl. 6 odst. 2 a 3 jsou proto obecně 
podobné. 

Pokud byl tudíž plán nebo projekt schválen, aniž by byl dodržen čl. 6 odst. 3, lze konstatovat i 
porušení čl. 6 odst. 2. Tak je tomu v případě, bylo-li zjištěno poškození určitého stanoviště 
nebo vyrušování druhu, pro něž bylo dotyčné území určeno (věc C-304/0577, C-388/0578, C-
404/0979). Plány a projekty schválené podle čl. 6 odst. 3 a 4 budou rovněž v souladu s čl. 6 
odst. 2. 

 
 

60. Musím použít postup podle čl. 6 odst. 3 pokaždé, když ve svém lese zařazeném do 
sítě Natura 2000 chci kácet stromy / těžit dřevo? 

Právní povinnost / 
doporučení 

Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 13 

(P) Postup podle čl. 6 odst. 3 se použije pouze tehdy, bude-li mít plán nebo projekt 
pravděpodobně významný vliv na lokalitu sítě Natura 2000. To se vztahuje na veškeré 
takovéto plány nebo projekty bez ohledu na to, zda se nacházejí v lokalitě sítě Natura 2000, 
nebo mimoto takovouto lokalitu. 

(P) Prvním krokem, který musí vlastník nebo správce lesa učinit, je ověření, zda skutečně 
existuje pravděpodobnost významného vlivu, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými 
plány nebo projekty, to se nazývá fází prověřování. Lze-li prokázat, že tomu tak není, nebude 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09 
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nutné plné posouzení dopadů a projekt je možno schválit. V případě pochybností se důrazně 
doporučuje obrátit se před přikročením k těžbě na příslušný orgán, jelikož podle příslušných 
vnitrostátních právních předpisů mohou existovat dodatečné požadavky. 

(D) V praxi existují různé způsoby provádění prověření. Je vhodné, aby příslušné orgány 
informovaly vlastníky a správce lesů o lesnických činnostech, které jsou a priori slučitelné 
s cíli ochrany přírody a které nikoli. 

(D) V tomto ohledu bude velmi důležité vyhotovení pokynů přizpůsobených jednotlivým 
lokalitám. Nejsou-li takovéto informace k dispozici, správce lesa, který plánuje lesnickou 
činnost v lokalitě sítě Natura 2000 nepodléhající žádnému povolení (např. holoseč 
následovaná výsadbou v lese, pro nějž neexistuje oficiálně schválený lesní hospodářský 
plán), by se měl ujistit, že tato činnost danou lokalitu nepoškodí. Před provedením činnosti se 
doporučuje obrátit se na příslušný orgán s cílem odstranit případné pochybnosti ohledně 
nutnosti použít postup podle čl. 6 odst. 3. 

Je-li kácení naplánováno v lesním hospodářském plánu, který plně začleňuje cíle a opatření 
ochrany přírody sítě Natura 2000 (integrovaném lesním hospodářském plánu), nebude se 
v zásadě usuzovat, že toto kácení bude mít pravděpodobně významný nepříznivý dopad na 
danou lokalitu. Je-li tato podmínka skutečně splněna (to je nutno zkontrolovat ve fázi 
prověřování na základě objektivních kritérií), nevyžaduje se podle směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť odpovídající posouzení ani povolení. 

Může být rovněž užitečné uvážit pro určitou zalesněnou plochu program postupné komerční 
těžby dřeva jako jeden projekt, takže je zapotřebí pouze jedno povolení. V tomto případě je 
nutno s ohledem na pravděpodobnost negativních vlivů na lokalitu prověřit celý program 
a v případě potřeby provést odpovídající posouzení. 

Mnoho malých lesnických podniků nemá schválený lesní hospodářský plán. Nebude-li mít na 
základě cílů ochrany v dané lokalitě plánované kácení pravděpodobně významný nepříznivý 
vliv na lokalitu, není odpovídající posouzení ani povolení nezbytné, nevyžaduje-li se podle 
regionálního/vnitrostátního postupu. Bude-li mít naopak kácení pravděpodobně významný 
dopad na lokalitu, je zapotřebí odpovídající posouzení a povolení. 

U mnoha tradičních nebo opakujících se lesnických činností (např. probírka, výsadba 
původních druhů dřevin, údržba plantáží atd.) lze často na základě objektivního prověření 
dospět k závěru, že tyto činnosti nebudou mít pravděpodobně významný negativní vliv na 
danou lokalitu sítě Natura 2000. Je-li tomu tak, odpovídající posouzení se nevyžaduje (viz 
rovněž otázka č. 35). 

 
 

61. Vyžaduje se postup podle čl. 6 odst. 3 i u plánů nebo projektů mimo lokality sítě 
Natura 2000? 

Právní povinnost Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

13 

Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni 
nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 
samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 
posouzení, pokud jde o jeho důsledky pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. 

Postup podle čl. 6 odst. 3 se vztahuje na všechny plány nebo projekty bez ohledu na to, zda 
se nacházejí v lokalitě sítě Natura 2000, nebo mimo tuto lokalitu (např. úprava horního toku). 
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Jak zacházet s konkrétní lesnickou činností podle čl. 6 odst. 3 v případě existence či 

neexistence lesního hospodářského plánu? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existuje pro daný les lesní hospodářský plán (dále jen „plán“)?

ANO

Podléhá tento plán schválení příslušným orgánem? Podléhá lesnická činnost 
schválení příslušným 

orgánem?

NE

Začleňuje plán plně cíle ochrany?

ANO NE

Je vhodné 
vypracovat plán 
začleňující cíle 

ochrany.

NEANO

Postup podle 
čl. 6 odst. 3

(viz níže – od 
fáze 

prověřování)

Povinnost 
týkající se 

nepoškozování 
podle čl. 6

odst.2
(1)

ANO NE

Mezitím je 
nutno použít 
níže uvedený 

postup.

Zahrnuje plán konkrétní 
lesnickou činnost?

Je vhodná 
revize plánu. 

Mezitím je 
nutno použít 
níže uvedený 

postup.

NEANO

…a byly 
vyloučeny 
případné 
negativní 

vlivy 
činnosti?

(2)



(1) Soulad lze zajistit různými způsoby: pokyny vyhotovené příslušným
orgánem, kontakty s příslušným orgánem před provedením činnosti
atd.

(2) Což znamená, že prověření plánu zahrnujícího konkrétní lesnickou
činnost prokázalo nepravděpodobnost negativních vlivů, nebo plán
zahrnující konkrétní činnost byl podroben odpovídajícímu
posouzení, jehož výsledkem bylo, že významný negativní vliv
neexistuje.

 Činnost lze povolit

NEANO

Postup podle 
čl. 6 odst. 3

(viz níže – od 
fáze 

prověřování)

Povinnost 
týkající se 

nepoškozování
(1)



Podléhá konkrétní lesnická činnost schválení příslušným orgánem?

ŽÁDNÉ 
POSOU-

ZENÍ
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Použití článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť na plány a projekty 

 

 

 

1.: prověření : bude mít plán/projekt 
pravděpodobně významný dopad na lokalitu?

ANO NE

POSOUZENÍ ŽÁDNÉ 
POSOUZENÍ

Plán/projekt 
bude mít 

nepříznivý 
účinek na 
celistvost 

lokality nebo
takovýto 

účinek nelze 
vyloučit

(nejistota)

Projekt/plán
nebude mít 
nepříznivý 
účinek na 
celistvost 
lokality

Povinnost 
týkající se 

nepoškozování

Postup podle čl. 6 odst. 4

 

Postup podle čl. 6 odst. 3

Žádné alternativní řešení a 
naléhavé důvody 

převažujícího veřejného 
zájmu a kompenzace

(kladné stanovisko Komise, 
pokud se vyžaduje)

Existuje alternativní řešení a/nebo 
neexistují naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu a/nebo 
není nutná kompenzace (žádné nebo 

záporné stanovisko Komise – pokud se 
vyžaduje)



 : Činnost lze povolit.

 :  Činnost nelze povolit. Je-li to možné, lze uvážit 
alternativní řešení nebo zmírňující opatření. V tomto případě 
je nutno u alternativního řešení nebo pozměněné činnosti 
použít postup podle čl. 6 odst. 3.
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4.9 Sledování a hodnocení 
 

Otázky: 

62. Jak lze zjistit, zda se stav lesního stanoviště nebo druhu z hlediska ochrany zlepšil 
v celém jeho přirozeném areálu rozšíření v rámci EU? 

63. Jaké jsou povinnosti týkající se sledování ve vztahu k jednotlivým lokalitám sítě 
Natura 2000? Kdo za to odpovídá? Jak lze zjistit nejnovější stav určitého druhu nebo 
typu stanoviště v dané lokalitě z hlediska ochrany? 

64. Jaké jsou povinnosti, pokud jde o sledování ochranných opatření v lokalitách sítě 
Natura 2000? 

 
 

62. Jak lze zjistit, zda se stav lesního stanoviště nebo druhu z hlediska ochrany zlepšil 
v celém jeho přirozeném areálu rozšíření v rámci EU? 

Právní povinnost Cílová skupina: orgány Související případové studie 
(č.): 

Podle článku 11 směrnice o ochraně přírodních stanovišť sledují členské státy stav 
přírodních stanovišť a druhů v zájmu Společenství z hlediska jejich ochrany. Stav všech 
druhů a stanovišť evropského významu z hlediska ochrany je pravidelně posuzován v rámci 
zpráv o pokroku, které členské státy předkládají Komisi co šest let, a to podle článku 17 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť a podle článku 12 směrnice o ptácích. Cílem je určit 
stav každého druhu nebo typu stanoviště v celém jeho přirozeném areálu rozšíření v rámci 
EU. Schváleny byly čtyři třídy stavu z hlediska ochrany: příznivý (FV), méně příznivý (U1) 
a nepříznivý (špatný) (U2), neznámý (XX). 
Konečným cílem samozřejmě je, aby všechny druhy a typy stanovišť dosáhly příznivého 
stavu z hlediska ochrany80. To však zabere určitý čas. Typy stanovišť a druhy, které byly 
vybrány z toho důvodu, že jsou ohroženy nebo vzácné, což znamená, že již byly z větší části 
ve špatném stavu z hlediska ochrany na samém počátku. Určitou dobu tudíž potrvá, než 
provedená ochranná opatření „přinesou ovoce“ v podobě zlepšení celkového stavu druhů 
nebo stanovišť v celé EU z hlediska ochrany. 

V řadě členských států (např. Rakousko, Německo, Francie, Spojené království) byl vyvinut 
program systematického sledování stavu z hlediska ochrany v rámci jednotlivých lokalit. 
V tomto ohledu mohou být užitečné údaje ze stávajících soupisů lesů, zejména ve velkých 
zalesněných oblastech. V rámci německého spolkového soupisu lesů (Bundeswaldinventur, 
BWI-2012) je například během pravidelné inventarizační práce věnována pozornost typům 
lesních stanovišť i faktorům vedoucím k jejich narušení. 

O dosažení tohoto cíle se všemožně usiluje a nejnovější hodnocení stavu z hlediska ochrany 
byla zveřejněna v květnu 2015. Tato hodnocení podávají náležitý přehled o dosavadním 
pokroku81. 
 

                                                 
80

 Tento pojem je definován ve směrnici o ochraně přírodních stanovišť – viz oddíl 3.4 v části I tohoto 
dokumentu. 
81

 Podrobnější informace jsou k dispozici na této internetové stránce: 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Jaké jsou povinnosti týkající se sledování ve vztahu k jednotlivým lokalitám sítě 
Natura 2000? Kdo za to odpovídá? Jak lze zjistit nejnovější stav určitého druhu nebo 
typu stanoviště v dané lokalitě z hlediska ochrany? 

Právní povinnost / informace Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 5 

 

(P) Je na každém členském státu, aby rozhodl, jak co nejlépe sledovat stav typů stanovišť 
a druhů evropského významu z hlediska ochrany na úrovni jednotlivých lokalit sítě 
Natura 2000 na jeho území. Tato odpovědnost připadá příslušným orgánům v každé zemi. 
Výsledky sledování jsou obvykle veřejně přístupné, například na internetových stránkách 
příslušných orgánů. 

(I) Soukromí vlastníci nebo správci lesů však nemají povinnost sledovat stav druhů a typů 
stanovišť, jež se vyskytují v jejich lesích, z hlediska ochrany. Pokud tak činí, je to 
samozřejmě nanejvýš vítáno, jelikož se vždy jedná o velmi cenné informace, například jako 
způsob varování v případě, může-li dojít k poškození. 

Stupeň zachování určitého druhu nebo typu stanoviště v lokalitě sítě Natura 2000 se 
zaznamenává a aktualizuje ve standardním formuláři údajů, který je zveřejněn pro každou 
lokalitu sítě Natura 2000. Podrobné informace v této souvislosti mohou poskytnout i příslušné 
orgány a správci lokalit. 

 
 

64. Jaké jsou povinnosti, pokud jde o sledování ochranných opatření v lokalitách sítě 
Natura 2000? 

Právní povinnost / 
doporučení 

Cílová skupina: příslušné 
orgány, správci/vlastníci lesů 

Související případové studie 
(č.): 20 

 

(P) Článek 11 směrnice o ochraně přírodních stanovišť ukládá členským státům povinnost 
sledovat stav přírodních stanovišť a druhů v zájmu Společenství z hlediska jejich ochrany. 
V čl. 17 odst. 1 se vyžaduje, aby členské státy poskytly informace o ochranných opatřeních 
přijatých v lokalitách sítě Natura 2000, jakož i zhodnocení vlivu těchto opatření. 

Nový formát pro podávání zpráv82 podle článku 17 (přijatý pro podávání zpráv za 
období 2007–2012) požaduje informace, které by měly umožnit zhodnocení přispění sítě 
Natura 2000 ke stavu ochrany stanovišť a druhů z hlediska ochrany i celkové účelnosti sítě. 

Tento nový formát pro podávání zpráv obsahuje požadavek informovat o provádění plánů 
péče či jiných nástrojů, které členské státy používají ke správě své sítě, lokalitách nepříznivě 
ovlivněných projekty/plány, u nichž byla zapotřebí kompenzační opatření, a hlavních 
opatřeních, která byla přijata podle článku 10 k zajištění soudržnosti sítě Natura 2000. 

(D) Vzhledem k povinnosti členských států podávat zprávy o provádění ochranných opatření 
a o dopadu opatření na stav z hlediska ochrany je vhodný mechanismus sledování 
ochranných opatření na úrovni lokality. Tento mechanismus obvykle zahrnuje měřitelná 
a jednoznačně ověřitelná kritéria a ukazatele s cílem usnadnit kontrolu a vyhodnocení 
výsledků. 

Za sledování v rámci sítě Natura 2000 obvykle odpovídají příslušné orgány. Co se týká 

                                                 
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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lesních stanovišť a druhů a opatření prováděných v lesích, je žádoucí úzká spolupráce mezi 
lesnickými orgány a orgány ochrany přírody a vlastníky a správci lesů. 

Sledování a vyhodnocení výsledků je nezbytné, aby bylo možno cíle a opatření ochrany 
přizpůsobit případnému významnému přirozenému či jinému vývoji, který může ovlivnit 
zachování stanovišť a druhů v zájmu Společenství, jež se v dané lokalitě vyskytují. 

 
 

4.10 Komunikace, spolupráce, aktivní zapojení zúčastněných stran 
 

Otázky: 
 
65. Jaká může být úloha vlastníků a správců lesů při provádění sítě Natura 2000? 
66. Proč je důležité zapojit do stanovení cílů ochrany přírody a vypracování plánů péče 

v rámci sítě Natura 2000 různé skupiny zúčastněných stran? 
67. Jaké kroky by měl zahrnovat participační proces? 
68. Jaký druh informací by se měl zveřejnit? 
69. Vlastníci lesů mají často problém pochopit význam sítě Natura 2000. Jak by bylo možno 

tuto situaci zlepšit? 

 
 

65. Jaká může být úloha vlastníků a správců lesů při provádění sítě Natura 2000? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

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

Za provádění sítě Natura 2000 odpovídají členské státy, toto provádění však má velmi 
významné důsledky pro vlastníky a správce pozemků. Klíčový význam má náležité 
zapojení vlastníků a správců lesů. Účast vlastníků a správců lesů od samého počátku je 
skutečně zapotřebí a je důležitá. Vlastníci lesů znají své pozemky, mají vlastní cíle 
týkající se obhospodařování a hrají klíčovou úlohu při stanovení a provádění opatření na 
obhospodařování jejich lesů. Při rozvoji a úspěšném provádění sítě Natura 2000 jsou 
tudíž klíčovými partnery. 

Důrazně se doporučuje příprava a vypracování plánů péče, které se zabývají specifickými 
cíli ochrany v dané lokalitě a zahrnují ochranná opatření v lokalitách sítě Natura 2000. Je 
důležité zapojit všechny příslušné zúčastněné strany s cílem přezkoumat možné 
alternativy, které splňují různá očekávání, zabývat se případnými rozpory a předcházet 
jim a hledat řešení ke kompenzaci hospodářských ztrát (dodatečné náklady a ušlé 
příjmy), jež mohou být způsobeny konkrétními ochrannými opatřeními, která jdou na 
rámec běžných postupů v rámci udržitelného obhospodařování lesů. 
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66. Proč je důležité zapojit do stanovení cílů ochrany přírody a vypracování plánů 
péče v rámci sítě Natura 2000 různé skupiny zúčastněných stran? 

Doporučení Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 

Jelikož síť Natura 2000 má přispět k zachování biologické rozmanitosti s přihlédnutím 
k sociálně ekonomickým a kulturním požadavkům, důrazně se doporučuje, aby byly 
předem určeny všechny příslušné zúčastněné strany a aby se zapojily do přípravy 
a vypracování opatření, která se zabývají ochranou lesů v lokalitách sítě Natura 2000. 

Správa lokalit sítě Natura 2000 se může více či méně dotýkat různých kategorií 
zúčastněných stran. V rámci rozhodovacích procesů jsou nejdůležitější orgány, vlastníci 
a správci lesů, je však nutno přihlédnout i k názorům ostatních zúčastněných stran, 
zejména místních komunit a jiných uživatelů pozemků, nevládních organizací, myslivců, 
rybářů atd., kteří mohou k tomuto procesu přispět svými znalostmi a zkušenostmi. 

Zapojení veřejnosti do plánování a přípravy specifických cílů ochrany a ochranných 
opatření pro danou lokalitu sítě Natura 2000 umožňuje zohlednit názory lidí, kteří v dané 
lokalitě žijí a pracují nebo ji využívají. Poskytuje vynikající příležitost k vytvoření 
společenského ovzduší, které je příznivější pro ochranu životního prostředí. 
Pravděpodobnost úspěchu se značně zvýší, jsou-li ohledně správy dané lokality 
informovány a konzultovány různé zúčastněné strany. Může to představovat rovněž 
příležitost k vypracování multidisciplinárního a profesionálního přístupu a ke spolupráci 
a možným synergiím mezi různými aktéry. 

Zapojení subjektů, jichž se problematika lesů nedotýká, umožňuje zamezit konfliktům 
nebo řešit případné konflikty (např. nadměrné škody způsobené zvěří) a využít znalosti 
a zkušeností jiných. Jelikož stav chráněných typů stanovišť a druhů z hlediska ochrany je 
často ovlivněn činnostmi celé škály zúčastněných stran (lesníci, myslivci, odvětví 
cestovního ruchu atd.), je komunikace s nimi a mezi nimi nezbytná k zajištění vyvážené 
integrované správy a dosažení cílů ochrany i ostatních cílů. 

 

67. Jaké kroky by měl zahrnovat participační proces? 

Doporučení Cílová skupina: široká 
veřejnost, správci/vlastníci 
lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

2, 3, 6, 8, 10, 18, 22, 24 

Existuje celá řada způsobů provádění participačních procesů83. Participační proces při 
správě lokalit sítě Natura 2000 by mohl zahrnovat tyto hlavní kroky: 

– určení všech příslušných zúčastněných stran, 
– zřízení mnohostranné pracovní skupiny nebo případně výboru, 
– zmapování hodnot, práv, zdrojů, pozemků a území a posouzení dopadů, 
– participativní posouzení dopadů – stanovení pozitivních a negativních dopadů, 
– podrobné a veřejné informace o cílech ochrany a projednání plánovaných opatření. 
Cílené informování všech zúčastněných stran, které jsou přímo dotčeny, 

                                                 
83

 Viz např. soubor nástrojů pro zapojení veřejnosti do lesního hospodářského plánování, který 

zveřejnila Forestry Commission ve Spojeném království: http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-
5XMDS8 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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– projednání a určení nejlepších způsobů a mechanismů pro provedení nezbytných 
opatření, uvážení finančních zdrojů, kompenzace a sdílení přínosů, 
– pomoc v případě sporů, použití odpovídajících postupů k řešení konfliktů, 
– vytvoření modelu participačního monitorování za účasti všech dotčených stran od 
samého počátku: co se má sledovat, jak, kdy, kde, kým, 
– zavedení poradenských služeb. 

 

68. Jaký druh informací by se měl zveřejnit? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, 
orgány 

Související případové studie 
(č.): 

2, 3, 8, 10, 17 

Otevřený, veřejný přístup k informacím je mimořádně důležitý, zejména přístup 
k informacím o cílech ochrany, povinnostech, doporučeních, dohodách, a to na úrovni 
lokality i na vnitrostátní/regionální úrovni. Na základě nezbytných konzultací by měli být 
vlastníci a správci lesů náležitě informováni o důvodech a významu specifických cílů 
ochrany v dané lokalitě a ochranných opatřeních v lesích zařazených do sítě 
Natura 2000. Je proto vhodné, aby byl zveřejněn podrobný popis cílů a opatření ochrany 
a vhodné informace o lokalizaci klíčových přírodních prvků a příslušných ochranných 
opatření. Na rozdíl od některých lesních hospodářských plánů (které mohou obsahovat 
soukromé a citlivé informace) je plán péče v rámci sítě Natura 2000 obvykle veřejně 
přístupný dokument (viz rovněž otázka č. 33). 

Sdělení relevantních a srozumitelných informací je nanejvýš důležité pro zlepšení 
vzájemného pochopení a k posílení dialogu mezi zúčastněnými stranami. Je rovněž 
předpokladem plodné diskuse o cílech ochrany a ochranných opatřeních. Náležitý 
komunikační plán vyžaduje vypracování odpovídající komunikační a informační strategie 
s ohledem na obecné cíle sítě Natura 2000, cíle a opatření ochrany v dané lokalitě atd. To 
může zahrnovat zřízení mnohostranné pracovní skupiny nebo případně výboru 
a vypracování transparentního postupu pro konání schůzek a konzultací (kulaté stoly, 
informační zpravodaje atd.). Je důležité, aby byly zúčastněné strany náležitě informovány 
nejen o omezeních, nýbrž také o příležitostech, které síť Natura 2000 nabízí. 

 
 

69. Vlastníci lesů mají často problém pochopit význam sítě Natura 2000. Jak by 
bylo možno tuto situaci zlepšit? 

Doporučení Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, 
orgány 

Související případové studie 
(č.): 

3, 8, 10 

Ačkoli ve směrnici o ochraně přírodních stanovišť nejsou v souvislosti s komunikací 
výslovně stanoveny žádné povinnosti, Komise zdůrazňuje význam a potřebu sdělení 
a vysvětlení cílů sítě Natura 2000 s ohledem na správu lokalit široké veřejnosti, 
a zejména zúčastněným stranám, které jsou s danou lokalitou přímo spojeny. Komise 
vypracovala užitečné pokyny k obecným ustanovením směrnice o ptácích a směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť, jakož i pokyny určené konkrétně pro jednotlivá 
hospodářská odvětví (viz: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 

K zvýšení informovanosti, vydávání doporučení a budování místních kapacit pro správu 
lokality sítě Natura 2000 a rozvoj participačního procesu je k dispozici řada nástrojů (viz 
rovněž otázka č. 25). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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4.11 Ochrana druhů a stanovišť evropského významu v jejich areálu rozšíření 
mimo lokality sítě Natura 2000 
 

Otázky: 

70. Hrají při zachování druhů a stanovišť evropského významu roli i lesy mimo síť 
Natura 2000? 

71. Jaké jsou právní požadavky vztahující se na ochranu druhů, které jsou uvedeny na 
seznamech a vyskytují se mimo síť Natura 2000? 

 
 

70. Hrají při zachování druhů a stanovišť evropského významu roli i lesy mimo síť 
Natura 2000? 

Informace/doporučení 
Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

12, 16, 22 

(I) Ano, významnou úlohu při zachování stanovišť a druhů v zájmu EU, zejména těch, které 
jsou zranitelné s ohledem na roztříštěnost nebo izolaci, hrají i lesy mimo síť Natura 2000. 
Tyto lesy mohou pomoci významně zlepšit ekologickou soudržnost sítě a funkční propojenost 
mezi lokalitami sítě Natura 2000. 

Oblasti mimo síť Natura 2000 mohou poskytovat rovněž další úkryt pro druhy a typy stanovišť 
mimo určené lokality. To je obzvláště cenné v případě lesních druhů a stanovišť s širokým 
výskytem (např. medvědi a rysi) nebo širokým rozšířením (např. břehové lesy), jelikož do sítě 
Natura 2000 je zahrnuta pouze část celkového zdroje (někdy méně než 50 %). Tyto oblasti 
mimo síť Natura 2000 jsou zapotřebí k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany. 

(D) Článek 10 směrnice o ochraně přírodních stanovišť členské státy vybízí, aby pečovaly 
o krajinné prvky, které mají zásadní význam pro migraci, šíření a výměnu genetické 
informace volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Tato opatření mohou zahrnovat i 
lesy a zalesněné plochy, které nejsou označeny jako lokality sítě Natura 2000. Článek 10 má 
pro vlastníky a správce lesů praktické důsledky pouze tehdy, přijaly-li členské státy 
v souvislosti s touto záležitostí zvláštní opatření. Některé země se touto problematikou 
zabývají ve vnitrostátních nebo regionálních strategiích (např. Ecoforests v Lotyšsku, 
„Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique“ ve Francii). Členské státy bude k přijímání 
takovýchto opatření dále vybízet iniciativa Evropské komise týkající se zelené infrastruktury. 

Význam oblastí mimo síť Natura 2000 pro ptáky se odráží v ustanoveních čl. 3 písm. b) 
a článku 4 směrnice o ptácích, která vyžadují, aby členské státy usilovaly o udržování a péči 
v souladu s ekologickými potřebami stanovišť uvnitř chráněných území i mimo ně a aby 
předcházely znečišťování nebo poškozování stanovišť. 

 
 

71. Jaké jsou právní požadavky vztahující se na ochranu druhů mimo síť Natura 2000? 

Právní povinnost 
Cílová skupina: 
správci/vlastníci lesů, orgány 

Související případové studie 
(č.): 

12, 16 

Obě směrnice EU v oblasti ochrany přírody vyžadují rovněž ochranu určitých druhů v celé 
EU, a to v lokalitách sítě Natura 2000 i mimo ně, k zajištění jejich zachování v přirozeném 
areálu rozšíření v EU. To se týká všech druhů ptáků přirozeně se vyskytujících ve volné 
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přírodě v EU, jakož i ostatních druhů uvedených v přílohách IV a V směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť, které jsou rovněž spojovány s lesními stanovišti. 

Členské státy musí přijmout také opatření na ochranu, zachování nebo obnovení dostatečné 
rozmanitosti a rozlohy stanovišť pro všechny druhy ptáků vyskytujících se ve volné přírodě na 
evropském území (článek 3 směrnice o ptácích). Tento požadavek může znamenat opatření 
na ochranu stanovišť mimo síť Natura 2000. 

Co se týká ustanovení o ochraně druhů v celém jejich areálu rozšíření, obě směrnice84 
vyžadují, aby členské státy zakázaly: 
- úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoli způsobem, 
- úmyslné ničení nebo poškozování jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, nebo 

úmyslné vyrývání, sběr, vyřezávání, vytrhávání nebo ničení chráněných rostlin, 
- poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku, 

- úmyslné vyrušování během rozmnožování, výchovy mláďat, přezimování a migrace, 
- držení, dopravu a prodej jedinců odebraných z volné přírody. 
Tyto zákazy provedené ve vnitrostátních právních předpisech musí dodržovat všichni 
vlastníci, uživatelé a správci lesů. 

Za určitých okolností jsou přípustné odchylky od těchto ustanovení (např. v zájmu prevence 
závažných škod na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu a vodách), pokud neexistuje jiné 
uspokojivé řešení a důsledky těchto odchylek nejsou v rozporu s celkovými cíli směrnic. 
Podmínky pro tyto odchylky jsou stanoveny v článku 9 směrnice o ptácích a článku 16 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

Další pokyny k ustanovením o ochraně druhů obsaženým ve směrnici o ochraně přírodních 
stanovišť jsou k dispozici na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 
 

 

                                                 
84

 Přesné podmínky jsou stanoveny v článku 5 směrnice o ptácích (pro ptáky) a článku 12 (pro 
živočichy) a článku 13 (pro rostliny) směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

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

 
PŘÍLOHA 1: GLOSÁŘ A ZKRATKY 
 

 

GLOSÁŘ 

 

Bezzásahovost. Forma obhospodařování, která má v případě potřeby umožnit přirozené 

procesy tím, že je zabráněno narušení v důsledku lidské činnosti, která by měla významné 

dopady na biologickou rozmanitost (Wilderness guidelines). 

Biogeografická oblast. Stanoviště a druhy, které se obvykle vyskytují společně, lze sdružit 
do oblastí s podobnými klimatickými, topografickými a geologickými podmínkami. 
Z ekologického hlediska lze Evropu rozdělit do devíti suchozemských a čtyř mořských 
biogeografických oblastí. Při posuzování stavu druhů nebo stanovišť z hlediska ochrany 
členským státem proto referenční oblastí posuzování není území daného členského státu, ale 
příslušné části biogeografických oblastí zasahující do tohoto členského státu (EK, 200985). 

Druhy evropského významu: Pro účely tohoto dokumentu k těmto druhům patří druhy 
v zájmu Společenství (viz výše) a druhy ptáků uvedené v příloze I směrnice o ptácích a jiné 
stěhovavé druhy pravidelně se vyskytující na území EU, jež vyžadují vyhlášení zvláště 
chráněných oblastí v souladu s uvedenou směrnicí. 

Druhy v zájmu Společenství: Druhy, které jsou na evropském území členských států: 
ohrožené, s výjimkou druhů, jejichž přírodní areál rozšíření je na tomto území okrajový 
a které nejsou ohrožené nebo zranitelné v západním palearktickém regionu; nebo zranitelné, 
tj. předpokládá se, že pravděpodobně budou v blízké budoucnosti přesunuty do kategorie 
ohrožených druhů, pokud na ně budou nadále působit ohrožující faktory; nebo vzácné, tj. 
s málo početnými populacemi, které nejsou v současné době ohrožené nebo zranitelné, ale 
jsou v nebezpečí. Tyto druhy se vyskytují v prostorově omezených oblastech nebo jsou řídce 
rozptýleny v rozsáhlejších areálech; nebo endemické a vyžadují zvláštní pozornost z důvodů 
specifického charakteru jejich stanoviště a/nebo možného dopadu jejich využívání na jejich 
stanoviště a/nebo možného dopadu jejich využívání na jejich stav z hlediska ochrany. Tyto 
druhy jsou uvedeny v příloze II a/nebo příloze IV nebo V směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť. 

Ekologické požadavky typů stanovišť a druhů: Pro účely tohoto dokumentu jsou tyto 

požadavky vymezeny jako soubor všech ekologických potřeb, včetně abiotických i biotických 

faktorů, které se považují za nezbytné pro zajištění zachování typů stanovišť (tj. specifická 

struktura a funkce stanoviště, jež jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, jeho typické 

druhy atd.) a druhů, jež se v dané lokalitě vyskytují, včetně jejich vztahů s fyzickým 

prostředím (ovzduší, voda, půda, vegetace atd.). 

Invazní druhy: Druhy, které nejsou v konkrétním ekosystému původní a jejichž zavlečení 

a šíření způsobuje nebo může způsobit socio-kulturní škody, hospodářské škody nebo škody 

na životním prostředí či poškození lidského zdraví (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 

2012). 

Jiná zalesněná plocha: Pozemek o rozloze více než 0,5 ha nehodnocený jako les. Má zápoj 
stromových korun 5 % až 10 % a vyskytují se na něm stromy, které mohou v dospělosti 
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 EK, 2009. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. Souhrnná zpráva o stavu typů přírodních stanovišť 
a druhů z hlediska ochrany podle článku 17 směrnice o stanovištích. KOM(2009) 358 v konečném znění 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:CS:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:CS:PDF


Natura 2000 a lesy 93 

 

dosáhnout výšky 5 m in situ; nebo kombinovaný porost zákrsků, keřů a stromů. Tento pojem 
nezahrnuje půdu, u níž převažuje zemědělské nebo městské použití (FAO – Global Forest 
Resources Assessment, 2015 Terms and Definitions, pracovní dokument 144/E, Řím 2012). 

Jiný produkt než dřevo: Produkty získané z lesů, kterými jsou jiné hmotné a fyzické 

předměty biologického původu než dřevo. To obecně zahrnuje produkty pocházející 

z nedřevnatých rostlin a produkty živočišného původu získané z oblastí vymezených jako les. 

Konkrétně to zahrnuje níže uvedené produkty bez ohledu na to, zda pocházejí z přirozených 

nebo pěstovaných lesů: arabská guma, kaučuk/latex a pryskyřice; vánoční stromy, korek, 

bambus a rákos (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Les zařazený do sítě Natura 2000: Pro účely tohoto dokumentu je „les zařazený do sítě 

Natura 2000“ vymezen jako les nebo část lesa, která se nachází na území označeném jako 

lokalita Natura 2000. Les zařazený do sítě Natura 2000 může zahrnovat typy stanovišť, jež 

odpovídají typům stanovišť uvedeným v příloze I směrnice o ochraně přírodních stanovišť, 

a stanoviště, která nejsou v zájmu Společenství, mají však určitou důležitost jako stanoviště 

pro druhy v zájmu Společenství nebo pro celkovou soudržnost lokality nebo sítě Natura 2000 

(propojení). 

Les: Plocha o rozloze nejméně 0,5 ha se stromy vyššími než 5 m a porostem koruny tvořící 
nejméně 10 procent, nebo stromy schopné dosáhnout těchto limitů in situ. Nezahrnuje 
pozemky, které jsou využívány především jako zemědělské plochy nebo sídelní území (FRA 
2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Lesní hospodářský plán začleňující cíle a/nebo opatření ochrany přírody sítě 
Natura 2000: Pro účely tohoto dokumentu je tento pojem definován jako lesní hospodářský 
plán, který zahrnuje rovněž informace o cílech ochrany, jež byly stanoveny pro lokalitu sítě 
Natura 2000, do níž náleží les, jehož se plán týká. Všechny činnosti zahrnuté v plánu jsou 
navrženy tak, aby byly slučitelné s těmito cíli ochrany. Plán může zahrnovat také lesnické či 
jiné činnosti, které aktivně přispívají k dosažení cílů ochrany v dané lokalitě. V dané lokalitě 
sítě Natura 2000 může existovat jeden či více lesních hospodářských plánů začleňujících cíle 
ochrany přírody sítě Natura 2000 spolu se specifickým plánem péče pro danou lokalitu sítě 
Natura 2000. 

Lesní hospodářský plán: Nástroj řízení zaměřený na stanovené cíle hospodaření, který je 
pravidelně revidován. Hospodářský plán musí obsahovat dostatečně podrobné informace 
o plánovaných činnostech pro jednotlivé funkční jednotky (porosty nebo oddělení), může 
však obsahovat rovněž obecné strategie a naplánované činnosti k dosažení cílů 
hospodaření. Tato definice se vztahuje na lesní plochy v chráněných oblastech 
s hospodářským plánem. (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). Podle iniciativy na 
ochranu lesů (Forest Europe) je lesní hospodářský plán definován jako informace (ve formě 
textu, map, tabulek a grafů) shromážděné během (pravidelných) soupisů lesů na úrovni 
funkční jednotky lesa (porosty, oddělení) a naplánované činnosti u jednotlivých porostů nebo 
oddělení k dosažení cílů hospodaření (MCPFE 2002). 

Lesnictví: Profese spojující znalosti, dovednosti a postupy zakládání, obhospodařování, 
využívání a ochrany lesů a souvisejících zdrojů ve prospěch lidí a udržitelným způsobem 
v zájmu dosažení očekávaných cílů, potřeb a hodnot. (SAF 2008)….. 

Lokalita významná pro Společenství: Lokalita, která v biogeografické oblasti nebo 
oblastech, k nimž náleží, významně přispívá k udržení nebo obnově stavu typu přírodního 
stanoviště uvedeného v příloze I směrnice o ochraně přírodních stanovišť nebo druhu 
uvedeného v příloze II z hlediska jejich ochrany a může též významně přispívat k soudržnosti 
sítě Natura 2000 a/nebo významně přispívá k udržení biologické rozmanitosti příslušné 
biogeografické oblasti nebo oblastí. Seznamy lokalit významných pro Společenství se 
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přijímají rozhodnutími Komise. Tato rozhodnutí jsou k dispozici na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 

 
Mrtvé dřevo: Veškerá neživá dřevěná biomasa neobsažená v lesní hrabance, a to stojící, 

ležící na zemi nebo v půdě. Mrtvé dřevo zahrnuje dřevo ležící na povrchu, odumřelé kořeny 

a pařezy o průměru 10 cm a více, či jiném průměru používaném v dané zemi (FRA 2015 

Terms and definitions, FAO 2012). Množství mrtvého dřeva v evropských lesích je důležitým 

ukazatelem lesní biologické rozmanitosti. Objem mrtvých stojících stromů (pahýlů) a ležících 

stromů (klád) v lesích a na jiných zalesněných plochách patří k panevropským ukazatelům 

biologické rozmanitosti (SEBI 018) a k ukazatelům vypracovaným v rámci ministerské 

konference o ochraně lesů v Evropě (MCPFE) za účelem posouzení současného stavu lesní 

biologické rozmanitosti. Objem mrtvého dřeva podle typu lesa je obvykle udáván s ohledem 

na stojící a padlé mrtvé stromy s minimální délkou 2 m a minimálním průměrem 10 cm 

(MCPFE, agentura EEA86). 

Odlesňování: Přeměna lesa na jiné využití půdy nebo trvalé snížení zápoje lesního porostu 

pod minimální prahovou hodnotu ve výši 10 %. Odlesňování znamená dlouhodobý nebo 

trvalý úbytek lesního pokryvu a přeměnu na jiné využití půdy. Zahrnuje plochy lesa 

přeměněné na zemědělskou půdu, pastviny, vodní nádrže a městské oblasti (FRA 2015 

Terms and definitions, FAO 2012). 

Opětovné zalesňování: Opětovné zakládání lesů sadbou a/nebo záměrným výsevem na 

půdě nehodnocené jako les. To znamená, že nedochází ke změně ve využití půdy (FRA 

2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Plně integrovaný lesní hospodářský plán v rámci sítě Natura 2000: Pro účely tohoto 
dokumentu je tento pojem definován jako hospodářský plán, který zahrnuje podrobné 
informace o lesnictví a síti Natura 2000 (údaje ze soupisu lesů, cíle obhospodařování lesů, 
typy stanovišť a druhy v zájmu Společenství, cíle ochrany,…) a o plánovaných lesnických 
činnostech a opatřeních ochrany přírody sítě Natura 2000, což může zahrnovat rovněž 
konkrétní lesnické činnosti. Všechny činnosti a opatření obsažená v plně integrovaném 
hospodářském plánu jsou navrženy tak, aby byly slučitelné s cíli ochrany v dané lokalitě. Plně 
integrovaný lesní hospodářský plán v rámci sítě Natura 2000 představuje jediný nástroj řízení 
pro danou zalesněnou plochu, která patří jednomu vlastníkovi nebo skupině vlastníků a která 
je ve své celistvosti označena jako lokalita sítě Natura 2000. Pro tuto lokalitu pak plní úlohu 
klasického lesního hospodářského plánu i plánu péče v rámci sítě Natura 2000. 

Polopřirozený les: Les / jiná zalesněná plocha s původními druhy, založené sadbou, 

výsevem nebo podporovanou přirozenou obnovou. To zahrnuje intenzivně obhospodařované 

plochy s využitím původních druhů a se záměrným úsilím o zvýšení/optimalizaci podílu 

vhodných druhů, což vede ke změnám ve struktuře a skladbě lesa; mohou se zde vyskytovat 

přirozeně obnovované dřeviny jiných druhů než těch, které byly vysázeny/vysety; zahrnuje to 

oblasti s přirozeně obnovovanými dřevinami zavlečených druhů; oblasti intenzivně 

obhospodařované se záměrnou probírkou nebo hnojením k zlepšení či optimalizaci 

požadovaných funkcí lesa. Tyto snahy mohou mít za následek změny ve struktuře a skladbě 

lesa (FRA 2005 Terms and definitions, FAO 2000). 

Prales. Pralesní porosty jsou porosty v původních nebo druhotných lesích, v nichž se 

vyvinuly struktury a druhy obvykle spojované se starým původním lesem tohoto typu. 
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http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
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Prioritní druhy: Druhy, za jejichž zachování má Společenství zvláštní odpovědnost 
vzhledem k podílu jejich přirozeného areálu rozšíření na evropském území členských států. 
Tyto druhy jsou v příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť označeny hvězdičkou. 

Prioritní typy stanovišť: Typy přírodních stanovišť ohrožených vymizením, které se 
vyskytují na evropském území členských států a za jejichž ochranu má Společenství zvláštní 
odpovědnost vzhledem k podílu jejich přirozeného areálu rozšíření na evropském území 
členských států. Tyto typy stanovišť jsou v příloze I směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
označeny hvězdičkou. 

Propuknutí kalamity způsobené hmyzem: Zjistitelné zhoršení zdravotního stavu lesů 

způsobené náhlým zvýšením počtu škodlivého hmyzu (FRA 2015 Terms and definitions, 

FAO 2012). 

Příloha I směrnice o ochraně přírodních stanovišť uvádí typy přírodních stanovišť 
v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. 

Příloha II směrnice o ochraně přírodních stanovišť uvádí druhy živočichů a rostlin 
v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Většina 
druhů uvedených v této příloze je zařazena i do přílohy IV. 

Příloha III směrnice o ochraně přírodních stanovišť uvádí kritéria pro výběr lokalit 
vhodných jako lokality významné pro Společenství a pro vyhlášení jako zvláštní oblasti 
ochrany. 

Příloha IV směrnice o ochraně přírodních stanovišť uvádí druhy živočichů a rostlin 
v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu. 

Příloha V směrnice o ochraně přírodních stanovišť uvádí druhy živočichů a rostlin 
v zájmu Společenství, jejichž odebrání z volné přírody a využívání může být předmětem 
určitých opatření na jejich obhospodařování. 

Přirozené rozšiřování lesa: Rozšiřování lesa prostřednictvím přirozené sukcese na 

pozemku, který se do té doby využíval jinak (např. sukcese lesa na pozemku, který se dříve 

využíval pro zemědělství) (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Přirozený les: Les tvořený původními dřevinami, který se nepovažuje za pěstovaný les 

(FAO, Forest Resources Assessment 2000). 

Příznivý stav z hlediska ochrany: Pojem „příznivý stav z hlediska ochrany“ představuje 
celkový cíl, jehož má být dosaženo u všech typů stanovišť a druhů v zájmu Společenství. 
Jinými slovy ho lze popsat jako situaci, kdy určitý typ stanoviště nebo druh prospívá 
(z hlediska kvality i rozšíření/populace) a má k tomu dobré vyhlídky i do budoucna. 
Skutečnost, že určité stanoviště nebo druh nejsou ohroženy (tj. nečelí přímému riziku 
vymizení), neznamená, že jejich stav z hlediska ochrany je příznivý. 

Podle článku 1 směrnice o ochraně přírodních stanovišť se stav přírodního stanoviště 
z hlediska ochrany považuje za „příznivý“, pokud: 

– jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní 
nebo se zvětšují a 

– specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují 
a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat a 

– stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý. 

Stav druhu z hlediska ochrany bude považován za „příznivý“, jestliže: 

– údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako 
životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a 
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– přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti 
omezen a 

– existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká 
stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací. 

Původní les: Přirozeně obnovovaný lesní porost s původními druhy, ve kterém nejsou jasně 

patrné stopy lidské činnosti a v němž nejsou významně narušeny ekologické procesy. 

K některým hlavním charakteristikám původních lesů patří toto: 

• vykazují dynamiku přirozeného lesa, například přirozená dřevinná skladba, výskyt mrtvého 

dřeva, přirozená věková struktura a přirozené procesy obnovy, 

• plocha je dostatečně velká, aby si zachovala své přirozené vlastnosti, 

• nedošlo v něm k známému významnému zásahu člověka, nebo k poslednímu významnému 

zásahu člověka došlo před dostatečně dlouhou dobou, aby se mohly obnovit přirozené 

druhové složení a procesy (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Rovnocenný nástroj (s lesním hospodářským plánem): Shromážděné informace 
o zalesněné ploše na úrovni hospodářsko-úpravnické jednotky nebo souhrnné hospodářsko-
úpravnické jednotky (lesní bloky, hospodářství, podniky, povodí, obce nebo širší jednotky) 
a strategie / činnosti v rámci obhospodařování naplánované k dosažení cílů v oblasti 
hospodaření nebo rozvoje (Forest Europe, MCPFE 2002). 

Stanoviště druhu: Prostředí vymezené zvláštními abiotickými a biotickými faktory, v němž 
daný druh žije ve všech fázích svého biologického cyklu. 

Staré lesy: Viz pralesy. 

Stav z hlediska ochrany. Směrnice o ochraně přírodních stanovišť definuje ve svém 

článku 1 stav z hlediska ochrany vztahující se na stanoviště a druhy. Stavem přírodního 

stanoviště z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů, které působí na přírodní stanoviště 

a na jeho typické druhy, jež mohou ovlivnit jeho dlouhodobé přirozené rozšíření, strukturu 

a funkce, jakož i dlouhodobé přežívání jeho typických druhů na území členských států, na 

které se vztahuje Smlouva o EU. Stavem druhu z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů 

působících na příslušný druh, které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozšíření a početnost 

jeho populací na území členských států, na které se vztahuje Smlouva o EU. Stav z hlediska 

ochrany se považuje za „příznivý“, „méně příznivý“ a „nepříznivý (špatný)“, a to na základě 

čtyř parametrů stanovených v článku 1 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Příslušnými 

parametry pro stanoviště jsou areál rozšíření, plocha, struktura a funkce a vyhlídky do 

budoucna a pro druhy pak areál rozšíření, populace, stanoviště druhu a vyhlídky do 

budoucna. 

Stupeň zachování: Pro účely tohoto dokumentu to znamená stav typu stanoviště nebo 

druhu v zájmu Společenství z hlediska ochrany v určité lokalitě sítě Natura 2000 podle 

formuláře standardních údajů (viz níže). Pro celkové hodnocení každého druhu a typu 

stanoviště vyskytujícího se v dané lokalitě používá standardní formulář údajů tři kritéria 

(reprezentativnost, relativní plochu a stupeň zachování u typů stanovišť a populaci, stupeň 

zachování a izolaci pro druhy)87. 

Typy stanovišť v zájmu Společenství: Jedná se o stanoviště, která jsou na evropském 
území členských států ve svém přirozeném areálu rozšíření ohrožena vymizením, nebo mají 
malý přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu nebo již beztak omezeného výskytu, 
nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik jedné nebo více 
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z biogeografických oblastí. Tyto typy stanovišť jsou uvedeny v příloze I směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť. 

Udržitelné obhospodařování lesů: „Správa a využívání lesů a lesní půdy takovým 
způsobem a v takovém rozsahu, aby byla zachována jejich biologická rozmanitost, 
produktivita, schopnost regenerace, vitalita a schopnost plnit v současnosti i budoucnosti 
důležité ekologické, hospodářské a sociální funkce na místní, národní i celosvětové úrovni, 
aniž by tím byly poškozeny jiné ekosystémy“ (ministerská konference o ochraně lesů 
v Evropě, Helsinky 1993). 

Víceúčelový les: Zalesněná plocha určená primárně pro více než jeden účel, přičemž žádný 

z těchto účelů se nepovažuje sám o sobě za hlavní určenou funkci. To zahrnuje jakoukoli 

kombinaci: produkce produktů, ochrany půdy a vody, zachování biologické rozmanitosti 

a poskytování sociálních služeb, pokud se žádná z těchto funkcí nepovažuje za hlavní funkci 

(FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Vlastnictví lesů: Obecně odkazuje na zákonné právo neomezeně a výhradně užívat, 

kontrolovat, převádět či jinak využívat les. Vlastnictví lze nabýt převodem, jako je prodej, dary 

a dědictví. Vlastnictví lesů odkazuje na vlastnictví stromů rostoucích na pozemku 

hodnoceném jako les, bez ohledu na to, zda se vlastnictví těchto stromů shoduje 

s vlastnictvím samotného pozemku (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Vysázené lesy: Lesy tvořené převážně dřevinami, které byly vysazeny nebo záměrně vysety 

(FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Zalesněná plocha s hospodářským plánem: Zalesněná plocha, která má dlouhodobý 
zdokumentovaný hospodářský plán. Zalesněná plocha s hospodářským plánem může 
odkazovat na úroveň hospodářsko-úpravnické jednotky nebo souhrnné hospodářsko-
úpravnické jednotky (lesní bloky, hospodářství, podniky, povodí, obce nebo širší jednotky). 

Zalesňování: Zakládání lesního porostu sadbou a/nebo záměrným výsevem na půdě, která 
do té doby nebyla hodnocena jako les. Zalesnění znamená změnu ve využití půdy 
z nelesního pozemku na les (FRA 2015 Terms and definitions, Forest Resources 
Assessment (FRA, FAO 201288)). 

Zavlečený druh: Druh, poddruh nebo nižší taxon vyskytující se mimo svůj (minulý nebo 

současný) přirozený areál rozšíření a oblast svého potenciálního rozšíření (tj. mimo areál 

rozšíření, v němž se vyskytuje přirozeně nebo v němž by se mohl vyskytovat přirozeně bez 

přímého či nepřímého zavlečení člověkem nebo jeho péče) (FRA 2015 Terms and 

definitions, FAO 2012). 

Zvláště chráněná oblast: Oblast označená členským státem podle čl. 4 odst. 1 směrnice 
o ptácích, která se nachází na území nejvhodnějším z hlediska počtu druhů a rozlohy pro 
ochranu druhů uvedených v příloze I zmíněné směrnice a pravidelně se vyskytujících 
stěhovavých druhů, které v dotyčné příloze uvedeny nejsou. 

Zvláštní oblast ochrany: Lokalita významná pro Společenství a vyhlášená členskými státy 
prostřednictvím právního, správního a/nebo smluvního aktu, u které jsou pro přírodní 
stanoviště a/nebo populace druhů, pro něž je lokalita určena, uplatněna ochranná opatření 
nezbytná k jejich zachování nebo obnově ve stavu z hlediska jejich ochrany příznivém. 
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ZKRATKY 

 

EEA: Evropská agentura pro životní prostředí 

EFFIS: Evropský systém informací o lesních požárech 

EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj 

EIA: posouzení vlivu na životní prostředí 

EK: Evropská komise 

ESF: Evropský sociální fond 

EZFRV: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

FAO: Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství 

FRA: Forest Resource Assessment (posuzování lesních zdrojů), program FAO 

FSC: Forest Stewardship Council  

GIS: geografický informační systém 

LIFE: program EU pro životní prostředí a oblast klimatu 

MCPFE: ministerská konference o ochraně lesů v Evropě, známá rovněž jako Forest Europe 

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification 

SAF: Society of American Foresters 

SEA: strategické posouzení vlivů na životní prostředí 

Standardní formulář údajů: formát pro předávání informací o lokalitách sítě Natura 2000 
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PŘÍLOHA 2 

 
Seznam typů lesních stanovišť a druhů v zájmu Společenství, jež vyžadují vyhlášení 
zvláštních oblastí ochrany a/nebo přísnou ochranu podle směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť, a druhů ptáků, na něž se vztahují zvláštní opatření chránící jejich 
stanoviště podle směrnice o ptácích 
 

Typy lesních stanovišť a jejich stav z hlediska ochrany podle jednotlivých 
biogeografických oblastí 

Vysvětlivky: FV příznivý; XX neznámý; U1 méně příznivý; U2 nepříznivý (špatný) 
* Prioritní stanoviště 

 

Typ stanoviště 

Stav z hlediska ochrany v každé 
biogeografické oblasti (2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9010 – * Západní tajga U1    U2  U2      

9020 – * Finsko-skandinávské hemiboreální přirozené staré listnaté 
lesy 

   U2  U2      

9030 – * Přirozené lesy ve stadiu primární sukcese na vyzdviženém 
mořském pobřeží 

   U1       

9040 – Severské subalpínské/subarktické lesy s břízou pýřitou 
(Betula pub. ssp czerepavoni) 

FV    U1       

9050 – Finsko-skandinávské smrčiny (Picea abies) s bohatou 
bylinnou vegetací 

U1    U2       

9060 – Jehličnaté lesy na ledotokových morénových valech nebo 
s nimi spojené 

   U2       

9070 – Finsko-skandinávské pastviny porostlé dřevinami U2    U2  U2      

9080 – * Finsko-skandinávské listnaté bažinaté lesy    U2  U2      

9110 – Bučiny typu Luzulo-Fagetum U1  U1   U2  U1   FV  U1   

9120 – Atlantské acidofilní bučiny s cesmínou (Ilex spp.) U1  U1    FV   U2    

9130 – Bučiny typu Asperulo-Fagetum U1  U1   U2  U1   FV  FV   

9140 – Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer spp.) 
a šťovíkem (Rumex arifolius) 

U1     XX   FV    

9150 – Středoevropské vápencové bučiny U1  U1  U1   U1   U2  FV   

9160 – Subatlantské a středoevropské doubravy a dubohabrové 
lesy 

U2  U2   U2  U1   XX    

9170 – Dubohabrové lesy typu Galio-Carpinetum U1  U2  FV   U1    U2   

9180 – * Lesy typu Tilio-Acerion na svazích, sutích a ve stržích U1  U2  U1  U2  U1   U1  U1   

9190 – Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) 
na písčitých rovinách 

 U2   U2  U2    U1   

91A0 – Staré zakrslé doubravy s druhy rodů Ilex a Blechnum na 
Britských ostrovech 

 U2         

91AA – * Východní lesy s dubem bílým XX   U1   U2   U2   U1  

91B0 – Teplomilné jasanové lesy s jasanem úzkolistým (Fraxinus 
angustifolia) 

    U2   U1    

91BA – Moesijské lesy s jedlí stříbrnou U1     U1      

91C0 – * Kaledonské (skotské) lesy          

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
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


100 Natura 2000 a lesy 

 

Typ stanoviště 

Stav z hlediska ochrany v každé 
biogeografické oblasti (2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

91CA – Rodopské a Balkánské bory s borovicí lesní U1     U1      

91D0 – * Rašelinné lesy FV  U2   U1  U1  U1   U1   

91E0 – * Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem 
ztepilým (Fraxinus excelsior) 

U2  U2  U1  U2  U2   U1  U1   

91F0 – Břehové smíšené lesy s Quercus robur, Ulmus laevis … U2  U1  U1  U2  U2   U2  U1  U1  

91G0 – * Panonské dubohabrové lesy s Quercus petraea 
a Carpinus betulus 

U1   U1   U1    U1   

91H0 – * Panonské šípákové doubravy s Quercus pubescens U2   U2   U1    U1   

91I0 – * Eurosibiřské stepní doubravy (Quercus spp.) FV   U1   U1    U2  U2  

91J0 – * Tisové lesy (Taxus baccata) na Britských ostrovech  U2         

91K0 – Ilyrské lesy s Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) U1     FV    U1   

91L0 – Ilyrské dubohabrové lesy (Erythronio-Carpinion) U2     U1   U1  U1   

91M0 – Panonsko-balkánské doubravy s dubem cedrem a dubem 
zimním 

U1   U1   U1   U1  U1  U1  

91N0 – * Křoviny panonských vnitrozemských písečných dun 
(Junipero-Populetum albae) 

       U2   

91P0 – Jedlové lesy s jedlí svatokřížskou (Abietetum polonicum)     U1      

91Q0 – Západokarpatské vápnomilné bory s borovicí lesní FV          

91R0 – Dinárské bory s borovicí lesní na dolomitech FV     FV      

91S0 – * Západopontské bučiny   U1   U1      

91T0 – Středoevropské lišejníkové bory s borovicí lesní XX  U2   U1  U2    U2   

91U0 – Sarmatské stepní bory     U2      

91V0 – Dácké bučiny (Symphyto-Fagion) FV     FV      

91W0 – Moesijské bučiny U1     U1      

91X0 – * Dobrogejské bučiny         U1  

91Y0 – Dácké dubohabrové lesy     U1     U1  

91Z0 – Moesijské lesy s lípou stříbrnou U1   U1   U1      

9210 – *Apeninské bučiny s tisem (Taxus spp.) a cesmínou (Ilex 
spp.) 

FV     U1   FV    

9220 – *Apeninské bučiny s jedlí bělokorou (Abies alba) a bučiny 
s jedlí Abies nebrodensis 

FV     FV   FV    

9230 – Galicijsko-portugalské doubravy s druhy Quercus robur 
a Quercus pyrenaica 

 XX      XX    

9240 – Iberské doubravy s druhy Quercus faginea a Quercus 
canariensis 

XX  XX      XX    

9250 – Doubravy s dubem Quercus trojana       U1    

9260 – Kaštanovníkové lesy Castanea sativa U1  U1    U1   U2    

9270 – Helénské bučiny s jedlí Abies borisii-regis U1     XX   FV    

9280 – Doubravy s dubem uherským Quercus frainetto       FV    

9290 – Lesy s Cupressus (Acero-Cupression)       FV    

92A0 – Galeriové lesy s druhy Salix alba a Populus alba U1  U1  U1   U2   U2  U1  U1  

92B0 – Břehové porosty na středomořských vodních tocích 
s periodickým průtokem s pěnišníkem Rhododendron ponticum,.... 

      U1    

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
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
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Typ stanoviště 

Stav z hlediska ochrany v každé 
biogeografické oblasti (2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

92C0 – Lesy s platanem východním (Platanus orientalis) a ambroní 
Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 

U1     U1   U1    

92D0 – Jižní břehové galeriové lesy a houštiny (Nerio-Tamaricetea 
a Securinegion tinctoriae) 

  U1   U1  U1  U1   U1  

9310 – Egejské doubravy s druhem Quercus brachyphylla       FV    

9320 – Olivovníkové a rohovníkové lesy (Olea a Ceratonia)      U1  U1    

9330 – Doubravy s dubem korkovým  U2      U1    

9340 – Doubravy s druhy Quercus ilex a Quercus rotundifolia U1  U1    FV   U1    

9350 – Doubravy s dubem Quercus macrolepis       U2    

9360 – * Makaronéské vavřínové lesy (s druhy rodů Laurus, 
Ocotea) 

     U1     

9370 – * Palmové háje s datlovníkem (Phoenix spp.)      U1  FV    

9380 – Cesmínové lesy s Ilex aquifolium  U1      U2    

9390 – * Křoviny a nízké lesy s Quercus alnifolia       FV    

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

      FV    

9410 – Acidofilní smrčiny horského až subalpínského výškového 
stupně (Vaccinio-Piceetea) 

U1     U1   FV    

9420 – Alpínské lesy s modřínem opadavým (Larix decidua) a/nebo 
limbové lesy s druhem Pinus cembra 

FV          

9430 – Subalpínské a horské blatkové lesy s druhem Pinus 
uncinata 

U1     FV   U2    

9510 – * Jižní apeninské jedlové lesy s jedlí bělokorou (Abies alba) U1       U1    

9520 – Jedlové lesy s jedlí španělskou Abies pinsapo       U1    

9530 – * Submediteránní bory s endemickou borovicí černou U1     U1   U1    

9540 – Středomořské bory s endemickou borovicí mesogejskou     U2   U1    

9550 – Kanárské endemické bory      FV     

9560 – * Endemické lesy s jalovcem (Juniperus spp.)  U1  XX    U1  U1  U2    

9570 – * Lesy s Tetraclinis articulata       U1    

9580 – * Středomořské tisové lesy s Taxus baccata  U1      U2    

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

95A0 – Vysoko položené doubravy v horách Středomoří U1       U1    

6310 – Dehesy se vždyzelenými druhy dubů Quercus spp.       U2    

6530 – * Finsko-skandinávské louky s dřevinami    U2  U2      

2180 Stromy porostlé duny atlantské, kontinentální a boreální 
oblasti 

 U1  U1  U2  U1    

  

2270 * Duny porostlé borovicemi Pinus pinea nebo Pinus pinaster    U2  FV   U1    

 

 
 
 

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
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
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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Seznam druhů spojovaných s lesy, které jsou uvedeny v příloze II a příloze IV směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť89 
 
*: prioritní druhy 

 
Savci 

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) 
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) 
 

Obojživelníci 

Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 
Bombina bombina (II, IV) 

                                                 
89

 Tento seznam obsahuje výběr nejdůležitějších druhů spojovaných s lesy, a to na základě 
evropského scénáře pro biologickou rozmanitost z roku 2010 – dodatku III (rozdělení druhů podle 
ekosystémů). Je třeba uvést, že v určitých regionech mohou být na lesích nebo části jejich stanoviště 
závislé i některé jiné druhy. 
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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) 

 
Plazi 
 
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) 
 

Bezobratlí 

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) 
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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) 

 
Rostliny 

*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) 
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) 
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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) 
 
 
Seznam druhů ptáků spojovaných s lesy a zalesněnými plochami určenými pro 
pastvu, které jsou uvedeny v příloze I směrnice o ptácích 
 
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 
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 



106 Natura 2000 a lesy 

 

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 
 

Vypracováno podle: Tucker & Evans, 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife 
International 
Informace o těchto druzích ptáků jsou k dispozici na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/ 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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PŘÍLOHA 3: Hlavní tlaky a hrozby, jimž čelí lesy v EU90 
 
Níže je uvedeno stručné shrnutí hlavních stávajících a pravděpodobných budoucích hrozeb 
a tlaků vztahujících se na lesy v lokalitách sítě Natura 2000. Jak je patrné, tyto hrozby a tlaky 
lze zjistit u mnoha typů lesů bez ohledu na to, zda jsou zařazeny do sítě Natura 2000, či 
nikoli. 
 
Seznam hrozeb, které nepříznivě ovlivňují lesní stanoviště a druhy, je dlouhý. Z dostupných 
důkazů vyplývá, že mnohé přírodní hrozby a člověkem vyvolané tlaky mohou být v budoucnu 
závažnější a častější, než tomu bylo v minulosti. To naznačuje, že je třeba podporovat 
plánování zohledňující potenciální hrozby. K přírodním hrozbám patří zvláštní 
environmentální faktory a navzájem propojené účinky, například škody způsobené bouřemi 
a sucho, což může usnadnit šíření některých chorob (např. kůrovce) (FOREST EUROPE, 
2011). 
 
K hlavním přírodním hrozbám pro evropské lesy a lesy v lokalitách sítě Natura 2000 patří: 
sucho, lesní požáry, bouře, propuknutí kalamit způsobených hmyzem, choroby, invazní 
nepůvodní druhy a nárůst teploty. K hlavním člověkem vyvolaným tlakům patří: odlesňování, 
fragmentace lesů (v lokalitách sítě Natura 2000 i mimo ně), úbytek přírodních stanovišť, 
změna kvality lesních stanovišť, využití půdy a změny krajinného pokryvu, znečišťující látky, 
homogenizace lesních porostů (Hanski 2006, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). V této příloze je uvedeno shrnutí 
současné situace na základě rešerše literatury. 
 
Přírodní hrozby / škodlivé činitele 
 
Sucho: V období 1902–2010 došlo ve středomořské oblasti pravděpodobně k změně 
množství srážek v zimním období směrem k sušším podmínkám. Důkazy naznačují častější 
výskyt sucha přibližně po roce 1970 (Hoerling et al., 2011). 
 
Lesní požáry: Každý rok je v pěti jižních členských státech EU spáleno přibližně 400 000 ha 
(což představuje 85 % celkové spálené plochy v EU). Co se týká spálené plochy v těchto 
zemích mezi roky 1980 a 2012, důkazy o tendenci (vzestupné či klesající) nejsou k dispozici. 
Po vzestupné tendenci počtu požárů v 90. letech minulého století, která byla částečně 
zapříčiněna i zlepšením postupů zaznamenávání, se počet požárů po dobu přibližně jednoho 
desetiletí ustálil a v minulém desetiletí byl zaznamenán pokles (Evropská komise, 2013). 
Konkrétně v lokalitách sítě Natura 2000 je každoročně spáleno přibližně 80 000 ha. Ze 
statistik o požárech převzatých z Evropského systému informací o lesních požárech (EFFIS) 
vyplývá, že mezi roky 2000 a 2012 bylo v lokalitách sítě Natura 2000 spáleno 1 044 917 ha, 
což odpovídá 3,28 % celkové rozlohy sítě Natura 2000 v dotčených zemích (San-Miguel-
Ayanz et al., 2012). Na určitých lesních stanovištích představuje požár přirozený proces, 
který má pozitivní účinky pro biologickou rozmanitost. 
 
Bouře: Bouře představují pro evropské lesy vážnou hrozbu a poškozují a znehodnocují lesní 
stanoviště, ráz krajiny a služby lesa. Od roku 1950 způsobilo v evropských lesích vážné 
škody více než 130 bouří, a to s průměrně dvěma velkými bouřemi každý rok (Gardiner et al., 
2010). V období 1990–2005 poškodily bouře v zemích EU 1,7 % lesů, celkem zhruba 
2,5 milionu ha lesních ploch (FOREST EUROPE, 2011). Důkazy nenaznačují žádnou 
tendenci (stoupající ani klesající), pokud jde o škody způsobené bouřemi (po úpravě 
o společenské faktory), a potvrzují rostoucí (nominální) ztráty způsobené společenskými 
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faktory (Barredo, 2010) a rostoucím přírůstem dřeva v lesích (Gardiner et al., 2010). Bouře 
mohou na druhou stranu rovněž zlepšovat podmínky pro biologickou rozmanitost, například 
v důsledku většího objemu mrtvého dřeva v lesích. 
 
Škůdci a choroby lesních porostů: Napadení hmyzem a patogeny způsobuje v evropských 
lesích významné škody, jež mají za následek zhoršení zdravotního stavu a vitality lesních 
ekosystémů a omezují poskytování služeb lesa. V období 1990–2005 bylo poškozeno 2,8 % 
lesů v EU, což představuje celkem přibližně 4,4 milionu ha. Nejpostiženějším regionem byla 
jihozápadní Evropa s 13,4 % (1,7 milionu ha) dotčené lesní plochy (FOREST EUROPE, 
2011). Šíření určitých škůdců a chorob může napomáhat nevhodné obhospodařování, 
například zalesňování druhy dřevin, který nejsou přizpůsobeny dané lokalitě, nadměrná 
hustota porostu. 
 
Invazní nepůvodní druhy: Invazní nepůvodní druhy představují pro lesy v lokalitách sítě 
Natura 2000 a jejich biologickou rozmanitost velkou hrozbu. Šíření invazních druhů v Evropě 
urychluje globalizace (větší mezinárodní obchod, cestování, turistika, přeprava zboží) 
a celosvětové změny životního prostředí. Invazními nepůvodními druhy jsou rostliny, 
živočichové, houby a mikroorganismy, jejichž zavlečení a/nebo šíření mimo jejich přirozené 
stanoviště ohrožuje biologickou rozmanitost nebo má negativní dopady na ekosystémy. 
Seznam nejhorších invazních nepůvodních druhů obsahuje 163 druhů ohrožujících 
ekosystémy v Evropě. Navzdory omezením tohoto ukazatele to prokazuje, že od roku 1950 
se v Evropě usídlil více než jeden druh z tohoto seznamu ročně (agentura EEA, 2012a). 
 
Nárůst teploty a změna klimatu: Důkazy z pozorování naznačují nárůst teploty v Evropě mezi 
dobou před industrializací a dekádou 2003–2012 o 1,3 °C. Velké oteplení bylo v posledních 
50 letech zaznamenáno na Iberském poloostrově, ve střední a severovýchodní Evropě 
a v horských oblastech. V posledních třech desetiletích bylo oteplování nejsilnější ve 
Skandinávii, zejména v zimním období, zatímco na Iberském poloostrově došlo k oteplení 
především v létě (Haylock et al., 2008; Morice et al., 2012). 
 
Člověkem vyvolané tlaky 
 
Odlesňování a ztráta přírodních stanovišť. Odlesňování je hlavní příčinou ztráty a úbytku 
lesních stanovišť. Ztráta přírodních stanovišť se uznává jako hlavní příčina úbytku biologické 
rozmanitosti ve světě. Očekává se, že druhy mají určitou minimální plochu, která je zapotřebí 
pro podporu jejich populace, menší území, než je tato minimální plocha, povede k vymizení 
druhů. Atd. 
 
Fragmentace lesů, nedostatečné propojení, využití půdy a změny krajinného pokryvu. 
Navzdory trvalému rozšiřování lesních ploch v zemích EU o 0,4 % ročně, což mezi 
rokem 1990 a 2010 představovalo nárůst o 11 milionů ha (FOREST EUROPE, 2011), 
představují fragmentace lesů a nedostatečné propojení hlavní záležitosti, které je nutno 
uvážit v celé EU. Fragmentace tím, že ovlivňuje ekologické procesy, má dopady na 
schopnost lesů poskytovat ekosystémové služby, jako je zajištění stanovišť (tok genů, šíření 
volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin), opylování, regulace škodlivých činitelů (např. 
šíření škůdců) a regulace klimatu. Fragmentace lesů (v lokalitách sítě Natura 2000 i mezi 
nimi) je místní proces způsobený lidskou činností, jako je mýcení lesů pro výstavbu silnic, 
městská sídla nebo intenzivní zemědělství, nebo lesními požáry. Krajina s nedostatečně 
propojenými lesy představuje 70 % evropského území (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 
2013). 40 % rozlohy evropských lesů se nachází do vzdálenosti 100 m od jiných pozemků, 
tyto lesy jsou tudíž potenciálně méně vhodné jako vnitřní stanoviště. Okraje lesů se většinou 
nacházejí podél intenzivně využívaných ploch. 40 % lesů se nachází v mozaikové krajině, 
kde se na ploše čtverečního kilometru vyskytují i jiné přirozené/polopřirozené plochy, 
zemědělská půda a uměle vytvořené plochy. Kontinuita lesních stanovišť, avšak rovněž 
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územní a funkční propojení mezi přírodními chráněnými a nechráněnými oblastmi hraje roli 
při zvyšování soudržnosti lokalit sítě Natura 2000. Zaměříme-li se na krajinu s přírůstkem 
zalesněné plochy, uvádí se, že nové lesní plochy vždy propojení nezlepšují; to naznačuje 
potřebu krajinného plánování společně s obhospodařováním lesů zahrnujícím opatření 
zaměřená na zalesňování / opětovné zalesňování (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 
2013). 
 
Znečišťující látky: Látky znečišťující ovzduší jako dusík, oxid siřičitý, těžké kovy a ozón mají 
při překročení kritických zatížení přímé a nepřímé nepříznivé dopady na zdravotní stav lesů. 
Podle iniciativy pro ochranu lesů v Evropě (FOREST EUROPE(2011)) je v současnosti 
nejvyšší koncentrace síry zaznamenána ve střední Evropě a několika málo oblastech ve 
středomořské oblasti. Nejvyšší atmosférická depozice dusíku je zaznamenána ve střední 
Evropě mezi severní Itálii a Dánskem a v částech Španělska a Rumunska. A usazování 
vápníku je nejvyšší ve střední a středomořské Evropě. 
 
Neudržitelné obhospodařování lesů a půdy: Postupy neudržitelného obhospodařování lesů 
(a půdy) se pokládají za vážný tlak. K nejdůležitějším faktorům patří nadměrné odstraňování 
mrtvého dřeva, zhoršování struktury lesů (např. selektivní odstraňování určitých druhů dřevin 
nebo stromů určitého věku), opouštění pastvin porostlých dřevinami, změny pěstitelských 
postupů, nevhodné hnojení a používání pesticidů (agentura EEA, 2010). 
 
Homogenizace lesních porostů. Selektivní odstraňování určitých strukturálních prvků (druhů 
dřevin, stromů určitého věku atd.). Lesní porosty stejného stáří a lesní monokultury 
nezajišťují kvalitní stanoviště pro specializované lesní druhy. 
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Legenda:  

Map 2 Change in forest connectivity in the EU, 1990-
2000 

Mapka 2 Změna v propojení lesů v EU v letech 1990-
2000 

High decrease velké snížení  

Low decrease malé snížení 

Stable stabilní 

Low increase malé zvýšení  

High increase velké zvýšení 

No data chybí údaje 

Outside data coverage nezahrnuté oblasti 

Note: Data from Corine Land Cover (CLC) for the 
years 1990 and 2000; results aggregated per 
provinces (Nuts 2/3). 

Poznámka: Údaje Corine Land Cover (CLC) za období 
1990 až 2000; výsledky agregovány na úrovni regionů 
(Nuts 2/3). 

Source:  Zdroj: 
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