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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Právní předpisy
1
 

  

CBD Úmluva o biologické rozmanitosti 

HorČZ zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě  (zákon o hornické činnosti) 

HorZ  zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon) 

LesZ  zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

LZPS  usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR 

SES  Římská smlouva o založení EHS 

SFEU  Smlouva o fungování Evropské unie 

SŘ  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

StZ  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  

  zákon) 

TěžOdpZ zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem 

Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

ZOPK  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 

  

                                                             
1  Není-li v textu uvedeno jinak, jsou všechny zmíněné předpisy „ve znění pozdějších předpisů“. 



 

2 

 

Ostatní zkratky: 

 

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČR Česká republika 

EU  Evropská unie 

EVL  evropsky významná lokalita 

CHKO chráněná krajinná oblast 

IUCN Světový svaz ochrany přírody 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZem  Ministerstvo zemědělství 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NP  národní park 

NPP  národní přírodní památka 

NPR  národní přírodní rezervace 

OKR  Ostravsko-karvinský revír 

OBÚ Obvodní báňský úřad 

PtO  ptačí oblast 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VKP  významný krajinný prvek 

ZCHÚ  zvláště chráněné území 
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1. ÚVOD 

 

„Chráníme přírodu pro člověka, před člověkem.“ Vladimír Syrovátka
2
 

 

 Příroda a krajina jsou dynamickým systémem, ve kterém neustále probíhají 

změny. Ty jsou zapříčiněny jak působením člověka a rozvojem lidské civilizace, tak 

přirozenými vlivy na planetě. Člověk obdělává půdu, kácí lesy, mění vodní systémy, 

zastavuje plochy území, získává suroviny z hlubin země. Nerespektování přírody a 

křehkých procesů, které v ní probíhají, vede k narušení rovnováhy jednotlivých složek 

životního prostředí a způsobuje značné ekologické problémy. V posledních několika 

desetiletích se již rozšířily přístupy, které vychází z uvědomění si skutečnosti, že člověk 

není přírodě nadřazen, nýbrž je její součástí a bez jejích zdrojů se neobejde. V právních 

řádech je patrná snaha zákonodárců na tyto skutečnosti reagovat. Na mezinárodní a 

regionální úrovni společně státy spolupracují a vytváří pravidla, která dále začleňují do 

svých zákonů. Vždy však záleží na konkrétních osobách, které se na rozhodovacích 

činnostech spolupodílejí, jakou míru ochrany přírodě umožní, na vůli každého z nás, jak 

bude působit na životní prostředí, ve kterém žije a jakou zde po sobě zanechá stopu. 

Právo v oblasti životního prostředí reaguje zejména na potřeby společnosti v daném 

čase a místě (včetně preventivních opatření). 

 Díky závazkům vyplývajícím z nadnárodních, a regionálních mezinárodních 

mnohostranných úmluv, jsou jednotlivé signatářské země (včetně České republiky) 

zavázány i v oblasti péče o přírodu a krajinu a přijímají v této oblasti řadu právních 

nástrojů, opatření, a strategických programů. Územní ochrana je jednou 

z nejdůležitějších oblastí právní ochrany přírody. Právo životního prostředí za účelem 

její realizace využívá širokou škálu právních nástrojů, díky kterým zůstávají komplexně 

zachovány ohrožené ekosystémy a jejich jednotlivé složky (např. ohrožené organismy, 

přírodní stanoviště, geologické či geomorfologické objekty apod.).  

 Problematika územní ochrany v ČR byla již několikrát různými autory 

komplexně zpracována. V této práci bych chtěla navázat na dosažené výsledky a dále je 

aktualizovat o poslední vývoj. Rovněž si kladu za cíl pokusit se o zhodnocení současné 

právní územní ochrany přírody zakotvené v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny. Dále pak blíže rozpracuji stav územní ochrany v mikroregionu Frenštátsko (a to 

                                                             
2 SYROVÁTKA, V., Pokrok je blbec!?, Praha: Dokořán, s.r.o., 2006, s. 46. 
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i v souvislosti s jeho potenciálním ohrožením těžbou uhlí) a popíšu průběh kauzy 

těžebních věží Dolu Frenštát. 

 Práci jsem rozčlenila do sedmi kapitol, včetně úvodu a závěru. Ve druhé kapitole 

prozkoumám historický vývoj územní ochrany přírody a krajiny na území ČR a jeho 

návaznost na český právní řád. Ve třetí kapitole se budu zabývat právní úpravou na 

mezinárodní, unijní a vnitrostátní úrovni. Provedu v ní rozbor některých závazků, které 

vyplývají pro Českou republiku jako signatáře mezinárodních úmluv z členství v 

mezinárodních organizacích a Evropské unii (včetně implementace směrnice o ptácích a 

směrnice o stanovištích do českého právního řádu). Dále budu zkoumat, jakým 

způsobem se ochrana přírody a krajiny promítla do ústavního pořádku ČR a provedu 

stručný úvod do základního právního předpisu zabývajícího se územní ochranou přírody 

a krajiny v českém právním řádu – zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

V následující čtvrté kapitole zhodnotím obecnou územní ochranu přírody a krajiny 

v ČR. V páté kapitole se budu věnovat analýze jednotlivých kategorií zvláštní územní 

ochrany, včetně jejich komparace, a některým jejich společným institutům. V závěru 

pojednání o národních parcích se také stručně vyjádřím k návrhu novely ZOPK 

týkajícím se ustanovení NP. V šesté kapitole bych chtěla propojit předchozí kapitoly a 

navázat na ně, a to v rámci aplikace této kapitoly na území mikroregionu Frenštátsko. V 

této oblasti se totiž nachází rozmanité a cenné přírodní i člověkem vytvořené fenomény, 

které jsou chráněny právě prostřednictvím kategorií územní ochrany přírody a krajiny. 

Cílem tedy bude zjistit, které z nich se na tomto území aplikují. Nastíněnou analýzu 

provedu také v kontextu s možností hrozby poškození tohoto hodnotného území těžbou 

černého uhlí. Jelikož je však tato tematika velmi rozsáhlá a překročila by cíle této práce, 

tak se horním právem budu zabývat pouze okrajově, a to v souvislosti s jeho vlivy na 

přírodu a krajinu s ohledem na území Frenštátska a jeho okolí. 

 

 

 

 

  



 

5 

 

2. HISTORIE PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚZEMNÍ OCHRANY PŘÍRODY A 

KRAJINY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU 

  

 Původní podoba krajiny byla na našem území utvářena dlouhodobým 

vzájemným působením přírodních procesů a lidskou činností. Velký vliv zde mělo 

zemědělské hospodaření, odlesňování rozmanité původní skladby lesů a jejich 

nahrazování rychle rostoucími monokulturami (zejména smrkem ztepilým). Rovněž 

průmyslová výroba a těžba uhlí se negativně otiskly na současném vzhledu krajiny ČR. 

 Za první podklady ochrany přírody na našem území jsou v období středověku 

považovány právní akty panovníka, šlechty a měst, jejichž cílem však nebylo 

ekologické hledisko, ale ochrana majetku. Nejčastěji se jednalo o předpisy proti 

pytláctví a kácení dřevin. Z dochovaných textů lze jako příklad uvést soubor nařízení a 

příkazů českého knížete Konráda II. Oty z roku 1189 tzv. Statuta Konrádova, v nichž 

bylo uvedeno opatření proti kácení stromů
3
. Prvky ochrany přírody obsahoval rovněž 

návrh kodexu panovníka Karla IV. sepsaný v polovině 14. století, tzv. Maiestas 

Carolina. Byl v něm vypracován systém ochrany a správy lesů, včetně přísných trestů, 

ale kvůli odporu šlechty tento návrh nevstoupil v platnost.  

 Významnější zásahy v přírodě a krajině nastaly v období od poloviny 16. století 

do poloviny 18. století v souvislosti s rozsáhlou kolonizací. Jejím následkem bylo 

odlesňování mnoha (zejm. horských) oblastí.
4

 Masivní kácení lesů probíhalo i 

v následujících dekádách v souvislosti s nárůstem průmyslové výroby. Bylo tomu tak 

proto, že se ze dřeva pálilo dobře výhřevné uhlí a na území Čech, Moravy a Slezska 

začalo hrozit, že dojde k podobné devastaci lesů jako v západní Evropě. Stát si tuto 

situaci uvědomoval, proto začal doporučovat vyhledávání nerostných surovin, které by 

nahradily jako palivo dřevo.
5
  Zde spatřuji určitý paradox v tom smyslu, že prvotní 

příčinou devastace krajiny v 19. a 20. století způsobené průmyslem (zejména 

v oblastech hutnictví a těžby uhlí), byl vlastně zájem na ochraně lesního krytu. 

Postupem času však technologický vývoj pokročil natolik, že do pozadí ustoupil i zájem 

zachovat zde původní rozmanitou skladbu krajiny a lesa a došlo proto i tak k plošnému 

                                                             
3 Čl. 28 Statut Konrádových: „Mimo to nikdo z těch, kdož hlídají les, nemá nikoho obírat na cestě nebo 

na tržišti, než ať jej obere tenkráte, když jej najde, jak seká strom; k tomu soudce ať nikdy nenalézá na 

(pokutu) 300 denárů, nýbrž na 60.“ 
4 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a 

krajiny České republiky, Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011, s. 12. 
5 Např. císařský reskript Marie Terezie z roku 1757, kterým podpořila mj. vyhledávání nových uhelných 

slojí za finanční odměnu. 
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odlesnění. V rámci tzv. tereziánských reforem sice bylo nařízeno, aby byla území po 

provedené těžbě opět zalesněna, ale na základě doporučení zde byly preference výsadby 

smrku ztepilého. Přirozená druhová skladba lesa, kde převažovaly z 66 % listnaté 

dřeviny, tak ustoupila jehličnatým monokulturám.
6
 Následkem takových zásahů byl 

ústup světlomilných druhů rostlin a živočichů, jejichž existence je díky tomu ohrožena i 

v současnosti.
7
 

 První chráněné lokality vznikaly na našem území díky individuálním aktivitám 

soukromých osob díky projevům myšlenkových proudů, které se šířily tou dobou celou 

Evropou. Již v 17. století se do popředí dostávají názory anglického politika, filosofa a 

spisovatele A. A. Coopera (1671–1713), který bývá literaturou označován za 

zakladatele moderního pojetí přírody, tzv. „kultu přírody“. Jeho myšlenky dále rozvíjel 

švýcarský filosof, spisovatel a hudebník J. J. Rousseau (1712–1778), který kritizoval 

vše lidské jako zkažené a divokou přírodu povýšil na synonymum svobody a čistoty. 

Dalšími významnými představiteli, v jejichž dílech nacházíme „niterný vztah 

k přírodě“, byli německý filosof I. Kant (1724–1804) a německý přírodovědec a filosof 

A. von Humboldt (1769–1859). Právě Humboldt poprvé použil sousloví „přírodní 

památka“, a to v souvislosti s jihoamerickými deštnými pralesy. Tyto filosofy zde 

uvádím proto, že jejich myšlenkové názory ovlivnily vývoj evropského i amerického 

kontinentu, a vznikl díky nim mimo jiné pojem „ochrana přírody“ – a na jejich 

základech tak staví i současné právo životního prostředí.
8
 Vnímání přírody je v Čechách 

spojeno s poutěmi českých umělců, jako byli například K. H. Mácha (1810–1836) a J. 

K. Tyl (1808–1856).
9
 Nejstarší přírodní rezervací jsou Týřovské skály na Křivoklátsku, 

jimž byla ochrana poskytnuta již v roce 1826. Zajímavostí je, že účelem ochrany nebyly 

důvody pouze estetické, jako u většiny motivů zakladatelů prvních soukromých 

rezervací u nás. Ve Veltruském parku, který se na daném území rozkládal, totiž hnízdily 

kolonie havranů, pro jejichž ochranu byl lesní porost na tomto území vyloučen 

z běžného hospodaření.
10

 

                                                             
6 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a 

krajiny České republiky, Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011, s. 18 – 19. 
7 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a 

krajiny České republiky, Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011, s. 19. 
8 MATOUŠEK, V., Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální, Praha: KRIGL, 

2010, s. 181 – 183. 
9 MATOUŠEK, V., Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální, Praha: KRIGL, 

2010, s. 185 – 186. 
10 PEŠOUT, P., „Soukromé rezervace“ v České republice, Ochrana přírody 2014, ročník 2014, číslo 2 

(internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/soukrome-rezervace-v-

ceske-republice/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/soukrome-rezervace-v-ceske-republice/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/soukrome-rezervace-v-ceske-republice/
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 V roce 1838 byly v Novohradských horách na panství Jiřího Augustin 

Langueval-Buquoye založeny dvě rezervace: Žofínský prales a Hojnovodský prales. 

Hlavním účelem bylo zachování tamních pralesů a ponechání je samovolnému vývoji 

bez zásahu člověka, aby byly zachovány pro budoucí generace.  Tento účel byl úspěšně 

splněn, neboť existují dodnes (Žofínský prales jako národní přírodní rezervace a prales 

Hojná Voda jako národní přírodní památka). Roku 1858 pak kníže Jan Schwarzenberg 

založil na Šumavě rezervaci Boubínský prales, která se rovněž zachovala do současnosti 

a spadá do kategorie národní přírodní rezervace. Na rozdíl od Žofínského a 

Hojnovodského pralesa byl Boubínský založen již z přírodovědeckých důvodů.
11

 

 V průběhu 19. století se ochranou přírody začaly zabývat také spolky. Ty se 

v roce 1904 sdružily pod tzv. „Svaz českých okrašlovacích spolků v království 

českém“
12

. Předmětem jejich činnosti však nebyla ochrana velkých území, ale spíše 

konkrétní lokality, které dnes bývají označovány jako přírodní památky (např. ochrana 

stromořadí i jednotlivých památných stromů, ochrana stromů ohrožených regulací řek) a 

dále se snažily regulovat těžbu nerostných surovin. Ve své době byly nejvýznamnější 

nestátní institucí, která se zabývala ochranou přírody a krajiny. V letech 1905–1909 se 

také zapojily do tvorby soupisu přírodních památek v českých zemích. Zpětně lze 

zkoumáním jejich činností pozorovat, jak se měnilo jejich zaměření od původních prací 

soustředěných na zalesňování a výsadbu, až po rozšíření na ochranářské aktivity (např. 

v Praze v roce 1914 byla na popud prof. Velenovského během sjezdu českých 

přírodozpytců, lékařů a inženýrů schválena rezoluce, která žádala vytvoření komise pro 

ochranu přírody jako poradního orgánu zemské správní komise. Byly zde zdůrazněny 

rozpory mezi vědeckými snahami o ochranu přírodních památek a hospodářskými 

otázkami a vyslovila se zde myšlenka ochrany přírodních památek pro budoucí 

generace před jejich úplným zničením)
13

.  

 Na počátku 20. století bylo na území dnešní České republiky chráněno asi 24 

území, která by se z dnešního pohledu zařadila do kategorie tzv. maloplošných území. 

Většina z nich byla v soukromém vlastnictví (úplném nebo částečném) a jejich ochrana 

                                                             
11 HORT, L., VRŠKA, T. Historie vzniku lesních rezervací v ČR do roku 1945, Ochrana přírody, 2008, 

ročník 2008, číslo 1 (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/historie-

vzniku-lesnich-rezervaci-v-cr-do-roku-1945/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
12 Pozn. Svaz byl za dobu své existence několikrát přejmenován, od roku 1918 do svého zániku v roce 

1951 působil pod názvem „Svaz československých spolků pro okrašlování a ochranu domoviny“. 
13 MATOUŠEK, V., Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální, Praha: KRIGL, 

2010, s. 197. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/historie-vzniku-lesnich-rezervaci-v-cr-do-roku-1945/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/historie-vzniku-lesnich-rezervaci-v-cr-do-roku-1945/
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byla vyhlášena vlastníky buď z jejich osobní iniciativy, nebo z podnětu odborníka.
14

 

Pozemková reforma
15

 podpořila vyhlašování a zachování stávajících soukromých 

přírodních rezervací tím způsobem, že umožnila, aby pozemky s územní ochranou, tj. 

chráněné přírodní rezervace, byly ze záboru vyloučeny. Pozemkový úřad mohl podle 

ust. § 20 přídělového zákona rozhodnout, že se původnímu vlastníkovi tato území 

ponechají a (po dohodě s příslušným ministerstvem) mu jen určil podmínky, jak o dané 

území pečovat.  

 Jako „základní kámen“ v rozvoji právní úpravy soustavy zvláště chráněných 

území lze považovat přijetí výnosu tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty č. 

j. 143.547V, ze dne 31. 12. 1933 (bývá také označován jako tzv. Silvestrovský výnos), 

jímž bylo na území dnešní ČR vyhlášeno 108 chráněných rezervací. Silvestrovský 

výnos však nebyl závazným právním předpisem. Jednalo se pouze o informaci pro školy 

o existujících chráněných územích. V praxi byly jednotlivé rezervace zřizovány formou 

dohod s vlastníky, rozhodnutím státního pozemkového úřadu při pozemkové reformě, 

případně přechodem do státního vlastnictví, či vykoupení státem a jejich svěřením do 

péče právnickým osobám.
16

 Spolky se těchto reforem také účastnily. Některé se 

dokonce staly vlastníky soukromých rezervací a zaměřovaly se na ochranu vybraných 

cenných přírodních lokalit (např. České botanické společnosti bylo v rámci pozemkové 

reformy v roce 1935 státem přiděleno naleziště koniklece jarního u Vlkova). 

 Ochrana tzv. velkoplošných území byla realizována relativně pozdě. První 

chráněná krajinná oblast – CHKO Český ráj – byla vyhlášena až v roce 1955. Založena 

byla na popud tehdejšího konzervátora státní ochrany přírody Dr. Jiřího Šolce, který 

vycházel z klasifikace IUCN (viz kapitola 3.1) a do tohoto celku zahrnul již existující 

přírodní rezervace skalních měst.
17

 Poté následovalo v roce 1956 zřízení CHKO 

Moravský kras. 

                                                             
14 PEŠOUT, P., Silvestrovský výnos – 80 let od vydání, Ochrana přírody, 2013, ročník 2013, číslo 6 

(internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/silvestrovsky-vynos-
80-let-od-vydani/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 

15 Provedená zákonem č. 215/1919 Sb. z a n., o zabrání velkého majetku pozemkového (tzv. záborový 

zákon) a zákonem č. 81/1920 Sb. z. a n. kterým se vydávají po rozumu §u 10 zákona ze dne 16. dubna 

1919, č. 215 Sb. zák. a nař., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené 

půdě (tzv. zákon přídělový). 
16 PEŠOUT, P., Silvestrovský výnos – 80 let od vydání, Ochrana přírody, 2013, ročník 2013, číslo 6 

(internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/silvestrovsky-vynos-

80-let-od-vydani/; cit. ke dni 20. 3. 2016). 
17 MOCEK, J. Šedesátileté výročí CHKO Český ráj, Ochrana přírody, 2015, ročník 2015, číslo 4 (internet. 

zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/sedesatilete-vyroci-chko-cesky-raj/; cit. ke 

dni 2. 5. 2016). 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/silvestrovsky-vynos-80-let-od-vydani/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/silvestrovsky-vynos-80-let-od-vydani/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/silvestrovsky-vynos-80-let-od-vydani/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/silvestrovsky-vynos-80-let-od-vydani/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/sedesatilete-vyroci-chko-cesky-raj/
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 Ačkoliv bylo vypracováno mnoho návrhů zákona na ochranu přírody, byl 

samostatný zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody v tehdejším Československu 

přijat až v roce 1956, a to jako v jedné z posledních zemí na světě.
18

 Jednalo se o 

stručný předpis, který zahrnoval pouze 21 paragrafů.  

 Velké změny se však dostalo ochraně území, která byla do roku 1956 

označována souhrnně jako „státní přírodní rezervace“. Tento předpis již obsahoval 

úpravu ochrany území, kterou rozdělil následovně: 1. národní parky, 2. chráněné 

krajinné oblasti, 3. státní přírodní reservace, 4. chráněná naleziště, 5. chráněné parky a 

zahrady, 6. chráněné studijní plochy.
19

 Kolem těchto území bylo možné zřizovat 

ochranná pásma. Z uvedených kategorií se dodnes zachovaly první dvě kategorie, tj. 

národní parky a chráněné krajinné oblasti. Ostatní byly transformovány ustanovením § 

90 odst. 5–8 ZOPK do jednotlivých kategorií tzv. maloplošných zvláště chráněných 

území. Na rozdíl od národních parků
20

 byly chráněné krajinné oblasti, ve srovnání se 

současnou právní úpravou, vymezeny velice stručně.
21

 Ustanovení zákona upravovala 

také povinnost vlastníka nebo uživatele pozemku, na kterém bylo chráněné území nebo 

ochranné pásmo zřízeno, strpět omezení stanovené podmínkami ochrany. Náhrada za 

tato omezení jim příslušela pouze v případě, že jim vznikla majetková újma, nikoli 

nepatrná, a o její výši rozhodoval rada okresního národního výboru.
22

 Nejvyšším 

orgánem státní ochrany přírody bylo ministerstvo školství a kultury. Z důvodu absence 

sankčních
23

 a nápravných opatření však měl zákon spíše proklamativní charakter. 

V tomto zákoně rovněž chyběla obecná úprava ochrany přírody, což znamená, že se 

nevztahovala na území celého státu, ale pouze na určité plochy. To vedlo ke zničení 

přírody na velkých územích země (viz níže). Dalším nedostatkem tohoto zákona byl i 

způsob zachování jednotlivých oblastí, který byl postaven na zastaralém konzervačním 

principu, jenž nebral v potaz to, že některá chráněná stanoviště a ekosystémy vznikly až 

v důsledku činnosti člověka – jejich zachování by pak bylo opět možné pouze díky 

jejich aktivnímu udržování lidskými zásahy, což v „zakonzervovaném“ režimu možné 

nebylo. Socialistický stát navíc často upřednostňoval hospodářské zájmy před ochranou 

                                                             
18 MATOUŠEK, V., Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální, Praha: KRIGL, 

2010, s. 199. 
19 § 3 z. č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. 
20 Pozn. prvním národním parkem zřízeným na území dnešní ČR byl v roce 1963 Krkonošský národní 

park. 
21 § 4 odst. 2 z. č. 40/1956 zněl: „Zachované typické krajinné oblasti s rozptýlenými význačnými 

přírodními výtvory lze prohlásit za chráněné krajinné oblasti.“ 
22 § 10 z. č. 40/1956. 
23 Pozn. sankce byly do zákona zakotveny až novelou zákona č. 65/1986 Sb. 
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přírody a krajiny. V procesu centralizace hospodářství a zavádění velkovýroby bylo na 

území České republiky odstraněno mnoho krajinných prvků, například luka, meze, polní 

cesty, hájky a remízy. Rovněž byla vysušena většina mokřadů a lužních lesů a 

napřímena a zpevněna koryta velké části vodních toků. Všechny tyto činnosti vedly 

k unifikaci původních rozmanitých krajinných ploch používaných dříve při malovýrobě, 

což vedlo ke snížení ekologické stability krajiny.
24

 Následkem bylo výrazné snížení 

druhové a ekosystémové biodiverzity (životní prostředí takto změněné a poškozené se 

stalo nevhodné pro více než 70 % druhů rostlin a živočichů) a změně rázu krajiny ve 

velkých krajinných celcích (např. Ostravsko)
25

. Dále došlo ke „zvýšení erozního 

ohrožení území, degradace půd, omezení prostupnosti krajiny, snížení obytné hodnoty 

území a celkovému narušení ekologické rovnováhy zemědělské krajiny“
26

. 

 V souvislosti se změnou politického a společenského prostředí v roce 1989 došlo 

k obratu v mnoha oblastech lidské činnosti a k přijetí nových právních úprav. Tehdejší 

stav přírody a krajiny výstižně shrnují autoři monografie „Ekologická obnova v České 

republice“
27

:  

„Na počátku 90. let 20. století byly konstatovány hlavní problémy stavu krajiny 

způsobené necitlivým způsobem hospodaření: neměrné zjednodušení krajinné matrice a 

celková unifikace lesní a zemědělské krajiny s preferencí velkoplošných monokultur, 

která vedla k narušení ekologické rovnováhy na větší části území ČR, snížená 

prostupnost intenzivně využívané krajiny pro člověka a volně žijící druhy živočichů i 

rostlin, neúměrné zatížení půd a vod eutrofizací a polutany, vysoké ohrožení a 

poškození půdo vodní a větrnou erozí, narušení vodního režimu krajiny neúměrnou 

regulací odtokových poměrů a snížení retenční kapacity povodí, poškození lesů vlivem 

intenzivního hospodaření (preferujícího monokultury smrku) a znečištění ovzduší, 

celková degradace významné části území ČR vlivem hlubinné a povrchové těžby uhlí, 

narušení krajinného rázu a estetických hodnot krajinné scenerie, ztráta vztahu člověka 

k místu, ve kterém žije, způsobená hlavě násilnou změnou vlastnických poměrů.“  

 

                                                             
24 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a 

krajiny České republiky, Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011, s. 13. 
25 JONGEPIEROVÁ, I., PEŠOUT, P., JONGEPIER, J. W. & PRACH, K. (eds.), Ekologická obnova 

v České republice, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012, s. 123. 
26 JONGEPIEROVÁ, I., PEŠOUT, P., JONGEPIER, J. W. & PRACH, K. (eds.), Ekologická obnova 

v České republice, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012, s. 123. 
27 JONGEPIEROVÁ, I., PEŠOUT, P., JONGEPIER, J. W. & PRACH, K. (eds.), Ekologická obnova 

v České republice, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012, s. 123 – 124. 
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 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo jasné, že zákon č. 40/1956 Sb. 

již nebyl schopen plnit svou funkci. Namísto něj byl přijat zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny (dále jen jako ZOPK). Jedním z důvodů byly chybějící právní 

nástroje, které by efektivněji chránily přírodu (včetně takových, které budou chránit celé 

území, nikoli jen jeho vybrané části). Konzervační princip chránící dochované oblasti 

byl doplněn o aktivní způsoby ochrany přírody a krajiny a v ZOPK byly zakotveny 

nové principy, které se globálně uplatňují při ochraně životního prostředí (např. princip 

předběžné opatrnosti, zásada prevence, udržitelné využívání přírodních zdrojů atd.). 

V ZOPK se také změnily kategorie chráněných území a byla přidána ustanovení o účasti 

veřejnosti na ochraně přírody včetně práva na informace v ochraně přírody a krajiny. 

Z předchozí právní úpravy byla zachována kontinuita chráněných krajinných oblastí a 

národních parků.
28

 Ostatní kategorie byly zrušeny a dosavadní chráněná území přešla 

prostřednictvím společných ustanovení ZOPK pod ochranu některé z nových skupin 

souhrnně označovaných jako „maloplošná území“. Oproti dosavadní úpravě se do péče 

o životní prostředí zapojuje nejen stát, ale také osoby soukromého práva i nevládní 

organizace.  

 Nelze opomenout význam dobrovolnictví jako jednoho z nástrojů v ochraně 

životního prostředí. Místa chráněná z vlastní iniciativy soukromoprávními osobami 

(dále jako soukromé rezervace) právní předpisy přímo neupravily. Přesto taková území 

dále existují a jsou chráněna prostřednictvím vlastnického či jiného užívacího práva 

(např. držba, výpůjčka, nájem) k pozemkům nebo stavbám. Tato území zřizují buď 

jednotlivé fyzické osoby, nebo soukromé právnické osoby (zejména spolky). Nemalou 

úlohu mezi osobami soukromého práva, které však nejsou výslovně v ZOPK zakotveny, 

hrají pozemkové spolky. Nejvýznamnějšími pozemkovými spolky u nás jsou Český 

svaz ochránců přírody (dále jen jako ČSOP) a Nadace Partnerství, které navázaly na 

tradici prvorepublikových okrašlovacích spolků v českých zemích, a inspirovaly se také 

zkušenostmi ze zahraničí. Tyto dva spolky daly podnět ministerstvu životního prostředí 

(dále jen jako MŽP), jež v roce 1997 ustavilo orgán s názvem Poradní sbor pro 

pozemkové spolky. Následující rok díky iniciativě tohoto sboru vyhlásilo ČSOP 

program na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků, který funguje dodnes pod 

                                                             
28 § 90 odst. 9 ZOPK. 
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názvem „Místo pro přírodu“.
29

 V rámci tohoto programu byl vybudován systém 

akreditace pozemkových spolků, který by měl těmto sdružením zajistit důvěryhodnost 

vůči veřejnosti, a to kvůli nedostatečným právním úpravám.  

Lokality spravované pozemkovými spolky mají rovněž zpracovány obdoby plánů péče 

o zvlášť chráněná území.
30

 Pozemkové spolky se řadí do skupiny neziskových 

organizací a nejčastěji se zakládají podle ustanovení § 214 an. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále jen jako OZ), nebo si volí formu ústavu podle ustanovení § 

402 an. OZ. Hnutí pozemkových spolků se tak stalo nedílnou součástí systému ochrany 

přírody v ČR a je každoročně podporováno grantem MŽP.
31

 

 Další změnou ve prospěch ochrany přírody a krajiny bylo přijetí několika 

koncepčních dokumentů (viz dále). 

 Co se týče politiky životního prostředí ČR, jedná se v širším slova smyslu o 

činnost státu, která má směřovat k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí (v 

této souvislosti i lidského zdraví) jako celku i jeho jednotlivých složek, stejně tak má 

zabezpečit zajištění šetrného a racionálního využívání přírodních zdrojů. Politika 

životního prostředí ČR v širším slova smyslu je také založena na politice životního 

prostředí EU. Hlavní zásady, které tuto politiku charakterizují, jsou: 1) zásada prevence, 

2) přednostní náprava škod na životním prostředí přímo u zdroje, 3) zásada 

„znečišťovatel platí“.
32

 V rámci politiky životního prostředí ČR je přijímána i řada 

strategických dokumentů, koncepcí a dotačních programů, Tyto obsahují mj. nástroje 

ochrany životního prostředí, hodnotí stávající stav životního prostředí v ČR, stanovují 

cíle v oblasti životního prostředí na určité období, případně přerozdělují prostředky pro 

zlepšení kvality životního prostředí atp. (viz níže). Tyto dokumenty by měly být rovněž 

v souladu s unijními předpisy. Politiku životního prostředí lze v užším smyslu chápat 

také jako dokument, který stanovuje cíle státu v oblasti životního prostředí a nástroje 

k jejich dosažení, tzv. Státní politika životního prostředí (dále jen jako SPŽP). Po 

vstupu ČR do EU tak vytvořila vláda ČR Státní politiku životního prostředí pro období 

2004-2010
33

. Na ni navázala současná Státní politika životního prostředí ČR
34

 (aktuálně 

                                                             
29 PEŠOUT, P., MORAVEC, J., Pozemkové spolky – perspektivní ochrana přírody, Ochrana přírody, 

2014, ročník 2014, číslo 2 (internet. zdroj http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-

krajinu/pozemkove-spolky/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
30 Pozn.: Podrobnější informace o těchto lokalitách lze velice přehledně dohledat na internetu (viz např. 

www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokalit; cit. ke dni 20. 3. 2016).  
31 Viz http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1071&m_id_old=1071 (cit. ke 

dni 2. 5.  2016). 
32 Blíže viz internet. zdroj: https://www.euroskop.cz/8926/sekce/zivotni-prostredi/ (cit. ke dni 2. 5. 2016). 
33 Usnesení vlády č. 235/2004, o Státní politice životního prostředí České republiky. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/pozemkove-spolky/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/pozemkove-spolky/
http://www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokalit
http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1071&m_id_old=1071
https://www.euroskop.cz/8926/sekce/zivotni-prostredi/
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pro období 2012–2020). Státní politika životního prostředí ČR se zaměřuje na čtyři 

hlavní oblasti: 1) ochrana a udržitelné využívání zdrojů, 2) ochrana klimatu a zlepšení 

kvality ovzduší, 3) ochrana přírody a krajiny a 4) bezpečné prostředí.
35

 

 V roce 1998 přijala vláda koncepční dokument Státní program ochrany 

přírody a krajiny
36

, který byl v roce 2009 aktualizován a svou platnost má prozatím 

stanovenu až do roku 2021. Tento aktualizovaný program „stručně analyzuje stav 

přírodního a krajinného prostředí, formuluje dlouhodobé cíle a opatření, nezbytná 

k jejich dosažení“
37

. Jsou v něm zahrnuty čtyři dílčí programy řešící jednotlivé aspekty 

ochrany přírodního a krajinného prostředí. Prvním z nich je hodnocení a míra naplnění 

Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR včetně jeho aktualizace. Zároveň je 

akčním plánem Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR a strategickým akčním 

plánem Mezinárodní úmluvy o ochraně mokřadů (rovněž označován jako Ramsarská 

úmluva). Dále slouží jako strategie k naplňování Evropské úmluvy o krajině.
38

  

 V roce 2005 byla přijata Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR. Stalo 

se tak jednak v reakci na vstup ČR do EU, jednak z důvodu, že přijetí bylo i povinností 

ČR jako smluvní strany Úmluvy o biologické rozmanitosti (k úmluvě blíže viz kapitola 

2).   

 Další příklady dokumentů rozvíjející Státní politiku životního prostředí ČR jsou: 

Priority vyhlašování velkoplošných zvláště chráněných území obecně a ve vztahu 

k soustavě Natura 2000 z roku 2008, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR z roku 

2010, nebo zprávy o životním prostředí ČR každoročně zpracovávané Centrem 

hodnocení životního prostředí
39

, které mj. shrnují poznatky v stavu a vývoji 

jednotlivých složek životního prostředí, posuzují naplňování Státní politiky životního 

prostředí nebo poukazují na nové oblasti, které by měly být v rámci této politiky 

řešeny.
40

 

                                                                                                                                                                                   
34 Usnesení vlády č. 6/2013, o aktualizované Státní politice životního prostředí České republiky na léta 

2012 až 2020. 
35 Viz Státní politika životního prostředí České republiky (2012 – 2020); dostupná na webové stránce 

MŽP: http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi, s. 3 (cit. ke dni 2. 5. 2016). 
36 Usnesení vlády č. 415/1998, Státní program ochrany přírody a krajiny ČR. 
37 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a 

krajiny České republiky, Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011, s. 7. 
38 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a 

krajiny České republiky, Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011, s. 3. 
39 Viz Státní politika životního prostředí České republiky (2012 – 2020); dostupná na webové stránce 

MŽP: http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi, s. 5 (cit. ke dni 2. 5. 2016). 
40 Viz internet. zdroj: http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace (cit. ke dni 2. 

5. 2016). 

http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi
http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi
http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace
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3. PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY ÚZEMÍ 

 

 Do této kapitoly byly vybrány předpisy, ve kterých je obsažena území ochrana 

přírody a krajiny. Pokud se tyto dokumenty zároveň zabývají i jinými tématy, budeme 

se při jejich analýze soustředit zejména na výše uvedenou kategorii ochrany. První 

kapitola bude zaměřena na mezinárodní právní úpravu smluv, kterých je zároveň Česká 

republika signatářským státem, v další kapitole se dotkneme unijního práva a na závěr 

se stručně podíváme na vnitrostátní předpisy. 

 

3.1 Mezinárodní právo a územní ochrana 

 

 V šedesátých letech 20. století se celosvětově zvedl zájem o životní prostředí, 

jeho stav a budoucnost. Důvodem byly negativní změny životního prostředí způsobené 

neomezeným čerpáním přírodních zdrojů a nešetrnými zásahy do ekosystémů, které se 

citelně začaly podepisovat na jeho kvalitě po celé planetě
41

. Jednotlivé země si 

uvědomily, že již nejsou vzniklé problémy dále schopny řešit na národní, popřípadě 

regionální úrovni, a postupně začaly (v různé míře) přijímat fakt, že jejich národní 

zájmy budou muset ustoupit do pozadí a nápravu bude potřeba sjednat v rámci 

mezinárodní spolupráce.  

 Obecně je jako hlavní milník procesu tzv. ekologizace práva považována 

Konference OSN o životním prostředí, která se konala v roce 1972 ve Stockholmu. 

Jejím výsledkem bylo přijetí právně nezávazné Deklarace Konference Organizace 

spojených národů o životním prostředí (Declaration Of The United nations 

Conference On The Human Environment; dále jen jako Stockholmská deklarace), která 

se poprvé soustředila na ochranu životního prostředí jako celku
42

. Stockholmská 

deklarace také poprvé zakotvila právo na životní prostředí jako jedno ze 

základních lidských práv a formulovala několik hlavních zásad, na kterých stojí 

                                                             
41 Pozn.: „Z globálních problémů, (…)  lze jmenovat zejména změnu klimatu, globální oteplování a 

zvyšování hladin oceánů, genetickou ztrátu biologické rozmanitosti, ztenčování ozónové vrstvy, vysoký 

nárůst populace v celosvětovém měřítku, kontaminace moří a oceánů či nedostatek pitné vody. Mezi 

problémy životního prostředí regionálního významu patří v současné době např. devegetace, 

deforestace a desertifikace či kontaminace jednotlivých složek životního prostředí přesahující jurisdikci 

jednoho státu.“ (viz DAMOHORSKÝ, M. a kol., Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha: C. H. 

Beck, 2010, s. 98). 
42 Pozn.: do té doby se právní regulace v oblasti životního prostředí soustředila na ochranu jeho 

jednotlivých složek (např. ochrana vod a moří, či konkrétních rostlinných a živočišných druhů). 
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moderní právo životního prostředí.
43

 Výsledkem této konference bylo rovněž vytvoření 

instituce Program OSN pro životní prostředí (United Nations Environmental 

Programme, dále jen jako UNEP) jako ústředního a jediného orgánu OSN, který se 

výlučně zabývá problematikou životního prostředí. 

 Od té doby se ve světě pravidelně svolávají konference o životním prostředí. 

Jako příklad zde uvedu nejznámější konferenci z 90. let, tj. Konference OSN o životním 

prostředí v Rio de Janeiru. Bylo na ní přijato pět významných dokumentů – Rámcová 

úmluva o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate 

Change), Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, dále 

jen jako CBD) Deklarace o životním prostředí (Rio Declaration on Environment and 

Development), Právně nezávazné autoritativní prohlášení k principům globální 

shody o využívání, ochraně a udržitelném rozvoji všech typů lesů (Non-legally 

Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the 

Management, Conservation and Sustainable Development of All Type sof Forests) a 

Agenda 21 (Agenda 21). První dva dokumenty jsou prameny hard law, ostatní spadají 

do kategorie soft law
44

. 

 Hlavním účelem mezinárodních summitů je nejen přijímání nových 

mezinárodních dokumentů. Ty jsou až výsledkem jednání, na kterých se probírá 

stávající stav životního prostředí. Prosazují se cíle, zásady a mechanismy, které by 

zefektivnily ochranu životního prostředí, včetně ustanovování nových institucí apod. Na 

mezinárodních konferencích (nejen o životním prostředí) pořádaných od 19. Století 

začaly být dále přijímány nové typy pramenů, které si získaly v mezinárodním 

společenství nezanedbatelné místo. Jedná se o právně závazné a právně nezávazné 

rezoluce
45

 přijímané mezinárodními konferencemi nebo v rámci různých mezinárodních 

organizací.  

                                                             
43 ŠTURMA, P. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí. I. část (obecná), Beroun: Eva Rozkotová – 

IFEC, 2004, s. 36 
44 Tj. doporučení, deklarace, programy atd., které nejsou právně závazné ani vynutitelné a bývají 

formulovány takovým způsobem, aby si mohly smluvní strany nadále ponechat možnost prosazovat své 

vlastní zájmy, viz ŠTURMA, P. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí. I. část (obecná), Beroun: 

Eva Rozkotová – IFEC, 2004, s. 12–20). 
45 Pozn.: Právně nezávazné rezoluce se dále klasifikují do tří kategorií: 1) doporučení (směrnice), která 

adresují mezivládní organizace svým členským státům a předvídají akce, které se budou v určité 

stanovené době konat, 2) akční programy, které jsou určeny nejen mezinárodním organizacím, ale i 

celému mezinárodnímu společenství a 3) deklaratorní doporučení (deklarace), která nestanovují 

konkrétní akce (jako směrnice), ale spíše vymezují obecnou linii jednání států v ochraně životního 

prostředí. (viz ŠTURMA, P. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí. I. část (obecná), Beroun: 

Eva Rozkotová – IFEC, 2004, s. 81 – 82). 
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  Základní prameny mezinárodní ochrany přírody však nadále tvoří mezinárodní 

smlouvy (hard law). Jelikož však určitý problém životního prostředí nelze obsáhnout 

jediným dokumentem, bývají jednotlivé problematiky dále specifikovány v rámci 

regionálních smluvních ujednání. Nevýhodou takových úprav však bývá jejich 

roztříštěnost, především co se týče jejich kvality.
46

 Řada mezinárodních smluv pak dále 

upřesňuje konkrétní povinnosti prostřednictvím tzv. „dodatkových protokolů“, které 

jsou závazné stejně jako mezinárodní úmluvy.
47

  

 Mezinárodní organizace (vládního i nevládního charakteru) mají také 

v mezinárodním právu životního prostředí nezanedbatelné místo, neboť smluvní strany 

mezinárodních úmluv těmto institucím často svěřují určité pravomoci, díky nimž si 

vytváří mechanismy zajišťující spolupráci smluvních subjektů v dané oblasti ochrany 

životního prostředí.
48

 

 Nejvýznamnější mezinárodní nevládní organizací, která se zabývá výhradně 

ochranou přírody a přírodních zdrojů a má kompetence rovněž v oblasti chráněných 

území, je Mezinárodní unie na ochranu přírody (International Union for 

Conservation of Nature; dále jen jako IUCN). Pod její záštitou působí zároveň jedna 

z šesti dobrovolných komisí IUCN – Světová komise pro chráněná území (World 

Commission on Protected Areas; dále jen jako WCPA). Jedním z důvodů vzniku IUCN 

v roce 1948 byly snahy vládních i nevládních členů organizace alespoň zčásti sjednotit 

rozdílnost třídění chráněných území jednotlivých států. Diskuze na toto téma trvaly 

několik desetiletí, až došlo v roce 1994 k přijetí zásad kategorizace chráněných území 

klasifikovaných podle stupně péče (managementu) o ně (Guidelines for protected area 

management categories). Ke každému stupni bylo vytvořeno hodnocení, podle kterého 

by se mělo určité území pod danou kategorii přiřadit. Po vlně kritiky tohoto členění 

došlo v roce 2008 na IV. světovém kongresu ochrany přírody v Barceloně k několika 

úpravám. Jako první byly provedeny obsahové změny vymezených území, přičemž 

názvy jednotlivých kategorií zůstaly nadále zachovány, a druhou velkou změnou bylo 

                                                             
46 ŠTURMA, P. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí. I. část (obecná), Beroun: Eva Rozkotová – 

IFEC, 2004, s. 62 – 63. 
47 STEJSKAL, V., Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: 

Linde Praha, a.s., 2006, s. 61 – 62. 
48 ŠTURMA, P. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí. I. část (obecná), Beroun: Eva Rozkotová – 

IFEC, 2004, s. 8, 64. 
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vytvoření nové definice chráněných území (viz dále). Chráněná území podle těchto 

zásad se tedy člení následujícím způsobem:
49

 

 

 Ia – Přísně chráněná přírodní rezervace (Strict Nature Reserve) 

 Ib – Oblast divočiny (Wilderness Area) 

 II – Národní park (National Park) 

 III – Přírodní památka nebo charakteristický rys (Natural Monument or 

Feature) 

 IV – Územní péče o biotopy nebo druhy (Habitat/Species Management Area) 

 V – Chráněná krajinná oblast nebo část moře (Protected Landscape/Seascape 

Area) 

 VI – Chráněné území s udržitelným využíváním přírodních zdrojů (Protected 

area with sustainable use of natural resources)  

 

 Z členění je patrné, že způsob ochrany jednotlivých území v tomto případě 

opustil ve světě často používané důvody ochrany (a to již při prvním vymezení 

chráněných území v roce 1994), jakými jsou fauna, flóra, unikátní geomorfologické 

jevy, případně jiné společenské, kulturní nebo ekonomické hodnoty, a místo toho 

zvítězilo měřítko způsobu péče o přírodu v příslušném chráněném území. Státům je 

ponecháno na dobrovolnosti, zda do této kategorizace přiřadí svá území chráněná podle 

vnitrostátních pravidel. 

 Chráněná území nově IUCN definovala jako „jasně určený zeměpisný prostor, 

právními a jinými účinnými prostředky uznávaný, určený a spravovaný tak, aby se 

v něm dosáhlo dlouhodobé ochrany přírody a s ní souvisejících ekosystémových služeb 

a kulturních hodnot“
50

. 

 ČR (resp. někdejší Československo) je do činnosti IUCN zapojena od roku 1956 

(první českou členskou organizací zapojenou do IUCN se stal v roce 1958 Státní ústav 

památkové péče a ochrany přírody; ČR jako stát vstoupila do IUCN až v roce 2000). 

                                                             
49 PLESNÍK, J., Kategorie Mezinárodní unie na ochranu přírody pro chráněná území. Možnosti jejich 

turistického využití, Ochrana přírody, 2010, ročník 2010, Zvláštní číslo (viz internet. zdroj: 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/kategorie-mezinarodni-unie-na-ochranu-prirody-

pro-chranena-uzemi/; cit. ke dni 2. 5. 2016) a internet. zdroj: www.iucn.org (cit. ke dni 2. 5. 2016). 
50 „A protected area is a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, throuh 

lega lor other effective means, to achieve the long term conservation of nature with associated 

ecosystem services and cultural values.“ (viz 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/pas_gpap/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/kategorie-mezinarodni-unie-na-ochranu-prirody-pro-chranena-uzemi/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/kategorie-mezinarodni-unie-na-ochranu-prirody-pro-chranena-uzemi/
http://www.iucn.org/
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/pas_gpap/
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Některá území chráněná podle vnitrostátních právních předpisů, jsou uvedena v jedné 

z kategorií výše uvedeného seznamu (např. v kategorii II nalezneme národní parky 

Podyjí a Šumavu). Nejvíce zvláště chráněných území ČR je však zařazeno do kategorie 

IV (přibližně 80 %).
51

 

 Na regionální úrovni existuje řada dalších mezinárodních organizací (opět 

vládních i nevládních), které se zabývají územní ochranou (ať už jako svou hlavní 

činností, nebo ji mají jako jednu z aktivit), jichž je ČR členem. Jedná se např. o Radu 

Evropy (Council of Europe), Evropskou federaci přírodních a národních parků 

(Federation of Nature and National Parks of Europe, dále jen jako EUROPARC), 

Evropské středisko ochrany přírody (The European Centre for Nature Conservation, 

dále jen jako ECNC) a Karpatskou soustavu chráněných území (Carpatian Network 

of Protected Areas, dále jen jako CNPA). 

 Příkladem mezinárodní vládní organizace, které byla do její agendy rovněž 

svěřena ochrana životního prostředí (včetně územní ochrany), je Organizace OSN pro 

vzdělávání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, dále jen jako UNESCO). Pod její záštitou fungují v oblasti životního 

prostředí mj. tyto mezinárodní úmluvy – Ramsarská úmluva, Úmluva o světovém 

kulturním a přírodním dědictví a program Člověk a biosféra. Úmluvám se věnuji 

samostatně v dalších bodech této kapitoly, proto zde jen stručně shrnu účel programu 

UNESCO Člověk a biosféra (Man and the Biosphere, dále jen jako MAB). 

 MAB byl zahájen v roce 1970 za účelem vytvoření vědecké základny pro 

rozumné využívání a ochranu zdrojů biosféry a pro zlepšení vztahů mezi člověkem a 

prostředím. Program je jedním z druhu mezinárodních pramenů typu soft law a vychází 

z principů udržitelného rozvoje. V jeho rámci se zakládají tzv. biosférické rezervace 

(dále jen jako BR). Jedná se o síť vybraných (reprezentativních) ekologických oblastí 

s významnými rostlinnými a živočišnými populacemi, které koexistují s člověkem a 

společenský, kulturní a přírodní rozvoj zde probíhá v harmonii.
52

 Výsledkem by pak 

                                                             
51 JANČÁŘOVÁ, I. a kol, Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta, 2015, s. 239. 
52 Blíže k programu viz např. STEJSKAL, V., Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o 

biologickou rozmanitost, Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s. 119 an., 

nebo 

     http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-

programme/ (cit. ke dni 2. 5. 2016), 

nebo  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/unesco/cr_v_unesco/bi

osfericke_rezervace_v_cr.html (cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/unesco/cr_v_unesco/biosfericke_rezervace_v_cr.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/unesco/cr_v_unesco/biosfericke_rezervace_v_cr.html
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měla být ukázka různých druhů ekosystémů charakteristických pro vymezenou oblast (i 

pro studijní účely), ukázka území narušených v důsledku lidské činnosti, kde je však 

následným cílem uchování přírodní rozmanitosti a kvalitní prostředí, na kterém 

probíhají udržitelné aktivity. Územní ochrana přírody tedy není jediným účelem, za 

nímž jsou BR zřizovány. 

  Díky tomuto programu se u nás i ve světě lépe naplňují mnohé mezinárodní 

úmluvy (např. Ramsarská úmluva, Úmluva na ochranu biologické rozmanitosti aj.) a 

Agenda 21. V ČR je prozatím vytvořeno 6 území kategorie BR (1. Křivoklátsko, 2. 

Třeboňsko, 3. Šumava, 4. Krkonoše, 5. Bílé Karpaty a 6. Dolní Morava). 

 Nyní se opět vrátíme k analýze mezinárodních pramenů hard law. Česká 

republika jednotlivé mezinárodní smlouvy inkorporuje do vnitrostátního práva na 

základě zmocnění ústavním článkem č. 10 Ústavy ČR, který stanoví: „Vyhlášené 

mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 

republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco 

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva“. Z ustanovení jasně vyplývá, že jsou 

bezprostředně závazné a k jejich provedení není potřeba zvláštního zákona. 

Nejdůležitější smlouvy zabývající se územním hlediskem dále rozebereme 

v následujících bodech.  

 

3.1.1 Ramsarská úmluva 

 

 Pod záštitou Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, dále jen jako UNESCO) byla v roce 

1971 podepsána Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam zvláště jako 

biotopy vodního ptactva
53

 (Convention on Wetlands of International Importance 

Especially as Waterflowl Habitat). Je nejstarší mezinárodní, celosvětovou, 

mnohostrannou úmluvou v oblasti ochrany přírody a je také jedinou mezinárodní 

úmluvou chránící určitý typ biotopu – mokřadu
54

 a na něj vázané vodní ptactvo. 

Důvodem jejího přijetí bylo intenzivní celosvětové ničení mokřadů a snižování jejich 

rozlohy, což mělo (a má) za následek ohrožení celé řady druhů živočichů a rostlin. 

                                                             
53 Pozn.: Úmluva byla podepsána 2. února 1971 v íránském městě Ramsar a v platnost vstoupila 21. 

prosince 1975. 
54 Definice mokřadů podle čl. 1 Ramsarské úmluvy zní: „Mokřadem se rozumí území s močály, rašeliništi 

a vodami stojatými i tekoucími, přirozenými i umělými, sladkými i slanými, jejichž hloubka při odlivu 

nepřesahuje šest metrů.“ 
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 Jejími signatáři se staly státy ale i nevládní mezinárodní organizace. Úmluva 

byla v roce 1982 upravena protokolem z Paříže a poté prostřednictvím dodatků ještě 

jednou změněna v roce 1987 v kanadské Regině. Ustanovení této úmluvy se rovněž 

stala jedním z podkladů dvou směrnic EU zkráceně označovaných jako „směrnice o 

ptácích“ a „směrnice o stanovištích“.
55

 

 Jedním z požadavků Ramsarské úmluvy je povinnost smluvních států vyhlásit na 

svém území alespoň jeden mokřad mezinárodního významu, jehož přírodní hodnoty 

budou odpovídat schváleným kritériím
56

 (tzv. The Ramsar Sites Criteria). Příslušný 

mokřad pak členský stát musí zařadit do Seznamu mokřadů mezinárodního významu 

(List of Wetlands of International Importance). Zároveň mu z toho následně vznikne 

další povinnost, a to věnovat zapsaným mokřadům zvýšenou ochranu a péči. 

 Do druhého seznamu, který je v rámci Ramsarské úmluvy veden, se zapisují 

mokřady mezinárodního významu, na nichž lidskou činností došlo, dochází, nebo může 

dojít ke změnám jejich ekologického charakteru, a tím tedy k jejich ohrožení nebo 

zničení. Označuje se jako Seznam ohrožených mokřadů (tzv. Montreux Record). 

 Podle článku 3 odst. 1 Ramsarské úmluvy vzniká také stranám závazek, že své 

záměry a plány budou uskutečňovat tak, aby „podporovaly zachování mokřadů 

zařazených do seznamu, a pokud to bude možné, i rozumné využívání ostatních mokřadů 

na svém území“. Jednou z dalších povinností států je zajistit „co nejrychlejší vlastní 

informovanost o současných, probíhajících a předpokládaných změnách ekologických 

poměrů ve všech mokřadech na svém území zahrnutých do seznamu v důsledku 

technického rozvoje, znečištění nebo jiného lidského zásahu“
57

. 

 Česká republika je smluvní stranou úmluvy od roku 1990.
58

 Za její naplňování je 

v ČR odpovědné MŽP, kterému byl vytvořen poradní orgán – Český ramsarský výbor. 

Tvoří jej zástupci MŽP, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen jako AOPK), 

pracovníci vědeckých a výzkumných pracovišť a zástupci nevládních organizací. ČR 

má v současnosti na Seznamu mokřadů mezinárodního významu zařazeno 14 lokalit
59

. 

Jejich ochrana je vnitrostátními předpisy zajištěna včleněním těchto ploch do kategorií 

                                                             
55 Blíže viz kapitola 2.2. 
56 Pozn.: jde o následující parametry: ekologie, botanika, zoologie, limnologie nebo hydrologie (viz 

článek 2 odst. 2 Ramsarské úmluvy a 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsarsites_criteria_eng.pdf) (cit. ke dni 2. 

5. 2016). 
57 Čl. 3 odst. 2 Ramsarské úmluvy. 
58 Sdělení MZV č. 396/1990. Sb. 
59 Pozn.: Poslední zápis proběhl v roce 2012, kdy byly do seznamu přidány mokřady Horní Jizera a 

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa. 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsarsites_criteria_eng.pdf


 

21 

 

zvlášť chráněných území
60

 i druhové ochrany. Novější území jsou chráněna také 

prostřednictvím soustavy Natura 2000. Seznam ohrožených mokřadů obsahuje 4 česká 

území – Litovelské Pomoraví, Mokřady dolního Podyjí, Poodří a Třeboňské rybníky.
61

 

 

3.1.2 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a biosférické 

rezervace UNESCO 

 

 Společně s Ramsarskou úmluvou je prvním mezinárodním dokumentem, který 

se komplexně zabývá otázkou územní, druhové a individuální ochrany ohrožených 

objektů, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Convention 

Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage; dále jen jako 

WHC). Přijata byla v Paříži v roce 1972.
62

 

 Hlavním důvodem vzniku této Úmluvy je zachování kulturního nebo přírodního 

dědictví jednotlivých zemí na světové úrovni, neboť situace v mnoha státech často 

neumožňuje jejich ochranu kvůli nedostatečným ekonomickým, vědeckým nebo 

technickým zdrojům. Také vnitrostátní politiky v některých případech upřednostňují 

hospodářské zájmy, na jejichž úkor dochází k ohrožení jednotlivých památek, popř. 

nastává jejich úplná devastace. Signatářské státy se tedy zavazují zabezpečit ochranu a 

uchování ohrožených kulturních, přírodních a tzv. smíšených památek světového 

významu budoucím generacím. Toho mají docílit jak prostřednictvím vlastních zdrojů, 

tak i v rámci mezinárodní pomoci a spolupráce.  

 V článcích 1 a 2  WHC jsou definovány dvě kategorie, na které se WHC 

vztahuje. Zaprvé jde o kulturní dědictví, do kterého WHC řadí památníky, skupiny 

budov a lokality s archeologickými nálezy.
63

  Druhou kategorii tvoří přírodní 

dědictví, které je podle WHC tvořeno přírodními jevy, geologickými a 

fyziogeografickými útvary a přírodními lokalitami.
64

 Do kategorie smíšeného dědictví 

                                                             
60 Pozn.: tyto plochy jsou chráněné buď v národních parcích, chráněných krajinných oblastech, nebo 

národních přírodních rezervacích (viz internet. zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/mezinarodni-

spoluprace/mezinarodni-umluvy/ramsarska-umluva/). 
61 Viz http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-montreux-montreux-record/main/ramsar/1-31-

118%5E20972_4000_0__ (cit. ke dni 2. 5. 2016). 
62 STEJSKAL, V., Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: 

Linde Praha, a.s., 2006, s. 67. 
63 Čl. 1 WHC. 
64 Čl. 2 WHC. 

http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-montreux-montreux-record/main/ramsar/1-31-118%5E20972_4000_0__
http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-montreux-montreux-record/main/ramsar/1-31-118%5E20972_4000_0__
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se řadí památky významné v celosvětovém měřítku jak z hlediska přírodovědeckého, 

tak kulturního.
65

 

 Úmluva dále vytvořila mechanismus, jehož prostřednictvím je vybraným 

lokalitám poskytnuta ochrana zajišťující jejich zachování na světové úrovni a jejich 

označení za kulturní nebo přírodní světové dědictví. Členské země nominují lokality 

nacházející se na jejich území, které podle nich splňují požadavky na své zařazení do 

tzv. Seznamu světového dědictví (World Heritage List). O návrzích posléze rozhoduje 

tzv. Výbor pro světové dědictví (World Heritage Committee).
66

 Památkám uvedeným 

na tomto seznamu je pak v souladu s WHC zajišťována odpovídající ochrana, popřípadě 

obnova. 

 Kromě Seznamu světového dědictví v rámci WHC existuje Seznam světového 

dědictví v ohrožení (List of World Heritage in Danger), v němž jsou zahrnuty památky 

ze Seznamu světového dědictví, jimž hrozí závažné a zvláštní nebezpečí.
67

 Na jejich 

zachování je nutné provést větší operace; a dotčený stát či státy si zároveň vyžádaly pro 

záchrannou akci mezinárodní pomoc podle ustanovení WHC.
68

 

 Národní ochranu lokalit zapsaných na Seznam světového dědictví jsou státy 

povinny zajistit přijetím odpovídajících právních, vědeckých, technických, 

administrativních a finančních opatření.
69

 To vše učiní při maximálním využití svých 

vlastních zdrojů, ovšem zde není vyloučena také zahraniční pomoc.
70

 

 Pro finanční podporu a realizaci cílů WHC byl dále touto Úmluvou zřízen tzv. 

Fond světového dědictví (World Heritage Fund), do jehož depozitního fondu přispívají 

členské státy (či jiné organizace, veřejné i soukromé orgány) způsobem vymezeným ve 

WHC.
71

 Od roku 1992 funguje v rámci WHC Centrum pro světové dědictví (World 

Heritage Centre), jehož účelem je plnění úkolů nezbytných v souvislosti s realizací 

WHC. 

                                                             
65 STEJSKAL, V., Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: 

Linde Praha, a.s., 2006, s. 129. 
66 Čl. 11 body 1. – 3. WHC. 
67 „jako je hrozba zmizení vyvolaná zrychleným chátráním, rozsáhlými veřejnými či soukromými projekty 

rychlého urbanistického či turistického rozvoje; ničení vyvolané změnami v používání či vlastnictví 

půdy, velké změny, jejichž příčina je neznáma; opuštění z jakéhokoliv důvodu; vypuknutí či hrozba 

ozbrojeného konfliktu; kalamity a pohromy hrozivé požáry, zemětřesení a sesuvy půdy; sopečné erupce; 

změny hladiny vody, záplavy a přílivové vlny.“ (viz čl. 11 bod 4. WHC). 
68 Čl. 11 bod 4. WHC. 
69 Čl. 5 písm. d) WHC. 
70 Čl. 4 WHC. 
71 Čl. 15 an. WHC. 
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 Česká republika se stala signatářem WHC ještě jako ČSFR v listopadu 1990, 

v platnost WHC vstoupila dne 15. února 1991.
72

 Legislativní ochrana památek je 

zajišťována prostřednictvím zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a 

ZOPK, avšak z přírodních a smíšených památek dosud nebyla na Seznam světového 

dědictví zapsána žádná lokalita nacházející se na území ČR, takže ZOPK zůstává 

v tomto ohledu v praxi nevyužit. Důvodem proč ČR nemá na Seznamu světového 

dědictví zapsanou žádnou přírodní památku je vysoká míra zkulturněných ploch a nízká 

zachovalost a přirozenost krajiny. Šance ČR se dále snížily pro relativně vysoký počet 

památek, které už náš stát na současném Seznamu má. K tomuto závěru došla „Studie 

posouzení potenciálu a vhodnosti nominace přírodních památek České republiky“
73

, 

kterou v roce 2010 vypracovala AOPK na žádost MŽP.   

 Aktuálně má ČR na Seznamu světového dědictví zapsáno 12 památek v 

kategorii kulturního dědictví. Naplňování WHC v ČR zabezpečuje zejména 

Ministerstvo kultury
74

 ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. Kompetence 

má v této souvislosti rovněž Ministerstvo životního prostředí. Plnění úkolů WHC v ČR 

zajišťují jako poradní orgány vlády Česká komise pro UNESCO (zejm. 

zprostředkovává styk národních institucí a odborníků s UNESCO, také studuje 

dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky UNESCO v ČR apod.) a Národní památkový 

ústav. Vztahy mezi ČR a UNESCO zajišťuje Stálá mise při UNESCO. Pro plnění 

úkolů v souvislosti s realizací WHC bylo také v roce 1992 zřízeno Centrum pro 

světové dědictví. 

 

3.1.3 Úmluva o biologické rozmanitosti 

 

 Na celosvětové Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (United Nations 

Conference on Environment and Development, dále jen jako UNCED) v brazilském Rio 

de Janeiru v roce 1992 byla přijata Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on 

Biological Diversity, dále jen jako CBD). 

                                                             
72 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb. 
73 Celý text studie nahlédnutí na stránkách MŽP (viz 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/potencial_ceske_republiky_unesco/$FILE/OZUOPK-

Studie_UNESCO-20150225.pdf; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
74 Pozn.: V roce 2008 zřídilo Ministerstvo kultury program Podpora pro památky UNESCO, jehož účelem 

je finančně podporovat všestranný rozvoj památek nacházejících se na území ČR, které jsou zapsány do 

Seznamu světového dědictví (viz 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/potencial_ceske_republiky_unesco/$FILE/OZUOPK-

Studie_UNESCO-20150225.pdf, s. 12; cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/potencial_ceske_republiky_unesco/$FILE/OZUOPK-Studie_UNESCO-20150225.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/potencial_ceske_republiky_unesco/$FILE/OZUOPK-Studie_UNESCO-20150225.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/potencial_ceske_republiky_unesco/$FILE/OZUOPK-Studie_UNESCO-20150225.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/potencial_ceske_republiky_unesco/$FILE/OZUOPK-Studie_UNESCO-20150225.pdf
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 CBD v čl. 1 stanovuje tři základní cíle, z nichž tím hlavním, jak vyplývá již 

z jejího samotného názvu, je ochrana biologické rozmanitosti a dále pak trvale 

udržitelné využívání jejích složek.
75

 Do Úmluvy byly včleněny moderní zásady a 

postupy – princip udržitelného rozvoje, posuzování vlivů na životní prostředí, princip 

předběžné opatrnosti nebo ekosystémový přístup.
76

 Po obsahové stránce je Úmluva 

psána velmi rámcově. Obecný ochranářský přístup rovněž plyne z čl. 6 a 7 CBD. 

Smluvní strany si mají „v souladu se svými specifickými podmínkami a možnostmi“ 

nejen samy vytvořit (popř. upravit stávající) národní strategie, plány nebo programy pro 

ochranu a trvale udržitelné využívání biodiverzity, ale také si samy určí složky 

biologické rozmanitosti, které jsou v celostátním měřítku důležité pro její ochranu a 

udržitelné využívání. Úmluva jim pouze doporučuje při určování složek biodiverzity 

zohlednit přehled významných kategorií ekosystémů, stanovišť, druhů a společenstev, 

uvedený v příloze č. I Úmluvy. 

 Úmluva sice výslovně uznává suverénní právo smluvních států využívat své 

vlastní zdroje v souladu s vlastní politikou ochrany životního prostředí, přesto je toto 

právo v čl. 3 CBD omezeno tím způsobem, že jednotlivé státy mají odpovědnost za to, 

že jejich aktivity nezpůsobí škody životnímu prostředí na území jiných států či na 

území, na která se nevztahuje národní působnost. 

 V CBD byly formulovány pojmy „in situ“ a „ex situ“. Jedná se o kategorizaci 

ochrany podle místa realizace
77

. Ochrana v kategorii in situ se týká původního 

přirozeného prostředí (vztahuje se jak na ochranu druhů, tak území), na druhou stranu 

do kategorie ex situ spadají území, která se nachází mimo původní prostředí (nezáleží 

přitom, zda je toto nové stanoviště přirozené nebo umělé)
78

. Ustanovení ochrany in situ 

jsou významná z hlediska územní ochrany. Podle ustanovení čl. 8 CBD je totiž tento 

způsob ochrany zajištěn právě prostřednictvím systému chráněných území nebo území, 

na nichž je potřeba přijmout zvláštní opatření k ochraně biologické rozmanitosti. 

V návaznosti na tyto pojmy je ještě potřeba připomenout i Úmluvou vymezený pojem 

„chráněné území“. Jedná se o „geograficky vymezené území, které je určeno nebo 

                                                             
75 Dále pak je dle čl. 1 CBD cílem také: „spravedlivé a rovnoměrné rozdělení přínosů plynoucích 

z využívání genetických zdrojů, včetně odpovídajícího přístupu ke genetickým zdrojům a odpovídajícího 

předávání příslušných technologií, při zohlednění všech práv na tyto zdroje a technologie, včetně 

odpovídajících způsobů financování“. 
76 STEJSKAL, V., Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 81. 
77 Viz čl. 2 CBD. 
78 Viz čl. 2 CBD. 
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kontrolováno a spravováno pro dosažení specifických cílů ochrany přírody“
79

. Pro 

účely Úmluvy je biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako „variabilita všech 

žijících organismů včetně, mezi jiným, suchozemských, mořských a jiných vodních 

ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; zahrnuje diverzitu v rámci 

druhů, mezi druhy i diverzitu ekosystémů“.
80

 

 Co se týče fungování CBD na mezinárodní úrovni, tak nejvyšším rozhodovacím 

orgánem je Konference smluvních stran (Conference of Parties), která se koná jednou 

za dva roky. Rozhodnutí přijatá na této konferenci, jsou pro smluvní strany závazná. 

Odborným a poradním orgánem působícím při Úmluvě je Poradní orgán pro vědecké, 

technické a technologické záležitosti (Subsidiary Body on Scientific, Technical and 

Technological Advice). 

 V souvislosti s naplňováním Úmluvy nelze opomenout ani dokument Agenda 

21, který podporuje CBD v 15. kapitole, která se věnuje uchovávání biologické 

rozmanitosti. Jejím cílem je zlepšit podmínky pro uchování biodiverzity a pro dosažení 

udržitelného využívání biologických zdrojů. 

 ČR se stala smluvní stranou CBD dne 3. prosince 1993, v platnost vstoupila 

v březnu 1994. Vláda ČR schválila CBD usnesením vlády č. 293 a vyhlášena byla ve 

Sbírce zákonů pod č. 134/1999 Sb. Plněním Úmluvy bylo pověřeno MŽP a Ministerstvo 

zemědělství (dále jen jako MZem). Pro zajištění meziresortní spolupráce byl v roce 

1996 zřízen „Český výbor pro Úmluvu o biologické rozmanitosti“, jehož součástí je 

vědecký poradní sbor, který má za úkol řešit odborné otázky. MŽP dále pověřilo AOPK 

přípravou (vč. koordinace přípravy) národní strategie ochrany biodiverzity v ČR a na ni 

navazujícího Akčního plánu ochrany biodiverzity v ČR. AOPK také zabezpečuje 

informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti (Clearing-House Mechanism) 

v ČR a dále komunikuje s veřejností a spolupracuje s nevládními organizacemi při 

získávání podpory pro ochranu biodiverzity. V souvislosti s členstvím ČR v EU je CBD 

realizována prostřednictvím směrnice o ptácích, směrnice o stanovištích a směrnice o 

posuzování vlivů na životní prostředí. V rámci vnitrostátní legislativy jsou povinnosti 

CBD zajišťovány zákonem ZOPK, zákonem č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a produkty a zákonem č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

                                                             
79 Čl. 2 CBD. 
80 Čl. 2 CBD. 
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3.1.4 Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť 

 

 Příkladem mezinárodní úmluvy regionálního charakteru, která jako nástroj 

ochrany přírody využívá mj. územní ochranu, je Úmluva o ochraně evropské fauny a 

flóry a přírodních stanovišť (Convention on the Conservation of European Wildlife 

and Natural Wildlife and Natural Habitats; dále jen jako „Bernská úmluva“). Úmluva 

byla ujednána ve švýcarském Bernu dne 19. září 1979 pod záštitou Rady Evropy. Svým 

zaměřením se soustředí na ochranu evropských volně žijících živočichů, planě 

rostoucích rostlin a jejich přírodních stanovišť.
81

 Konkrétní druhy jsou specifikovány 

v Přílohách I. a II. Bernské úmluvy. Článek 1 dále prosazuje vzájemnou spolupráci 

mezi státy a zvláštní důraz klade na ochranu ohrožených a zranitelných druhů (včetně 

stěhovavých). 

 Tyto cíle mají být dosaženy prostřednictvím vhodných a potřebných právních a 

správních opatření k zajištění zachování přírodních stanovišť všech druhů planě 

rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, které mají povinnost přijmout všechny 

smluvní strany.
82

 V oblasti územní ochrany klade Bernská úmluva zvláštní důraz na to, 

aby smluvní strany věnovaly pozornost oblastem péče o ohrožená přírodní stanoviště a 

území, která jsou důležitá pro stěhovavé druhy.
83

 

 Hlavním orgánem Bernské úmluvy, který má rozhodovací pravomoc, a který 

koordinuje záležitosti týkající se Bernské úmluvy, je Stálý výbor. Jsou v něm 

zastoupeny všechny smluvní strany. Stálý výbor se schází jednou za rok. 

 Plnění povinností plynoucí z Bernské úmluvy zajistila smluvní strana EU 

přijetím směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích. 

 Česká republika přistoupila k Bernské úmluvě 27. srpna 1997.
84

 Naplňováním 

Bernské úmluvy je pověřeno MŽP ve spolupráci s AOPK. Po legislativní stránce přejala 

ČR závazky plynoucí z Úmluvy prostřednictvím ZOPK a vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

 V návaznosti na Bernskou úmluvu vznikla Soustava Smaragd (Emerald 

Network). Cílem je ochrana lokalit celoevropského významu ve všech státech Rady 

Evropy vytvořením soustavy zvláštních chráněných území (Areas of Special 

Conservation Interest). Na území EU byly tyto požadavky realizovány směrnicemi o 

ptácích a stanovištích. Prostřednictvím těchto směrnic následně vznikla soustava Natura 

                                                             
81 Čl. 1 odst. 1. Bernské úmluvy. 
82 Viz čl. 4 odst. 1. Bernské úmluvy. 
83 Viz čl. 4 odst. 1. a 3. Bernské úmluvy. 
84 Pozn.: ČR k Bernské úmluvě přistoupila usnesením vlády č. 523 ze dne 27. srpna 1997, smluvní 

stranou se stala 1. června 1998, publikována byla pod č. 107/2001 Sb. m. s. 
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2000, která naplnila účel Soustavy Smaragd. Proto lokality zařazené do Soustavy 

Smaragd se v podstatě týkají jen těch smluvních stran, které zároveň nejsou členy EU. 

 

3.1.5 Evropská úmluva o krajině 

 

 V Evropě začaly na počátku 90. let 20. století vzrůstat požadavky veřejnosti i 

některých politiků na zavedení nástrojů ovlivňujících území států ohledně kvality 

životního prostředí.
85 

Často byla v těchto souvislostech zdůrazňována nutnost ochrany 

krajiny a krajinného rázu. Z iniciativy Kongresu místních a regionálních samospráv a 

Rady Evropy tak byla pod záštitou Rady Evropy podepsána v italské Florencii dne 20. 

října 2000 Evropská úmluva o krajině (The European Landscape Convention)
86

. 

 Na rozdíl od jiných mezinárodních smluv, v nichž jsou sice obsaženy právní 

nástroje, které mají přímý či nepřímý dopad na krajinu
87

, Evropská úmluva o krajině je 

prvním mezinárodním právním nástrojem, který se zabývá přímo, výslovně, komplexně 

a výlučně krajinou a její ochranou, vývojem a udržitelnou péčí (managementem). 

 Členské státy v preambuli Úmluvy potvrzují princip udržitelného rozvoje 

založeného na vyvážených a harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, 

hospodářskou činností a životním prostředím. Podstatným prvkem Úmluvy je i 

prohlášení smluvních zemí, že krajina je důležitou součástí kvality života lidí a hraje 

důležitou roli z hlediska veřejného zájmu v oblastech kultury, ekologie, životního 

prostředí a sociální oblasti, je součástí evropského přírodního a kulturního dědictví.
88

 

Touto proklamací vyjádřily nutnost chránit krajinu z více důvodů, než jen 

z přírodovědeckého hlediska. Smluvní strany se dokonce v Úmluvě zavázaly právně 

uznat krajinu jako základní složku životního prostředí.
89

 

 Úmluva se vztahuje na všechny typy krajiny Evropy, tzn. na přírodní, 

venkovské, urbánní a příměstské oblasti, bez ohledu na to zda mohou být považovány 

za „pozoruhodné“ nebo jde o krajiny „běžné“ a „narušené.
90

 Zahrnuje jak pevninu, tak 

vodní oblasti vnitrozemského i přímořského charakteru. Neomezuje se jen na kulturní, 

                                                             
85 Např. zpracování tzv. Dobříšské zprávy o životním prostředí v Evropě (Dobříš) v roce 1991 nebo přijetí 

Charty středomořské krajiny (Seville) v roce 1994. 
86 ČR úmluvu podepsala dne 3. června 2004; v platnost pro ČR vstoupila dne 1. října 2004, publikována 

je jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 13/2005 Sb. m. s. 
87 Srov. např. ustanovení CBD. 
88 Viz Preambule Evropské úmluvy o krajině. 
89 Čl. 5 písm. a) Evropské úmluvy o krajině. 
90 Čl. 2 Evropské úmluvy o krajině. 
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člověkem vytvořené nebo přírodní složky krajiny, ale zabývá se i tím, jak jsou tyto 

komponenty vzájemně provázány.
91

 

 V článku 3 Úmluvy je stanoven její hlavní cíl, kterým je podpora ochrany, 

správy a plánování krajiny a organizování evropské spolupráce v této oblasti. Tyto 

jednotlivé pojmy a činnosti jsou pro účely Úmluvy definovány v článku 1. Jejich 

společným znakem je právě prvek aktivní činnosti nutný pro zachování a udržování 

krajiny i s ohledem na budoucnost. „Ochranou krajiny“ se rozumí činnosti, které 

směřují k zachování a udržení význačných nebo charakteristických rysů krajiny. 

Znamená tedy ochranu současného charakteru krajiny. Pojem „správa krajiny“ znamená 

zajištění pravidelné péče o krajinu a zavedení takových opatření, budou zároveň 

v souladu s principem udržitelného rozvoje. „Plánování v krajině“ jsou činnosti 

směřující do budoucna, které mají za cíl zvýšení hodnoty, obnovu nebo vytvoření 

nových typů krajin. 

 Úmluva se také více zaměřuje na posílení aktivní role obyvatel při rozhodování 

o krajině. Veřejnost však musí kromě tohoto práva zároveň respektovat i povinnosti 

spojené s její ochranou, správou a plánováním.
92

 

 Jistým motivačním prvkem pro povzbuzení krajinné politiky je udělení 

vyznamenání „Cena krajiny Rady Evropy“. Mohou ho získat 1) místní a regionální 

orgány a jejich seskupení některé ze smluvních stran Evropské úmluvy o krajině, které 

zavedly trvale účinné nástroje na ochranu, správu anebo plánování krajiny a 2) nevládní 

organizace, které významně přispěly k ochraně, správě nebo plánování krajiny.
93

 

 ČR k provedení Úmluvy pověřila MŽP, MZem, Ministerstvo kultury (dále jen 

jako MK), Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen jako MMR) a Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen jako MŠMT). Konzultačním orgánem pro záležitosti 

týkající se Úmluvy o krajině byl v roce 2006 ustaven mezirezortní výbor pro 

implementaci Úmluvy. 

  

                                                             
91 Bod 26 Důvodové zprávy k Evropské úmluvě o krajině 

(http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva/$FILE/OPP-

01_Duvodova_zprava-20150311.pdf; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
92 Viz Preambule Evropské úmluvy o krajině. 
93 Čl. 11 Evropské úmluvy o krajině. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva/$FILE/OPP-01_Duvodova_zprava-20150311.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva/$FILE/OPP-01_Duvodova_zprava-20150311.pdf
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3.2 Prameny práva EU a soustava Natura 2000 

 

 Primární prameny práva EU se obecně soustředí na vymezení společných politik 

členských zemí EU. Ochrana životního prostředí se do primárního práva EU dostala 

poprvé až v roce 1986 přijetím Jednotného evropského aktu (Single European Act). 

Politika životního prostředí je tak nejmladší z vnitřních politik Evropské unie 

(European Union; dále jen jako EU). Právní základ této společné politiky je primárním 

právem upraven v hlavě XX (články 191–193) Smlouvy o fungování EU (Treaty on 

the Functioning of the European Union; dále jen jako SFEU). V článku 191 SFEU jsou 

stanoveny následující cíle: 1) zachování, ochrana a zlepšování kvality životního 

prostředí, 2) ochrana lidského zdraví,  

3) uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a 4) podpora opatření na 

mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního 

prostředí, a zejména boj proti změně klimatu. Podle čl. 4 odst. 2 písm. e) SFEU náleží 

životní prostředí k oblastem, v nichž se uplatňuje sdílená pravomoc EU a členských 

států. Průřezově musí být tato politika také součástí všech ostatních politik EU. 

Základní zásady, na kterých je založena, jsou zásada obezřetnosti a prevence, odvracení 

ohrožení u zdroje a zásada „znečišťovatel platí“.
94

  

 EU využívá v dané oblasti nástroje, které jí poskytuje primární právo
95

. 

Především se jedná o nařízení, směrnice a rozhodnutí, popř. doporučení a stanoviska. 

Jelikož však ochrana přírody a krajiny není v primárním právu výslovně zakotvena, 

odvozujeme ji proto právě z ustanovení týkajících se životního prostředí (tj. kromě 

hlavy XX, také články 11, 13 a 36 SFEU a články 3 a 21 Smlouvy o EU). 

Nejdůležitějšími prameny pro tuto oblast jsou pak prameny sekundárního práva (viz 

níže). 

 V oblasti politiky životního prostředí vydává EU tzv. akční programy, ve 

kterých stanovuje hlavní cíle, jichž má být dosaženo v určitém časovém horizontu. 

Posledním akčním programem přijatým rozhodnutím EP a Rady EU č. 1386/2013/EU 

v listopadu 2013 je v pořadí 7. akční program nazvaný „Spokojený život v mezích naší 

planety“ 
96

. Hlavní směry, jimiž se tento program ubírá, jsou vymezeny v devíti bodech, 

které by měly být splněny do roku 2020. Týkají se ochrany přírody, efektivnějšího 

                                                             
94 Čl. 191 odst. 2 SFEU. 
95 Čl. 228 a 229 SFEU. 
96 Decision no 1386/2013/EU of the European Parliament and of the council of 20 November 2013 on a 

General Union Environment Action Programme to 2020 „Living well, within the limits of our planet“. 
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využívání zdrojů a zavedení nízkouhlíkového hospodářství. Jedním ze záměrů 7. 

akčního programu je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a uvedení alespoň 15 % 

degradovaných systémů do zdravého stavu
97

. Cíle mají být dosaženy za vzájemné 

spolupráce členských států.  Kromě toho může EU dále vydávat tzv. bílé a zelené knihy 

a další strategické dokumenty nelegislativní povahy. Tyto jednotlivé dokumenty 

upřesňují základní směřování EU k trvale udržitelnému rozvoji. 

  Na poli sekundárního práva byla politika životního prostředí EU ovlivněna 

účastí členských států EU (dříve ES) i samotné EU na mezinárodních konferencích o 

životním prostředí, kde se jak jednotlivé země, tak i EU jako instituce, připojovaly k 

mnoha významným mezinárodním smlouvám (např. Bernská úmluva). Jednou z priorit 

legislativy EU v oblasti životního prostředí, je ochrana území, na nichž se vyskytují 

chráněné živočišné a rostlinné druhy. Legislativa EU v oblasti životního prostředí 

významně ovlivňuje členské státy, včetně ČR. Dochází k tomu zejména vydáváním 

nařízení a směrnic (tj. pramenů sekundárního práva EU). 

 Nejvýznamnější prameny v rámci sekundárního práva EU, které se soustředí na 

ochranu přírody a krajiny, a které vytváří evropskou síť chráněných území, tzv. Natura 

2000, více rozeberu v bodech 3.2.1 a 3.2.2. 

 EU delegovala pravomoci v oblasti životního prostředí několika institucím. Při 

Evropské komisi jde o Generální ředitelství pro životní prostředí (The Directorate-

General for Environment) a Generální ředitelství pro boj s klimatickými změnami (The 

Directorate-General for Climate Action). Dále zde funguje Rada pro životní prostředí 

(The Environment Council) složená z ministrů životního prostředí členských států, 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (Committee on the 

Environment, Public Health and Food Safety) a Evropská agentura pro životní prostředí 

(European Environment Agency). 

 Problematiku ochrany životního prostředí má v České republice na starosti MŽP 

a další instituce, např. AOPK ČR, Česká informační agentura životního prostředí (dále 

jen jako ČIAŽP), Česká inspekce životního prostředí (dále jen jako ČIŽP) nebo Státní 

fond životního prostředí (dále jen jako SFŽP). Poradním orgánem vlády v této oblasti je 

také Rada vlády pro udržitelný rozvoj. 

  

                                                             
97 Pozn.: 7. akční program rozpracovala strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (viz 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0244; cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0244
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3.2.1 Soustava Natura 2000 

 

 Nástroj územní ochrany přírody EU Natura 2000 se zformoval zejména díky 

pramenům sekundárního práva, konkrétně směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen jako 

„směrnice o stanovištích“) a směrnice Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících 

ptáků
98

 (dále jen jako „směrnice o ptácích“). EU tímto způsobem zároveň naplnila své 

závazky vyplývající z mezinárodního práva, konkrétně z Bernské úmluvy (viz výše).  

 Směrnice o stanovištích i směrnice o ptácích obsahují cíle, kterých má být 

dosaženo zejména v oblasti územní ochrany přírody a jednotná kritéria, podle kterých 

mají členské země postupovat. Zřízení soustavy chráněných území Natura 2000 je 

rovněž jednou z povinností všech členských států. Způsob provedení a výběr nástrojů 

ovšem směrnice přenechávají jednotlivým zemím k jejich vlastnímu uvážení. Soustavou 

Natura 2000 se rozumí spojitá evropská ekologická síť zvláštních oblastí ochrany, která 

bude tvořena jednak přírodními stanovišti uvedenými v příloze I směrnice o 

stanovištích, jednak stanovišti druhů uvedených v příloze II této směrnice, a dále zahrne 

i zvláště chráněná území označená členskými státy podle směrnice o ptácích
99

. 

 Ačkoliv často dochází k územnímu překrývání lokalit Natura 2000 a národních 

systémů ochrany přírody, soustava Natura 2000 se vyznačuje mnoha specifiky. Obě 

uvedené směrnice určují konkrétní druhy živočichů a rostlin a typy přírodních stanovišť, 

která mají být na území Natura 2000 vymezována. Mělo by jít o takové druhy živočichů 

a rostlin a přírodních stanovišť, jež jsou na území EU nejvíc vzácné a ohrožené.  

 Jako nástroj územní ochrany přírody by tak soustava Natura 2000 měla přispět k 

zastavení snižování biologické rozmanitosti. Tohoto stavu se má účinně dosáhnout tak, 

že do soustavy Natura 2000 musí být zařazeny významné části z celkového výskytu 

předmětu ochrany (obvykle jde o rozmezí mezi 20–60 % populace druhu nebo rozlohy 

přírodního stanoviště).
100

 Další odlišností, která vyplývá z dalších právních předpisů 

(včetně judikatury Evropského soudního dvora), je skutečnost, že území soustavy 

Natura 2000 mohou být navrhována pouze podle vědeckých (odborných) kritérií, nikoli 

tedy z důvodů např. politických, ekonomických, sociálních nebo kulturních. 

                                                             
98 Pozn.: směrnice o ptácích nahradila směrnicí Rady 79/409/EHS. 
99 Čl. 3 odst. 1 směrnice o stanovištích srov. s českou definicí § 3 odst. 1 písm. r) ZOPK. 
100 HUMMEL, J., KRAVČÍKOVÁ, J., PATRIK, M., POKORNÝ., J., Natura 2000 a účast ve správních 

řízeních. Příručka pro nevládní organizace a občany, jak se vyznat ve vyhláškách a paragrafech, 

Žumperk: DAPHNE, Arnika, 2010, s. 9. 
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 Na základě směrnice o stanovištích vyhlašují členské státy evropsky významné 

druhy a typy přírodních stanovišť, která jsou v české terminologii označována jako 

evropsky významné lokality (Sites of Community Importance; dále jen jako EVL). Na 

základě směrnice o ptácích vyhlašují členské státy tzv. ptačí oblasti (Special Protection 

Areas; dále jen jako PtO). Společně pak tato území vytváří soustavu chráněných území 

Natura 2000. Evropská komise tyto lokality zařazuje formou rozhodnutí do evropského 

seznamu EVL, který byl již několikrát aktualizován. 

 Proces zařazení zemí do evropského seznamu EVL  probíhá takovým způsobem, 

že si každý stát samostatně vytvoří národní seznam lokalit, který vychází z rozčlenění 

území EU na biogeografické oblasti podle toho, jaké typy vegetace a druhů rostlin a 

živočichů na nich převládají. Tento seznam poté předloží k odbornému posouzení a 

schválení na tzv. biogeografických seminářích, kde se posuzuje zejména dostatečnost 

zastoupení jednotlivých druhů a stanovišť v návrhu. Pokud jsou některé druhy nebo 

stanoviště v národním seznamu nedostatečně zastoupeny, vyzve Evropská komise 

příslušný stát, aby tyto lokality do národního seznamu doplnil.
101

 Kritéria pro výběr 

lokalit vhodných jako lokality významné pro Společenství a pro vyhlášení jako zvláštní 

oblasti ochrany vymezuje příloha III směrnice o stanovištích. Členské země mají 

provedenými opatřeními v zájmu Společenství „přispět k zajištění biologické 

rozmanitosti prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin na evropském území členských států“
102

. 

  Směrnice o ptácích je svým obsahem a účelem podobná směrnici o 

stanovištích. Vztahuje se však na ochranu všech druhů volně žijících druhů ptáků 

přirozeně se vyskytujících ve volné přírodě na území členských států EU, a to včetně 

jejich vajec, hnízd a stanovišť
103

. Z tohoto ustanovení vyplývá, že ochrana podle 

směrnice o ptácích se vztahuje jak na vymezené druhy ptáků, tak na určitá území (viz 

níže).  Tato směrnice v článku 2 uvádí povinnost členských států přijmout taková 

opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby populace vymezené v článku 1 zůstaly 

zachovány na úrovni nebo přivedeny na úroveň, která odpovídá zejména ekologickým, 

vědeckým a kulturním požadavkům. Zároveň mají brát v úvahu hospodářské požadavky 

a požadavky rekreace. Obecná opatření územní ochrany, která mají státy přijmout za 

                                                             
101 HUMMEL, J., KRAVČÍKOVÁ, J., PATRIK, M., POKORNÝ., J., Natura 2000 a účast ve správních 

řízeních. Příručka pro nevládní organizace a občany, jak se vyznat ve vyhláškách a paragrafech, 

Žumperk: DAPHNE, Arnika, 2010, s. 10. 
102 Čl. 2 odst. 1 směrnice o stanovištích. 
103 Čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice o ptácích. 
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účelem ochrany, zachování nebo obnovení dostatečné rozmanitosti a rozlohy stanovišť 

pro všechny druhy ptactva žijícího ve volné přírodě, jsou následující
104

:  

 

 zřizování chráněných území 

 udržování a péče v souladu s ekologickými potřebami stanovišť uvnitř 

chráněných území i mimo ně 

 obnova zničených biotopů 

 vytváření biotopů 

 

 Zvláštní ochrana se vztahuje na mimořádně zranitelné ptačí druhy a poddruhy 

zařazené do přílohy I. směrnice. Podle čl. 4 odst. 1 směrnice o ptácích musí členské 

státy za účelem ochrany jejich stanovišť podniknout takové kroky, které budou 

směřovat k zajištění přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření.  

Opatření přijatá v této sféře členskými státy musí dostatečně zajistit ochranu stanovištím 

(jak ve zvlášť chráněných oblastech, tak i mimo ně) v tom směru, že nebude docházet 

k jejich znečišťování, poškozování nebo k jakýmkoliv rušivým zásahům, které 

negativně ovlivňují ptáky. Obdobná opatření mají státy povinnost zřídit i pro stěhovavé 

druhy.
105

 

 Koncepční dokument Státní politika životního prostředí
106

 v kapitole týkající se 

zachování přírodních a krajinných hodnot uvádí jako jedno z opatření, kterým se má 

dosáhnout zachování přírodních a krajinných hodnot, zajištění EVL a PtO a péče o ně. 

 

3.2.2 Implementace směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích do českého právního 

řádu 

  

 Česká legislativa obě směrnice implementovala do vnitrostátní právní úpravy 

prostřednictvím novely ZOPK (zákon č. 218/2004 Sb.) a podzákonných právních 

předpisů. Soustava Natura 2000 je zařazena do samostatné čtvrté hlavy ZOPK. Kromě 

definice EVL
107

 byly v ZOPK vymezeny i další nové pojmy, např. „evropsky významné 

druhy“
108

 a „evropská stanoviště“
109

. Podle ustanovení § 45a odst. 2 ZOPK se lokality 

                                                             
104 Viz čl. 3 odst. 2 směrnice o ptácích. 
105 Viz čl. 4 odst. 2 a 4 směrnice o ptácích. 
106 Usnesení vlády č. 6 ze dne 9. ledna 2013. 
107 § 3 odst. 1 písm. q) ZOPK. 
108 § 3 odst. 1 písm. p) ZOPK. 
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označované jako EVL zařazují do národního seznamu nařízením vlády. Tímto 

nařízením je nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky 

významných lokalit, které nabylo účinnosti dne 29. října 2013.
110

 Dne 3. února 2016 

bylo toto nařízení změněno nařízením vlády č. 73/2016. Hlavním důvodem této novely 

bylo doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit v souladu s požadavky 

Evropské komise. (Ta stávající stav zhodnotila jako neúplný z hlediska zajištění 

ochrany 22 přírodních stanovišť a 19 evropsky významných druhů.) Dále došlo k 

dokončení české části soustavy Natura 2000 tak, aby naplňovala cíle směrnice o 

stanovištích.
111

 Návrh obsahoval 50 nových EVL a požadoval revizi 356 EVL, na 

jejichž území bylo potřeba upravit hranice, změnit název, doplnit či vyřadit předmět 

ochrany.
112

 Nakonec bylo kromě výše zmíněného vzniku nových lokalit rozšířeno 70 

stávajících EVL o nové předměty ochrany.  

 Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro něž se 

vymezují ptačí oblasti a vyhláška č. 166/2005 Sb., provádějící  některá ustanovení 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, 

v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000, obsahují seznamy konkrétních typů 

stanovišť a druhů žijících na našem území. Takto chráněné plochy se často kryjí 

územími chráněnými podle vnitrostátních právních předpisů označovaných jako zvlášť 

chráněná území (viz výše).   

 Požadavky směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích také řeší zákon č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

 Celkovou přípravu soustavy Natura 2000 má v gesci MŽP, které dále pověřilo 

AOPK přípravou odborných podkladů. Odborný návrh PtO koordinovala AOPK od 

roku 2000 ve spolupráci s Českou společností ornitologickou (dále jen jako ČSO).  

 Schvalování národního seznamu EVL proběhlo v několika fázích. První začala 

v roce 1999, kdy AOPK začala připravovat odborný návrh EVL, který nakonec 

schválila Vláda ČR nařízením č. 132/2005. V něm byla obsažena první verze národního 

seznamu čítajícího 863 EVL. Tento seznam byl poté v únoru 2005 předán ke schválení 

                                                                                                                                                                                   
109 § 3 odst. 1 písm. o) ZOPK. 
110 Pozn.: Zmíněné nařízení nahradilo nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanovil národní seznam 

evropsky významných lokalit. 
111 Viz předkládací zpráva MŽP k návrhu novely nařízení vlády č. 318/2013 Sb. adresovaná Vládě ČR 

dostupná na webové stránce http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-

informace-na-zadost/Priloha_6_Predkladaci_zprava.pdf (cit. ke dni 2. 5. 2016). 
112 Viz http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6968 (cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Priloha_6_Predkladaci_zprava.pdf
http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Priloha_6_Predkladaci_zprava.pdf
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6968
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Evropské komisi. Jeho posuzování proběhlo na několika biogeografických seminářích, 

které byly rozděleny podle oblastí, na jejichž území měly být EVL vyhlašovány (v 

tomto případě šlo biogeografický seminář pro panonskou oblast a biogeografický 

seminář pro kontinentální oblast). ČR musela poté návrhy lokalit pro obě oblasti 

doplnit
113

. Nařízením vlády č. 208/2012 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit 

zařazených do evropského seznamu ze dne 25. dubna 2012, které vstoupilo v účinnost 

dne 4. července 2012, přestala pro EVL platit předběžná ochrana, případně ochrana 

zajištěná prostřednictvím zvlášť chráněného území. 

 Evropsky významným lokalitám je poskytnutí ochrany dáno více hledisky. 

Prvním podle toho, ve které fázi navrhování se daná EVL nachází, druhým podle toho, 

zda bude dostačující základní ochrana, nebo je vhodnější jí poskytnout režim ochrany 

prostřednictvím ZCHÚ, případně jí zajistit smluvní ochranu. Navíc se ještě uplatňuje 

režim ochrany pro období před zařazením lokality do evropského seznamu. Takovým 

oblastem je poskytována zvláštní předběžná ochrana evropsky významných lokalit, 

které jsou zařazeny prozatím pouze v národním seznamu EVL. Pokud dojde k zařazení 

této lokality do evropského seznamu (nařízením Vlády ČR
114

), přestává předběžná 

ochrana na tomto území platit a nastupuje místo ní základní ochrana EVL. Další 

situace, kdy předběžná ochrana přestane na určitém území platit, je nezařazení EVL do 

evropského seznamu. Na takové území se potom žádná ochrana již vztahovat nebude, 

kromě situace, že se stalo součástí ZCHÚ. Podle ustanovení § 45c odst. 2 ZOPK se 

základní ochranou rozumí ochrana lokalit před poškozováním a ničením. Tyto lokality 

je možné využívat jen způsobem, který nepovede k jejich závažnému nebo nevratnému 

poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných 

druhů vyžadujících územní ochranu. Ovšem i tyto zásahy je možné provést 

s předchozím opatřením souhlasu orgánu ochrany přírody. 

 Pro situace, kdy nepostačuje základní ochrana EVL a zachování předmětů 

ochrany EVL vyžaduje přísnější režim, existuje možnost ochrany EVL 

prostřednictvím ZCHÚ. K zajištění ochrany tímto způsobem mohou být využito všech 

šest kategorií ZCHÚ upravených v ZOPK. V případě, že EVL již byla vyhlášena 

v existujícím ZCHÚ nebo je chráněna smluvně, se však tento postup neuplatní.
115

 V ČR 

                                                             
113 Pozn.: Doplnění bylo provedeno nařízením Vlády ČR č. 301/2007 Sb. (pro panonskou oblast). 

Novelou nařízení vlády č. 371/2009 Sb. byl doplněn národní seznam EVL o 233 lokalit. 
114 § 45a odst. 2 ZOPK. 
115 § 45c odst. 4, poslední věta ZOPK. 
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byl za tímto účelem vytvořen právní rámec prostřednictvím novel ZOPK č. 349/2009 

Sb. a č. 381/2009 Sb.  

 Ochrana území soustavy Natura 2000 vede zejména k zachování nebo zlepšení 

dochovaného stavu předmětů ochrany (tím se také liší od územní ochrany např. 

národních přírodních rezervací nebo zón národních parků, kde je cílem spíše zachování 

přírodních procesů). Za tímto účelem tedy MŽP zpracovává tzv. souhrny 

doporučených opatření pro EVL a PtO, které předává do Ústředního seznamu ochrany 

přírody a zveřejňuje je na portálu veřejné správy. 

 Postup při vyhlašování ptačích oblastí je ve srovnání s vyhlašováním EVL 

podstatně jednodušší. Členské státy totiž danou oblast vědecky zmapují podle kritérií 

směrnice o ptácích a novou PtO poté vyhlásí ve své kompetenci. Evropskou komisi o 

provedených krocích pouze informují.
116

 Ptačí oblasti jsou jednotlivě vymezovány 

prostřednictvím nařízení vlády, ve kterých mohou být stanoveny činnosti vázané na 

souhlas orgánu ochrany přírody. V současnosti PtO pokrývají částečně nebo úplně 

některou z kategorií ZCHÚ. Na tyto plochy se tím pádem vztahuje režim ochrany 

konkrétní kategorie ZCHÚ.
117

 MŽP také může vytvořit pro PtO tzv. soubory 

doporučených opatření. Jedná se o plánovací dokument, který stanovuje návrhy 

ochranných opatření, která se mají na území PtO uskutečnit. 

 Významným nástrojem chránícím lokality soustavy Natura 2000 je povinnost 

hodnocení vlivů koncepcí a uskutečňování záměrů na EVL a PtO (dále jen jako 

„hodnocení vlivů“).
118

 ZOPK stanoví, že „jakákoliv koncepce nebo záměr, který může 

samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost EVL nebo PtO, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav 

jeho ochrany z uvedených hledisek“
119

. ZOPK tímto ustanovením jasně zahrnuje i 

případy, kdy by jednotlivé koncepce nebo záměry samostatně nemusely významně 

ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany EVL anebo PtO, ale kumulativně ve větším 

počtu by jej již mít mohly. Z hodnocení vlivů jsou ze zákona vyjmuty plány péče 

zpracované orgánem ochrany přírody pro toto území. Pro postupy hodnocení vlivů se 

použijí procesní ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. K posuzování vlivů na životní prostředí je příslušný orgán ochrany přírody (tj. 

                                                             
116 Čl. 4 odst. 3 směrnice o ptácích. 
117 HUMMEL, J., KRAVČÍKOVÁ, J., PATRIK, M., POKORNÝ., J., Natura 2000 a účast ve správních 

řízeních. Příručka pro nevládní organizace a občany, jak se vyznat ve vyhláškách a paragrafech, 

Žumperk: DAPHNE, Arnika, 2010, s. 17. 
118 Viz čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích. 
119 Čl. 45h odst. 1 ZOPK. 
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krajský úřad nebo újezdní úřad)
120

. Ten může koncepci či záměr schválit pouze pokud 

ve svém stanovisku neshledá negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost EVL nebo PtO nebo pokud budou v případě negativního vlivu provedena 

kompenzační opatření v dostatečném rozsahu.
121

 

 Prokáže-li se však negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvosti předmětu ochrany EVL nebo PtO a neexistuje-li jiná varianta řešení bez 

negativního vlivu, může orgán ochrany přírody schválit jen variantu s nejmenším 

možným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného 

zájmu a po uložení kompenzačních opatření. Kompenzačními opatřeními se rozumí 

zajištění možnosti nahradit lokalitu jinou lokalitu v obdobném rozsahu a kvalitě nebo 

vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů 

ochrany ve stejné lokalitě.
122

 

 Co se týče negativního vlivu koncepce nebo záměru na lokalitu s prioritními 

druhy či evropskými stanovišti, mohou být schváleny pouze z důvodů týkajících se 

ochrany veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného 

významu pro životní prostředí. Existují-li jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného 

zájmu, mohou být důvodem ke schválení pouze v případě souhlasného stanoviska 

Evropské komise. Evropskou komisi na základě dotčeného orgánu požádá o stanovisku 

MŽP.
123

 

 Směrnice o ptácích i směrnice o stanovištích ukládají členským zemím 

povinnost sledovat stav PtO a EVL a pravidelně podávat Evropské komisi hodnotící 

zprávy o stavu jednotlivých lokalit.
124

 Orgánem ochrany přírody pověřeným sledováním 

stavu i sestavováním hodnotících zpráv v ČR je AOPK (u PtO navíc spolupracuje 

s ČSO), která získané informace předává MŽP.
125

 

 Vedle nástrojů územní ochrany EVL a PtO jsou souběžně aplikovány i další 

instituty ZOPK spojené s druhovou či územní ochranou, které se však přímo netýkají 

evropsky významných druhů a stanovišť. Při zajišťování ochrany EVL a PtO může být 

v určitých případech využita i ochrana krajinného rázu, vytváření a ochrana zemního 

                                                             
120 § 77a odst. 4 písm. k) – n) ZOPK. 
121 č. 45h odst. 8 ZOPK. 
122 § 45h odst. 9 ZOPK. 
123 § 45h odst. 10 ZOPK. 
124 Čl. 12 směrnice o ptácích, čl. 17 směrnice o stanovištích.  
125 § 45f odst. 1 ZOPK. 
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systému ekologické stability, ochrana významných krajinných prvků, popř. ochrana 

zvlášť chráněných druhů a rostlin.
126

 

 ČR implementací obou směrnic dostála závazků vyplývajících z členství v EU a 

efektivně tyto instituty využívá. V praxi je toho důkazem, že na našem území je 

v současné době vyhlášeno 41 ptačích oblastí a 1111 evropsky významných lokalit. 

 

3.3 Ústavní zakotvení ochrany přírody a krajiny 

 

 Ochrana životního prostředí, do níž spadá i ochrana přírody a krajiny, je ústavně 

chráněnou hodnotou, součástí politických cílů a její naplňování je především v rukou 

státu.
127

 V českém ústavním pořádku je zakotvena v Preambuli Ústavy
128

, článku 7 

Ústavy a v článcích 11, 14 a 35 Listiny
129

. 

 Preambule Ústavy vyjadřuje ekologickou myšlenku prostřednictvím obecné 

proklamace, ve které je uvedena ochrana a rozvoj zděděného přírodního bohatství 

občany ČR. S ohledem na skutečnost, že značná část vnitrostátních pramenů práva ČR 

vychází z mezinárodních smluv, se v této souvislosti používají i ustanovení čl. 1 odst. 2 

a čl. 10 Ústavy a ve vztahu členství ČR v EU také čl. 10a Ústavy. 

  Základ ochrany životního prostředí je zakotven v článku 7 Ústavy, který zní: 

„Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“. 

V tomto ustanovení je vyjádřena odpovědnost státu za příznivý stav životního 

prostředí.
130

 Jednotlivé zákony tuto povinnost státu blíže specifikují a vymezují 

konkrétní práva, povinnosti a odpovědnost státu při výkonu činností, které směřují 

k zajištění tohoto ustanovení. Pojem „šetrné využívání přírodních zdrojů“ je dnes 

v podstatě nahrazen koncepcí „trvale udržitelného rozvoje“, která se od „šetrného 

využívání přírodních zdrojů“ liší v tom, že vyžaduje maximální možnou šetrnost při 

využívání zdrojů neobnovitelných a racionální užití zdrojů obnovitelných (tj. zajistit při 

                                                             
126 HUMMEL, J., KRAVČÍKOVÁ, J., PATRIK, M., POKORNÝ., J., Natura 2000 a účast ve správních 

řízeních. Příručka pro nevládní organizace a občany, jak se vyznat ve vyhláškách a paragrafech, 

Žumperk: DAPHNE, Arnika, 2010, s. 25 – 27. 
127 WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a 

svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 708 – 709. 
128 Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen jako „Ústava“). 
129 Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku ČR č. 2/1993 Sb. (dále jen jako „Listina“ nebo „LZPS“). 
130 STEJSKAL, V., Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 143. 
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jejich užívání trvalou obnovitelnost i nadále).
131

 Pojem „přírodní zdroje“ definuje zákon 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (dále jen jako ZŽP) jako „ty části živé nebo neživé 

přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb“
132

. 

Pojem „přírodní bohatství“ se vykládá obdobně jako pojem „životní prostředí“ a 

zahrnuje všechny jeho složky, zejména ovzduší, vody, horniny, půdu, organismy, 

ekosystémy a energie.
133

  

 Listina stanoví v článku 11 odst. 3 limity v oblasti vlastnického práva, které 

spočívají v tom, že „výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a 

životní prostředí nad míru stanovenou zákonem“
134

. Ustanovení se interpretuje 

v souvislosti s článkem 4 odst. 4 LZPS, který ukládá při takových omezeních povinnost 

šetřit podstatu a smysl vlastnického práva, jež nesmí být omezeno ve větší než 

přiměřené míře a pouze tehdy, je-li to nezbytné.
135

 

 Podle článku 14 odst. 3 LZPS lze na vymezených územích z důvodu ochrany 

přírody zákonem omezit svobodu pohybu a pobytu. Pro takové omezení musí být 

kumulativně splněny 3 podmínky: 1) musí být upraveno zákonem, 2) musí být 

nevyhnutelné a 3) musí být uskutečněno z jednoho z taxativních důvodů 

vyjmenovaných v článku 14 odst. 3 LZPS, kde je ochrana přírody zvláštním důvodem 

týkajícím se vymezených území.
136

 Takové omezení předpokládané Listinou základních 

práv a svobod je blíže specifikováno v příslušných zákonech
137

. 

 Významným ustanovením na ústavní úrovni je článek 35 LZPS, který zakotvuje 

obecný princip práva životního prostředí, tj. právo na příznivé životní prostředí. 

S článkem 35 PZPS je úzce propojen článek 7 Ústavy. Právní nauka v oblasti ochrany 

životního prostředí tyto články společně považuje za „základní celek ústavního 

zakotvení ochrany životního prostředí v ústavním pořádku ČR“
138

. Proces, ve kterém 

                                                             
131  SLÁDEČEK, V., MIKULE, V., SYLLOVÁ, J., Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2007, s. 60. 
132 § 7 odst. 1 ZŽP. 
133  SLÁDEČEK, V., MIKULE, V., SYLLOVÁ, J., Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2007, s. 60. 
134  Čl. 11 odst. 3 LZPS. 
135  WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a 

svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 312. 
136  WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a 

svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 356 – 357. 
137  Např. podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny může být omezen vstup na území 

národních parků (§19 ZOPK), nebo podle § 64 ZOPK může být omezen vstup na území v národních 

parcích, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a v první zóně CHKO, 

hrozí-li poškozování těchto území nebo poškozování jeskyně. 
138 STEJSKAL, V., Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 144. 
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bylo zařazeno životní prostředí a jeho ochrana mezi ústavní hodnoty, je výsledkem 

opuštění antropocentrického nahlížení společnosti na životní prostředí (tzn. úplného 

panství člověka nad přírodou), které se začalo měnit od 70. let 20. století i v oblasti 

práva (zejména na mezinárodní úrovni).
139

  

 Odstavec první článku 35 LZPS zní: „Každý má právo na příznivé životní 

prostředí“.  Tato věta se interpretuje tak, že se nejedná o veřejné subjektivní právo, ale 

o obecný princip práva životního prostředí. Pro jednotlivce z toho plyne, že ve vztahu 

k veřejné moci si nemohou přímo nárokovat právo na příznivé životní prostředí. V této 

souvislosti je potřeba zmínit, že toto právo není ani přímo vymahatelné, nýbrž je pouze 

výsledkem hodnotového rozhodnutí ústavodárce, jehož cílem byla ústavní ochrana 

hodnoty životního prostředí.
140

  

 Z vývoje judikatury Ústavního soudu ČR lze pozorovat změnu v tom, jaké osoby 

je možné zahrnout pod pojem „každý“. Podle dosavadní rozhodovací praxe ÚS náležela 

práva vztahující se k životnímu prostředí pouze fyzickým osobám
141

. Tento restriktivní 

výklad byl rozšířen v nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 59/14 tak, že právo příznivé životní 

prostředí se přiznalo také spolkům. Tato nová rozhodovací praxe ÚS koresponduje i se 

závazky vyplývajícími z mezinárodního práva (konkrétně s Aarhusskou úmluvou, č. 

124/2004 Sb.). Změnu v této oblasti hodnotím kladně, neboť se díky této soudní 

interpretaci rozšířil okruh subjektů, které se mohou práva na příznivé životní prostředí 

domáhat. Zejména ekologické nevládní organizace (ekologické spolky) díky tomu 

mohou lépe naplňovat svou funkci na poli ochrany životního prostředí. V praxi lze totiž 

pozorovat, že navzdory své ústavní garanci bývá toto právo často upozaděno na úkor 

jak zájmů jednotlivců (v oblasti ochrany právních statků, především vyvlastnění
142

), tak 

i zájmů politických a hospodářských (těmi jsou ovlivněny i orgány veřejné správy při 

výkonu své rozhodovací pravomoci).
143

 Proto je potřeba, aby veřejnost (jednotlivci i 

spolky) měla co nejširší možnost využívat právní nástroje, kterými bude schopna 

zabránit negativním zásahům do životního prostředí. 

 Druhý odstavec článku 35 LZPS je doplněním článku 17 LZPS a garantuje 

právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních 

                                                             
139 Pozn.: Na mezinárodní úrovni bylo právo na příznivé životní prostředí poprvé zakotveno ve 

Stockholmské deklaraci (viz kapitola 2.1). 
140 WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a 

svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 712. 
141 Usnesení ÚS sp. zn. I. ÚS 282/97. 
142 Viz čl. 11 odst. 3 LZPS. 
143 WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a 

svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 713. 
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zdrojů. Právo na informace je subjektivním individuálním právem veřejnoprávní 

povahy
144

, kterého se však lze s ohledem na článek 41 odst. 1 LZPS domáhat pouze 

v mezích zákonů, které toto ustanovení provádějí. V současnosti jsou těmito předpisy 

zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (dále jen jako „zákon 

o právu na informace o ŽP“) a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím (dále jen jako „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Zákon o 

právu na informace o ŽP představuje lex specialis k zákonu o svobodném přístupu 

k informacím. Povinný subjekt tak poskytnutí určité informace (měla by se týkat 

určitým způsobem životního prostředí) posoudí nejprve podle zákona o právu na 

informace o ŽP. Pokud však shledá, že danou informaci nelze považovat za informaci o 

životním prostředí, musí informaci ještě dále posoudit podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím. 

 Článek 35 odst. 3 LZPS stanoví omezení ve prospěch ochrany životního 

prostředí tak, že „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru 

stanovenou zákonem“. Tento článek rozšiřuje odpovědnost za ochranu životního také na 

jednotlivce, ačkoliv primární odpovědnost nese stát v souvislosti s jeho povinností 

přijetí zákonné úpravy, která bude životnímu prostředí poskytovat odpovídající ochranu. 

Skrze tento článek se do českého právního řádu promítají zásady unijního práva jako 

zásada prevence, zásada odpovědnosti původce znečištění nebo zásada znečišťovatel 

platí.
145

 Zákony z oblasti ochrany životního prostředí dále konkretizují jednotlivé 

povinnosti a zákazy. 

 Vztahem práva na příznivé životní prostředí k ostatním základním právům se 

zabývá jak právní teorie, tak ÚS. Často se toto právo střetává s vlastnickým právem a 

v této souvislosti s jeho omezením (čl. 11 odst. 3 LZPS). Dalším příkladem ústavního 

principu, kterého se právo na příznivé životní prostředí dotýká, je svoboda pohybu a 

pobytu (čl. 14 odst. 3 LZPS), již je možné omezit na vymezených územích z důvodu 

ochrany přírody. Toto ustanovení naplňuje ZOPK, který zavedl kategorie zvláště 

chráněných území. V těchto lokalitách platí různé režimy ochranných podmínek 

omezující pohyb a pobyt z důvodu ochrany přírody. 

 

                                                             
144 STEJSKAL, V., Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody, Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 150. 
145WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a 

svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 720. 



 

42 

 

3.4 Úvod do zákonné právní úpravy ochrany přírody a krajiny 

 

 Legislativa ochrany přírody a krajiny v ČR je výsledkem jednak historického, 

společenského a kulturního vývoje na našem území, jednak ale také vyplývá ze závazků 

mezinárodního a unijního práva. 

 Základním pramenem vymezujícím ochranu přírody a krajiny v českém právním 

řádu je zákon č. 114/1992, Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako ZOPK). ZOPK se celkově skládá z devíti částí, přechodných 

ustanovení a příloh. Jednotlivé části jsou nazvány:  

 

 část první – Úvodní ustanovení  

 část druhá – Obecná ochrana přírody a krajiny 

 část třetí – Zvláště chráněná území 

 část čtvrtá – Natura 2000 

 část pátá – Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů 

 část šestá – Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně 

přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně 

přírody 

 část sedmá – Orgány a státní s práva v ochraně přírody 

 část osmá – Odpovědnost na úseku ochrany přírody  

 část devátá – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.  

 

 Jedná se o běžně používanou strukturu používanou při tvorbě veřejnoprávních 

předpisů, tj. úvod, hmotněprávní vyjádření konkrétních prvků, které jsou předmětem 

ochrany, povolené chování vyjádřené formou příkazů a zákazů, určení orgánů 

příslušných k provádění jednotlivých ustanovení ZOPK, sankce a ustanovení společná, 

přechodná a závěrečná.  

 Podstatou úvodních ustanovení je formulace účelu zákona, kterým je v tomto 

případě udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem 

života, přírodních hodnot a krás a vytvoření soustavy Natura 2000. K naplnění tohoto 

cíle se mají podílet i příslušné kraje, obce, vlastníci a správci pozemků. ZOPK také 

výslovně zdůrazňuje nutnost šetrného hospodaření s přírodními zdroji
146

. Ve 

                                                             
146 § 1 ZOPK. 
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způsobu formulace je patrný odklon legislativců od dřívějšího chápání ochrany přírody 

a krajiny, který upřednostňoval „zakonzervování“ dosavadního stavu. Nyní tedy ZOPK 

již vyžaduje aktivní činnost (jak územních samosprávních celků, tak vlastníků a správců 

pozemků), jež bude směřovat k tomu, aby byla umožněna ochrana, udržitelnost a 

obnova prvků živé i neživé části přírody, včetně samotné krajiny. Požadavek šetrného 

hospodaření s přírodními zdroji apeluje na dnešní neudržitelné vyčerpávání země, a to 

nejen na národní, ale i na globální úrovni, které je vedeno pouze za účelem kladného 

hospodářského, resp. Finančního, výsledku, aniž by byly zohledněny negativní následky 

způsobené těmito činnostmi. Hlavním předmětem ochrany krajiny je dosažení přírodní 

rovnováhy v ní. Toho nelze docílit jinak než obnovou jejích poničených částí. Ovšem 

takového stavu je možné dosáhnout pouze v celé její celistvosti, tj. včetně jejích funkcí, 

vzhledu a struktur.
 147

 

 Druhý, více konkrétní, cíl formálního charakteru fakticky vyjadřuje jednu z 

povinností České republiky jako členského státu EU. Týká se vytvoření evropské sítě 

soustavy chráněných území Natura 2000 v souladu s právem Evropských společenství. 

ČR musela po vstupu do EU implementovat mj. již výše zmíněnou směrnici o 

stanovištích a směrnici o ptácích. Požadavek ČR splnila novelou ZOPK provedenou 

zákonem č. 218/2005 Sb.  

 V rámci ust. § 1 ZOPK je také uvedeno, kdo se má účastnit naplňování účelu 

zákona. Jedná se o příslušné kraje, obce, vlastníky a správce pozemků. Z toho plyne, že 

ochrana, udržitelnost a obnova jednotlivých prvků není svěřena pouze státu a jeho 

orgánům
148

. Zároveň se však na tento požadavek vztahuje i určité omezení vyplývající 

z dalších zájmů, které by mohly být se ZOPK v kolizi. Zákonodárce se s touto otázkou 

vypořádal tím způsobem, že vyjmenovává oblasti, na které je třeba brát při aplikaci 

ustanovení ZOPK zřetel. Konkrétně se jedná o hospodářské, sociální a kulturní potřeby 

obyvatel, včetně regionálních a místních poměrů.
149

 

 Následující ustanovení ZOPK pravomoci a působnosti v rámci jednotlivých 

procesů blíže konkretizují. Podle komentovaného znění k ZOPK z roku 2007 autorů 

Miky, Borovičkové a kol. „zohlednění uvedených potřeb neznamená negaci cílů 

soustavy Natura 2000, ale hledání takových řešení, která na jedné straně umožní za 

                                                             
147 ČIHAŘ, M., Ochrana přírody a krajiny I., Územní ochrana přírody a krajiny v České republice, 

Praha: Karolinum, 1998, s. 6-7. 
148  Pozn.: přesto je však působnosti státu a orgánům státní správy věnována celá část sedmá ZOPK, na 

rozdíl od ostatních subjektů, kterým je působnost svěřena v dílčích věcech jednotlivých ustanovení. 
149 §1 posl. věta ZOPK. 
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respektování regionálních, resp. místních poměrů realizovat záměry ve veřejném zájmu 

obyvatel, na druhé straně nebudou mít negativní vliv na vytváření soustavy Natura 

2000, případně bude jejich negativní vliv v nejvyšší možné míře minimalizován“
 150

. 

 Pojem „ochrana přírody a krajiny“ je definován v ust. § 2 odst. 1 ZOPK jako 

„vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě 

rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a 

geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a 

přístupnost krajiny“
151

. Obdobně jako v § 1 ZOPK je v tomto ustanovení zdůrazněna 

potřeba aktivních činností, které povedou k zachování nebo obnově a rozmanitosti 

v oblastech uvedených v ust. § 2 odst. 1 ZOPK, včetně ochrany krajiny a péče o její 

vzhled (tento požadavek je naplněn zejm. v ust. § 12 ZOPK, jehož obsahem je ochrana 

krajinného rázu). Z použití pojmu „vymezená péče“ se vyvozuje, že ochrana bude 

poskytovaná hlavně prostřednictvím konkrétních procesů, postupů a činností 

vymezených v právních předpisech, především tímto zákonem.
152

 V definici jsou 

vymezeny konkrétní složky, jimž je prostřednictvím ZOPK zajištěna ochrana. 

Jmenovitě tedy jde o ochranu živé části přírody (volně žijící živočichové, planě rostoucí 

rostliny a jejich společenstva, ekologické systémy), neživé části přírody (nerost, 

horniny, paleontologické nálezy, geologické celky), a také o ochranu krajiny (vzhled a 

přístupnost krajiny)
153

. S touto definicí jsou spojena další ustanovení ZOPK týkající se 

obecné a zvláštní ochrany přírody a krajiny. Podrobněji jsou rozpracovány v dalších 

částech (viz obecná ochrana v ust. §§ 4–13 ZOPK, zvláštní územní ochrana v ust. §§ 14 

– 45 ZOPK a zvláštní ochrana druhů v ust. §§ 48–56 ZOPK). 

 Prostředky zajištění ochrany přírody a krajiny jsou vymezeny demonstrativním 

výčtem v ust. § 2 odst. 2 ZOPK. Pro tuto diplomovou práci jsou nejvýznamnější 

ochrana a vytváření územního systému ekologické stability krajiny, ochrana vybraných 

nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických jevů, 

vytváření sítě zvláště chráněných území a péče o ně, spoluúčast v procesu územního 

plánování a stavebního zřízení s cílem prosazovat vytváření esteticky hodnotné krajiny, 

                                                             
150 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 76. 
151 § 2 odst. 1 ZOPK. 
152 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 75. 
153 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 77. 
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obnova a vytváření nových přírodně hodnotných ekosystémů a ochrana krajiny pro 

ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky a rekreace. 

 Územní ochrana je v ZOPK rozdělena na obecnou a zvláštní. Obecná se nachází 

v části druhé ZOPK a vymezuje územní systém ekologické stability (§ 4), významný 

krajinný prvek (§ 6), ochranu krajinného rázu a přírodní park (§ 12) a přechodně 

chráněnou plochu (§ 13). Zvláštní územní ochrana je obsažena ve třetí části ZOPK a 

zahrnuje šest kategorií zvláště chráněných území – národní parky (§§ 15–24), chráněné 

krajinné oblasti (§§ 25–27), národní přírodní rezervace (§§ 28–32), přírodní rezervace 

(§§ 33–34), národní přírodní památky (§ 35) a přírodní památky (§ 36). Následující 

ustanovení jsou společná pro všechna zvláště chráněná území (dále jen ZCHÚ) a 

zahrnují instituty ochranných pásem ZCHÚ (§ 37), plány péče o ZCHÚ (§ 38), smluvní 

ochranu ZCHÚ (§ 39), postup při vyhlašování ZCHÚ a ochranných pásem těchto 

ZCHÚ (§ 40), projednávání záměrů na vyhlášení s orgány státní správy (§ 41), evidenci 

a označování ZCHÚ (§ 42), výjimky ze zákazů ve ZCHÚ (§ 43), závazná stanoviska 

k některým činnostem ve ZCHÚ (§ 44) a zrušení ZCHÚ a jejich ochranných pásem (§ 

45).  

 Obě kategorie územní ochrany přírody se od sebe liší tím, že obecná územní 

ochrana se vztahuje na území celé ČR, a to na rozdíl od zvláštní územní ochrany, která 

je nástrojem poskytujícím ochranu jen vybraným částem přírody a krajiny. 
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4. OBECNÁ ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR 

 

4.1 Územní systém ekologické stability krajiny 

 

 Koncepce územního systému ekologické stability krajiny (dále jen jako ÚSES 

nebo „systém ekologické stability“) vychází z právně nezávazného mezinárodního 

dokumentu Celoevropské strategie biologické a krajinné rozmanitosti (Pan-

European Biological and Landscape Diversity Strategy) přijatého v roce 1995 na 

konferenci evropských ministrů životního prostředí v Sofii. Jeho hlavním cílem bylo 

vytvoření územně propojené sítě nazvané Celoevropská ekologická síť (Pan-European 

Ecological Network). Důvodem jejího vzniku byla potřeba zajištění ochrany 

ekosystémů (vč. jejich obnovy a nerušeného vývoje), rozmanitosti živočišných a 

rostlinných druhů a krajin evropského významu.
154

 

 Zákonná definice ÚSES se nachází v ust. § 3 odst. 1 písm. a) ZOPK, podle níž je 

systém ekologické stability „vzájemně propojeným souborem přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.“ 

Pro lepší vymezení konkrétních systémů ekologické stability bylo použito územní 

hledisko, podle kterého se ÚSESy člení na místní, regionální a nadregionální.
155

 

Ekologickou stabilitou se rozumí „schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené 

vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce“
156

. Jelikož krajinu tvoří 

ekosystémy, které jsou vzájemně na různých úrovních provázány, je proto nesmírně 

důležité udržení ekologické rovnováhy, případně působení na okolní méně stabilní části. 

Systémy ekologické stability tedy v krajině zajišťují ekologickou rovnováhu a jejich 

prostřednictvím se rovněž chrání nejdůležitější místa, na nichž dochází k výskytu rostlin 

a živočichů.
157

 

 Podrobnější úprava ÚSES je obsažena v ust. §4 odst. 1 ZOPK a prováděcí 

vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. ze dne 11. června 1992. 

                                                             
154 STEJSKAL, V., Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: 

Linde Praha, a.s., 2006, s. 122. 
155 §3 odst. 1 písm. a), poslední věta ZOPK. 
156 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 83. 
157 PRCHALOVÁ, J., Zákon o ochraně přírody a krajiny a NATURA 2000. Úplné znění zákona 

s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. aktualizované a rozšířené vydání k 1. 3. 2010. 

Praha: Linde, 2010, s. 3. 
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 Vyhláška č. 395/1992 Sb. vymezila dvě kategorie systémů ekologické stability, 

kterými jsou tzv. biocentra a biokoridory. Jejich účelem je zajistit život rostlinám a 

živočichům a chránit ekologickou rovnováhu v krajině. Biocentrem je podle vyhlášky 

biotop, případně soubor biotopů, v krajině, které díky svému stavu a velikosti umožňují 

trvalou existenci přirozeného nebo pozměněného (v tomto případě alespoň přírodě 

blízkého) ekosystému.
158

 Biokoridor je území, na kterém sice rozhodující části 

organismů není umožněna trvalá dlouhodobá existence, ale umožňuje jim migrovat 

mezi biocentry. Díky tomu slučuje oddělená biocentra a vytváří z nich síť.
159

  

 Vedle biocenter a biokoridorů doplňuje ÚSES tzv. interakční prvek, který 

právo nijak nevymezuje ani nedefinuje. Interakční prvek bývá chápán jako část krajiny, 

který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení biocenter a biokoridorů na 

okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Krom toho interakční prvky mohou 

umožnit trvalou existenci určitých druhů organismů nemající velké nároky na prostor 

(např. drobní hlodavci, hmyz, některé druhy rostlin atd.).
160

 

 Tvorba a ochrana ÚSES je úzce provázána s územním plánováním. Vymezení 

všech ÚSES provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci 

s dalšími orgány podle toho, o jaký ÚSES se konkrétně jedná (tj. vodohospodářské, 

ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství). Praxe 

obvykle bývá taková, že orgány ochrany přírody mají odpovědnost za odborné a věcně 

správné vymezení ÚSES (vytváří plány systému ekologické stability). Orgány 

územního plánování poté řídí proces zařazení ÚSES do územně plánovací dokumentace 

(tj. zásad územního rozvoje krajů, územních plánů a regulačních plánů)
161

, při kterém 

dále zpřesňují a dopracovávají plán systému ekologické stability a uvádí ho do souladu 

s dalšími funkčními systémy. Výsledný ÚSES schvaluje příslušný orgán územního 

samosprávního celku v rámci územně plánovací dokumentace.
162

 

 Pro vymezení a hodnocení místního ÚSES je místně příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností
163

 (s výjimkou území národních parků a jejich ochranných 

                                                             
158 §1 písm. a) vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
159 §1 písm. b) vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
160 Viz Portál ÚSES (internet. zdroj: http://www.uses.cz/1.28-uses-skladebne-casti; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
161 Pozn.: tvorba územních systémů ekologické stability je povinnou součástí územně plánovací 

dokumentace i podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 

dále jako „StZ“. 
162 HÁTLE, M., ÚSES v územním plánování, Ochrana přírody 2012, ročník 2012, zvláštní číslo (internet. 

zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/uses-v-uzemnim-planovani/; cit. ke dni 2. 5. 

2016). 
163 § 77 odst. 2 ZOPK. 

http://www.uses.cz/1.28-uses-skladebne-casti
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/uses-v-uzemnim-planovani/
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pásem, kde je příslušná správa národního parku a území chráněných krajinných oblastí, 

kde je příslušná AOPK s výjimkou CHKO Šumava, kde je příslušná Správa Národního 

parku Šumava)
164

. Regionální ÚSES vymezuje a hodnotí příslušný krajský úřad
165

 (opět 

s výjimkou území národních parků a chráněných krajinných oblastí, viz výše). Pro 

vymezení a hodnocení nadregionálního ÚSES je příslušné vždy MŽP. Zvláštním 

případem jsou území vojenských újezdů, kde je orgánem ochrany přírody pro místní a 

regionální ÚSES příslušný újezdní úřad.
166

 

 Vytváření systémů ekologické stability považuje ZOPK za veřejný zájem. Na 

tvorbě se podílí jak vlastníci pozemků, tak obce a stát. Všichni vlastníci a uživatelé 

pozemků, které tvoří základ ÚSES, mají povinnost se podílet na jejich ochraně.
167

 Na 

toto ustanovení navazuje ust. § 59 ZOPK, které umožňuje zajištění pozemků 

k naplnění požadavku veřejného zájmu při vytváření ÚSES. ZOPK primárně preferuje 

dohodu orgánu ochrany přírody s vlastníkem pozemku ohledně uskutečnění opatření, 

projektů a plánů podle ust. § 4 odst. 1 ZOPK. Nedojde-li k uzavření takové dohody 

z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku se změnami ve využívání pozemku při 

vytváření ÚSES, nabídne mu pozemkový úřad výměnu jeho pozemku za jiný pozemek 

vlastněný státem. Takto nabídnutý pozemek musí splňovat tyto požadavky: 1) musí být 

v přiměřené výměře a kvalitě jako je původní pozemek a 2) měl by se pokud možno 

nacházet ve stejné obci, ve které se nachází převážná část původního pozemku.
168

 

Z důvodu usnadnění realizace územního systému ekologické stability a upřednostnění 

zájmů ochrany přírody před zájmy zemědělské půdy jsou pozemky určené 

k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby ÚSES vyňaty z ustanovení ochrany 

zemědělského půdního fondu.
169

 

 Vznikne-li vlastníkovi pozemku újma v souvislosti s omezením vyplývajícím 

z opatření v plánek ÚSES, má nárok na její finanční náhradu. V případě, že vlastník 

není totožnou osobou jako nájemce pozemku a požádají-li o finanční náhradu včas oba, 

poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku.
170

 Toto ustanovení 

nevylučuje jiné vyrovnání s vlastníkem pozemku (např. odkoupení jeho pozemků, nebo 

                                                             
164 § 78 odst. 1 a 2 ZOPK. 
165 § 77a odst. 6 ZOPK. 
166 § 78a odst. 1 ZOPK. 
167 § 4 odst. 1 ZOPK. 
168 § 59 odst. 2 ZOPK. 
169 § 59 odst. 3 ZOPK; MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. 

Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 259. 
170 § 58 odst. 2 ZOPK. 
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výměna pozemků za pozemky obdobné kvality, kde není omezení z důvodu ochrany 

přírody).
171

  

 Ochraně a posílení ekologické stability krajiny se rovněž věnuje Státní politika 

životního prostředí ČR.
172

 

  

4.2 Významný krajinný prvek 

 

 Významným krajinným prvkem (dále jen jako VKP) rozumí ZOPK ekologicky, 

geomorfologicky nebo esteticky významnou část krajiny, která utváří její typický 

vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
173

  

 Všechny VKP požívají ochrany před jejich poškozováním a ničením. ZOPK sice 

připouští možnost je v omezené míře využívat, ale pouze tím způsobem, že se nenaruší 

jejich obnova, nebo za splnění podmínky, že nedojde k jejich ohrožení nebo oslabení 

jejich stabilizační funkce v krajině. K takovému zásahu, který povede k poškození nebo 

zničení VKP, popř. jeho ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, má 

dotyčný povinnost opatřit si závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (závazného 

stanoviska orgánu ochrany přírody je potřeba i v případě, že zde existuje jen možnost 

poškození VKP).
174

 Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody pak obsahuje buď 

souhlas, nebo nesouhlas s provedením zásahu do VKP. Pokud někdo uskuteční zásah do 

VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody, může mu být uložena pokuta podle 

ustanovení § 87 odst. 2 písm. f) nebo § 87 odst. 3 písm. m) ZOPK, popř. § 88 odst. 1 

písm. i) nebo § 88 odst. 2 písm. b) ZOPK. Ochrana VKP se nevztahuje na činnosti 

konané v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu (tyto činnosti 

však nesmí překročit nezbytně nutnou míru, což má za úkol zajistit Ministerstvo obrany 

nebo Ministerstvo vnitra v součinnosti s MŽP).
175

 Obdobně se ochrana VKP nevztahuje 

na činnosti konané v přímé souvislosti se správou státních hranic (v příslušném 

ustanovení však bohužel dosud nebyla určena ani sankce ani odpovědný orgán, který by 

dohlédl na to, aby poškození nepřekročilo nezbytně nutnou míru).
176

 

                                                             
171 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 255. 
172 Usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 6. 
173 § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK. 
174 § 4 odst. 2 ZOPK. 
175 § 90 odst. 2 ZOPK. 
176 § 90 odst. 12 ZOPK. 
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 Ochranu VKP poskytuje ZOPK ve dvou rovinách. První z nich je taxativně 

vyjmenovaná skupina označována jako VKP ex lege (ze zákona). Zahrnuje vybrané 

typy krajinných složek, tj. lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
177

  

 Druhou skupinou jsou jiné části krajiny (fakultativně vyjmenovány v § 3 odst. 1 

písm. b), třetí věta ZOPK), u nichž musí nejprve orgán ochrany přírody provést 

registraci postupem podle ust. § 6 ZOPK, aby jim byla přiznána zákonná ochrana. 

Jmenovitě se jedná zejména o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 

plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a 

odkryvy, cenné plochy porostů sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků. 

Registrace se provádí zápisem do seznamu významných krajinných prvků. Náležitosti, 

které musí každý zápis obsahovat, jsou vymezeny v ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 

395/1992 Sb.
178

 Orgán ochrany přírody o registraci VKP vydává rozhodnutí. 

Účastníkem řízení o registraci je vlastník dotčeného pozemku. ZOPK dále vymezuje 

okruh osob, kterým se oznamuje rozhodnutí o registraci. Konkrétně jde o nájemce 

dotčeného pozemku, územně příslušný stavební úřad a obec. 

 Orgány ochrany přírody příslušné k registraci VKP podle § 6 odst. 1 

ZOPK, vydávání stanovisek a k zásahům do registrovaných krajinných prvků jsou 

pověřené obecní úřady (s výjimkou území EVL).
179

  Obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působností byla dána zbytková klauzule vůči pověřeným obecním úřadům, která jim 

určila příslušnost k vydávání závazných stanovisek k zásahům, jež by mohly vést 

k poškození nebo zničení VKP ex lege (nikoli tedy k registrovaným VKP podle § 6 

odst. 1 ZOPK) nebo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (s 

výjimkou EVL).
180

 Na území EVL, přírodních rezervací, přírodních památek jsou 

příslušné krajské úřady.
181

 Působnost na území chráněných krajinných oblastí vykonává 

AOPK (s výjimkou CHKO Šumava), na území národních parků správa národního parku 

a na území vojenských újezdů příslušný újezdní úřad.
182

 

                                                             
177 § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK. 
178 Pozn.: MŽP je k vydání této vyhlášky zmocněno jak na základě ust. § 4 odst. 2 ZOPK, tak dle ust. § 79 

odst. 4 písm. c) ZOPK. 
179 § 76 odst. 2 písm. a) ZOPK. 
180 § 77 odst. 1 písm. a) ZOPK. 
181 § 77a odst. 4 písm. l) ZOPK. 
182 Srov. § 78 odst. 1 a 2 a § 78a odst. 1 ZOPK. 
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 Důvodem pro zrušení rozhodnutí o registraci VKP je pouze veřejný zájem. 

Zrušení registrace VKP orgán ochrany přírody následně sdělí jak vlastníkovi, popř. 

nájemci dotčeného pozemku, tak územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.
183

 

 

4.3 Jeskyně 

 

 Další kategorií obecné územní ochrany přírody a krajiny podle ZOPK je ochrana 

podzemních prostor vzniklých působením přírodních sil (včetně jejich výplní a 

přírodních jevů v nich), neboli jeskyní.
184

 Ačkoliv značná část objevených jeskyní na 

území ČR je chráněna prostřednictvím ZCHÚ, existují lokality, kde jeskyně tímto 

způsobem chráněny nejsou. Proto zákonodárce v ZOPK vytvořil tento typ obecné 

ochrany vztahující se na všechny jeskyně (i ty dosud neobjevené).
185

 

 Na všechny jeskyně se tedy vztahuje zákaz je ničit, poškozovat, upravovat nebo 

jinak měnit jejich dochovaný stav. Orgán ochrany přírody výjimku z tohoto zákazu 

může udělit jen ze dvou důvodů: 1) je-li to v zájmu ochrany jeskyně nebo 2) pokud jiný 

veřejný zájem vyjádřený v ZOPK nebo jiném právním předpisu výrazně převažuje nad 

zájmem na ochraně jeskyní.
186

 

 Před každým průzkumem nebo výzkumem jeskyně je nutno opatřit si předem 

povolení orgánu ochrany přírody. Výjimku z této povinnosti mají pouze některé 

specifické osoby – ty, které mají pověření orgánu ochrany přírody k provádění 

monitoringu nebo inventarizace, osoby vykonávající státní správu nebo jsou příslušníky 

policie, osoby, které plní úkolů obrany státu, osoby při zajišťování veterinární péče, 

záchranných služeb nebo správy vodních toků.
187

 

 Obecná ustanovení o ochraně jeskyní se nevztahují pouze na ně, ale také na 

přírodní jevy na povrchu, jež s jeskyněmi souvisí (např. krasové závrty, škarpy, ponory 

a vývěry krasových vod).
188

 

 ZOPK stanovuje v ust. § 10 odst. 5 zvláštní povinnosti osobám, které dobývají 

nerostné suroviny nebo provádí geologické práce. Jednak jde o oznamovací povinnost 

při objevení jeskyně (případně přírodních jevů souvisejících s jeskyněmi podle ust. § 10 

                                                             
183 § 7 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
184 § 10 odst. 1 ZOPK. 
185 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 123. 
186 § 10 odst. 2 ZOPK. 
187 § 10 odst. 3 ZOPK. 
188 § 10 odst. 4 ZOPK. 



 

52 

 

odst. 4 ZOPK) a jednak mají tyto osoby povinnost po nezbytně nutnou dobu zastavit 

dobývací činnosti, které by mohly poškodit zjištěnou jeskyni (za předpokladu, že tím 

nedojde k ohrožení a ochraně zdraví při práci). Další povinností, které v souvislosti 

s objevem jeskyně tyto osoby mají, je pořídit na své náklady dokumentaci jeskyně, již 

následně předají orgánu ochrany přírody. Obsah a rozsah této dokumentace stanovilo 

MŽP vyhláškou č. 667/2004 Sb. ze dne 16. 12. 2004. 

 Orgány ochrany přírody příslušné k udělení výjimek, povolení, k přijímání 

oznámení o zjištění jeskyní, přebírání dokumentace jeskyní a vedení převzaté 

dokumentace jeskyní jsou krajský úřad
189

, správy národních parků
190

 a AOPK
191

. 

 Novela ZOPK provedená zákonem č. 218/2004 Sb. oddělila jeskyně od součástí 

pozemku a zároveň určila, že jeskyně nejsou předmětem vlastnictví.
192

 Stát má k těmto 

jeskyním předkupní právo. Na horniny a nerosty, které se v jeskyních nachází, se však 

toto ustanovení nevztahuje a vlastnictví k nim se posuzuje podle zákona č. 44/1988 Sb., 

o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), (dále jen jako HorZ).
193

 Díky tomu zde 

vzniká situace, kdy dochází ke kolizi v zájmu na ochraně jeskyní a ekonomickém 

prospěchu (získáváním nerostných surovin). Tyto případy se řeší postupem uvedeným 

výše. Při dobývání ložisek vyhrazených nerostů
194

 se však ochrana jeskyní podle § 10 

odst. 2 ZOPK uplatní pouze po dohodě s osobou oprávněnou k výkonu hornické 

činnosti podle ustanovení HorZ a HorČZ
195

. Pro těžbu nevyhrazených nerostů se však § 

10 odst. 2 ZOPK již plně uplatňuje. 

 Orgán ochrany přírody je oprávněn omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do 

jeskyní v případě možné hrozby jejich poškozování způsobené jejich nadměrnou 

návštěvností. Zákaz nebo omezení vstupu musí orgán ochrany přírody řádně vyznačit na 

všech přístupových cestách a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu.
196

 Zákaz 

nebo omezení má formu opatření obecné povahy.
197

 

 Při nedodržení povinností vyplývajících z ustanovení o obecné ochraně jeskyní 

je možnost uložit pokutu podle § 87 odst. 2 písm. g) nebo § 88 odst. 1 písm. l) ZOPK. 

                                                             
189 § 77a odst. 4 písm. b) ZOPK. 
190 § 78 odst. 2 ZOPK. 
191 § 78 odst. 1 ZOPK. 
192 § 61 odst. 3 ZOPK. 
193 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 262. 
194 § 3 odst. 1 HorZ. 
195 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (zákon o hornické 

činnosti). 
196 § 64 ZOPK. 
197 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. prosince 2010 sp. zn. 7 Ao 6/2010 – 44. 
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Nesplněním oznamovací povinnosti také zároveň dopustí přestupku podle § 87 odst. 1 

písm. e), resp. § 88 odst. 1 písm. h) ZOPK. 

 Základní přehled jeskyní na území ČR vede AOPK se Správou jeskyní ČR, ve 

spolupráci s Českou speleologickou společností a dalšími odbornými a vědeckými 

institucemi. Data jsou uchovávána v rámci Informačního systému ochrany přírody, 

který má formu elektronické databáze označení JESO (jednotná evidence 

speleologických objektů).
198

 

 

4.4 Krajinný ráz a přírodní park 

 

 Donedávna nebyla ochraně krajinného rázu samostatně věnována velká 

pozornost. Situace na evropském kontinentě se změnila na počátku 90. let, kdy ze strany 

veřejnosti i politiků začaly vzrůstat požadavky na kvalitu životního prostředí. Díky 

tomu byla v roce 2000 přijata Evropská úmluva o krajině.
199

 

 Krajinu vymezuje ZOPK v ust. § 3 odst. 1 písm. m) nejprve vyjádřením, že se 

jedná o část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, načež tuto větu doplňuje o 

dva prvky, které krajinu utváří: 1) soubor funkčně propojených ekosystémů a 2) 

civilizační prvky. Ve smyslu ust. § 12 ZOPK má každá krajina svůj ráz, který je však 

v různých lokalitách jinak výrazný. Ochrana krajiny a krajinného rázu je nezbytná 

proto, že se právě v krajinách objevují jedinečné znaky, které vytváří nezaměnitelnost 

krajinné scény. Bývají zde přítomny cenné hodnoty z přírodního, estetického, 

kulturního i historického hlediska. A z tohoto důvodu je potřebujeme uchovat a pečovat 

o ně, aby nezanikly. Účelem právní úpravy však není zakonzervování dosavadního 

stavu krajinného rázu, neboť to by vedlo k vyloučení pozitivních zásahů do krajiny 

(např. rekultivace krajiny). Tento názor potvrdil ve své judikatuře NSS v rozsudku ze 

dne 10. září 2009, č. j. 7 As 52/2009-227: „Změny ve využití území v průběhu času, 

včetně nejrůznějších stavebních aktivit, jsou přirozenou součástí vývoje společnosti a 

jednotlivec jim a priori nemá právo bránit. Zvláště v urbanizovaných oblastech může 

být zcela přirozeným a logickým způsobem využití určitého ještě nezastavěného území. 

(…) Je však třeba se v každém případě vyvarovat extrémních postojů a řešení a snažit se 

                                                             
198 Viz internet. zdroj: http://www.jeskynecr.cz/cz/sprava/pece-o-jeskyne/ochrana-jeskyni/ (cit. ke dni 2. 

5. 2016). 
199 Blíže k tomuto tématu pojednávám v kapitole 2.1.5. 

http://www.jeskynecr.cz/cz/sprava/pece-o-jeskyne/ochrana-jeskyni/
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o vyvážení a harmonizaci konkurujících si zájmů, a pokud možno o minimalizaci zásahů 

do právní sféry všech dotčených osob.“ 

 Ochranu krajinného rázu zajišťuje ZOPK obecně před činnostmi, které snižují 

jeho estetickou a přírodní hodnotu.
200

 Tato ochrana se vztahuje na území celé ČR, na 

všechny typy krajiny, včetně krajiny městské a urbanizované. Nevýhodou tohoto 

ustanovení je, že měřítko estetické hodnoty nelze posuzovat objektivně, ale vždy jen 

subjektivně. Takové hodnocení se opírá o vnímání uspořádání prvků krajinné scenérie 

(např. terénní a architektonické dominanty, vizuální horizonty, výrazné svahy, uskupení 

skal, siluety a okraje zástavby apod.).
201

 Naproti tomu objektivní posouzení přírodních 

hodnot již možné je. Vodítkem k jejich posuzování je přímo ustanovení § 12 odst. 1 

ZOPK, které umožňuje provádění zásahů pouze s ohledem na zachování významných 

krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 

harmonického měřítka a vztahů v krajině (např. výrazný vztah prvků krajinné scény, 

nenarušenost krajiny civilizačními prvky). Mnohé kulturní a historické prvky 

krajinného rázu jsou navíc chráněny prostřednictvím institutu památkové péče
202

. 

 Ke všem zásahům způsobeným stavební a jinou činností, která by mohla snížit 

hodnoty krajinného rázu nebo změnit ráz krajiny (např. umisťování a povolování 

staveb, těžba nerostných surovin, výrazné úpravy terénu), má daný subjekt povinnost 

obstarat si předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.
203

 Kdo si neopatří souhlas orgánu 

ochrany přírody a zároveň naruší krajinný ráz, může být sankcionován podle ust. § 87 

odst. 2 písm. h), resp. ust. § 88 odst. 2 písm. a) ZOPK. 

 V případech, kdy vydání souhlasu orgánu ochrany přírody má sloužit pro 

potřeby správního řízení (zejména umisťování a povolování staveb), má souhlas formu 

závazného stanoviska podle ust. § 149 SŘ
204

.
205

 „Závazné stanovisko není určeno 

účastníkům řízení (nezavazuje je) a směřuje pouze k orgánu veřejné správy, který 

vydává konečné rozhodnutí. (…) závazné stanovisko nenabývá právní moci a nezakládá 

překážku věci pravomocně rozhodnuté.“
206

  

                                                             
200 § 12 odst. 1 ZOPK. 
201 VOREL, I., KUPKA, J. a kol., Aktuální problémy ochrany krajinného rázu. Sborník příspěvků 

z odborného semináře konaného 12. listopadu 2007 v Kongresovém centru Masarykova koleje ČVUT 

v Praze, Praha: Centrum pro krajinu, 2008, s. 5. 
202 Př. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
203 § 12 odst. 2 ZOPK. 
204 Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád). 
205 § 90 odst. 1 ZOPK. 
206 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D., Správní řád. Komentář. 4. vydání, Praha: C. 

H. Beck, 2013, s. 613. 
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 Jedná-li se však o činnost, při které není potřeba dalšího povolujícího rozhodnutí 

jiného správního orgánu, považuje se tento souhlas za rozhodnutí. Rozhodnutí se od 

závazného stanoviska liší v tom, že „rozhodnutí je aktem, který je adresován 

účastníkům řízení (vedle nich zavazuje též orgány veřejné správy) a směřuje vně veřejné 

správy. (…) Rozhodnutí dále nabývá právní moci a zakládá překážku věci pravomocně 

rozhodnuté.“
207

 K tomuto názoru se přiklání NSS (např. rozhodnutí NSS ze dne 14. 

května 2009 sp. zn. 1 As 20/2009). 

 Orgán ochrany přírody provede řízení (v němž vyjádří souhlas nebo nesouhlas 

k dané činnosti) vždy, jakmile se o možném zásahu do krajinného rázu dozví, nebo na 

základě podnětu jiného orgánu veřejné správy nebo podnětu jiného subjektu.
208

 Při 

svém zkoumání musí orgán ochrany přírody nejprve vymezit, co tvoří přírodní, kulturní 

a historickou charakteristiku místa, a uvést konkrétní druhy činností, které jsou 

rozhodující pro zachování harmonických vztahů v krajině. Poté se zabývá vlivem 

činnosti (zpravidla stavby) na konkrétní estetické a přírodní hodnoty.
209

 

 Ohledně interpretace otázky přezkoumatelnosti závazných stanovisek panovala 

(i v rámci soudních rozhodnutí) nejednotnost. Vývoj judikatury se však ustálil, a to 

v souvislosti s aplikací ust. § 44 ZOPK a § 12 ZOPK, následovně. Podle usnesení 

rozšířeného senátu NSS ze dne 21. října 2008 sp. zn. 8 AS 47/2005-86 je závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody podle ust. § 44 odst. 1 ZOPK správním rozhodnutím 

ve smyslu ust. § 65 odst. 1 SŘS
210

.  

 O vydání těchto závazných stanovisek by mělo být vedeno samostatné správní 

řízení, které bude ukončeno závazným stanoviskem ve formě správního rozhodnutí. 

Rozhodnutí NSS ze dne 14. května 2009 sp. zn. 1 AS 20/2009 obdobně konstatovalo, že 

souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody vydané podle § 12 ZOPK je rozhodnutím 

vydávaným ve správním řízení. 

 Orgány ochrany přírody příslušné k udělování nebo odmítnutí souhlasu podle 

tohoto ustanovení jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností
211

, správy národních 

parků
212

 a AOPK
213

.  

                                                             
207 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D., Správní řád. Komentář. 4. vydání, Praha: C. 

H. Beck, 2013, s. 613. 
208 Viz usnesení NSS ze dne 12. října 2004 č. j. 6 A 97/2001 – 48. 
209 JANČÁŘOVÁ, I. a kol, Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta, 2015, s. 234. 
210 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
211 § 77 odst. 1 písm. j) ZOPK. 
212 § 78 odst. 2 ZOPK. 
213 § 78 odst. 1 ZOPK. 
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 V případě činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany, 

bezpečnosti státu anebo správou státních hranic se však ustanovení týkající se ochrany 

krajinného rázu nepoužijí. Případné poškozování přírody z těchto důvodů však nesmí 

překročit nezbytně nutnou míru.
214

 Další výjimkou, kdy se krajinný ráz neposuzuje, je v 

případě umisťování staveb v zastavěných územích a zastavitelných ploch, pro které 

územní nebo regulační plán stanovil plošné nebo prostorové uspořádání a podmínky 

ochrany krajinného rázu již dříve dohodl s orgánem ochrany přírody.
215

 Základní 

podmínky ochrany krajinného rázu jsou potom součástí textové části obsahu územního 

(popř. regulačního) plánu.
216

 

 Ministerstvo životního prostředí má také možnost stanovit podrobnosti ochrany 

krajinného rázu obecně závazným právním předpisem. Ten však dosud nebyl přijat.  

 Krajinný ráz, jehož součástí jsou významné soustředěné estetické a přírodní 

hodnoty, přiznává ZOPK speciální institut ochrany označovaný jako přírodní park. 

Orgán ochrany přírody jej může zřídit obecně závazným právním předpisem v případě, 

že dané území není chráněno prostřednictvím ustanovení o zvlášť chráněných 

územích.
217

 Působnost v této oblasti je dána krajským úřadům, které zřizují, ruší a 

omezují využití přírodních parků formou nařízení.
218

 Přírodními parky jsou také tzv. 

oblasti klidu, které byly obecně závaznými právními předpisy zřizovány okresními 

národními výbory.
219

 

 Na území přírodního parku je orgán ochrany přírody oprávněn stanovit omezení 

využití této oblasti, pokud by jí tím hrozilo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto 

území. Rozsah omezení by měl být v souladu s účelem zřizování přírodních parků a 

neměl by být přísnější než u zvláště chráněných území.
220

 

  

  

                                                             
214 § 90 odst. 2 a 12 ZOPK. 
215 § 12 odst. 4 ZOPK. 
216 Viz Příloha č. 7 a 11 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací 

činnosti. 
217 § 12 odst. 3 ZOPK. 
218 § 77a odst. 2 ZOPK. 
219 § 90 odst. 10 ZOPK. 
220 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 130. 
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4.5 Přechodně chráněná plocha 

  

 ZOPK dává orgánům ochrany přírody v rámci obecné ochrany přírody a krajiny 

ještě jeden nástroj ochrany – přechodně chráněné plochy, jejichž prostřednictvím 

mohou v určitých lokalitách dočasně omezit jejich využití. Důvody pro tato omezení 

jsou dva. Buď se jedná o území, na němž se dočasně nebo nepředvídaně vyskytují 

významné rostlinné nebo živočišné druhy (např. migrující nebo hnízdící), nerosty, nebo 

paleontologické nálezy, nebo je jejich vyhlášení nutné z jiných vážných důvodů, zejm. 

vědeckých, studijních či informačních
221

. Na takovém území je pak možné omezit jeho 

využití na předem stanovenou dobu nebo na opakované období. 

 Přechodně chráněnou plochu vyhlašuje formou rozhodnutí orgán ochrany 

přírody (obecní úřad obce s rozšířenou působností
222

 a na základě tzv. zbytkové 

působnosti krajský úřad
223

, správa národního parku
224

, AOPK
225

 nebo vojenský úřad
226

). 

V praxi se však ukázalo, že tento institut orgány ochrany přírody užívají způsobem, 

který nenaplňuje smysl těchto ustanovení. Při vydávání rozhodnutí se totiž vždy 

rozhoduje o konkrétních právech a povinnostech konkrétních adresátů a o vyhlášení 

rozhodnutí musí proběhnout správní řízení s konkrétními účastníky řízení. Orgán 

ochrany přírody tedy musí při vydávání rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné 

plochy určit omezení využívání území, které by znamenalo zničení, poškození nebo 

rušení vývoje předmětu ochrany a toto rozhodnutí musí adresovat zcela konkrétním 

právním subjektům.
227

 To však orgány ochrany přírody často přehlížejí a přechodně 

chráněné plochy vyhlašují formou opatření obecné povahy, protože je adresují předem 

neznámému okruhu subjektů. Otázkou pak zůstává, zda by nebylo vhodnější zajišťovat 

institut přechodně chráněné plochy formou uzavření smlouvy orgánu ochrany přírody s 

vlastníkem (nájemcem) pozemku podle § 68 odst. 2 ZOPK (a poskytnout finanční 

kompenzaci podle § 69 odst. 1 ZOPK). A tím lépe naplnit účel tohoto ustanovení, 

případně znovelizovat úpravu přechodně chráněných ploch s ohledem na stávající praxi 

                                                             
221 § 13 odst. 1 ZOPK. 
222 § 77 odst. 1 písm. k) ZOPK. 
223 § 77a odst. 3 ZOPK. 
224 § 78 odst. 2 ZOPK. 
225 § 78 odst. 1 ZOPK. 
226 § 78a odst. 1 ZOPK. 
227 HAVELKOVÁ, S., K čemu slouží přechodně chráněná plocha, Ochrana přírody 2009, ročník 2009, 

číslo 5. (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/k-cemu-slouzi-

prechodne-chranena-plocha/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/k-cemu-slouzi-prechodne-chranena-plocha/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/k-cemu-slouzi-prechodne-chranena-plocha/
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orgánů ochrany přírody (tj. vymezovat přechodně chráněné plochy opatřením obecné 

povahy).
228

  

 Vlastníku či nájemci pozemku může v důsledku ochranných podmínek chráněné 

plochy vzniknout újma. Pomocí ust. § 13 odst. 2 ZOPK je mu proto přiznáno právo 

požadovat finanční náhradu od orgánu ochrany přírody, který přechodně chráněnou 

plochu vyhlásil, pokud mu vznikne újma nikoliv nepatrná. Ačkoliv nikde není určeno, 

co se rozumí pod „újmou nikoli nepatrnou“, vyvozuje se, že se za újmu považuje 

případné snížení majetku vlastníka pozemku v důsledku omezení a ušlý zisk vzniklý 

v důsledku omezení, pokud dotčený subjekt na pozemku hospodaří způsobem 

předpokládajícím rozmnožení majetku.
229

 Orgán ochrany přírody, který vyhlásil 

přechodně chráněnou plochu, má právo při rozhodování o výši finanční náhrady od 

dotčeného subjektu požadovat, aby žádost o finanční náhradě doložil doklady či údaji o 

výnosu pozemku. 

  

                                                             
228 HAVELKOVÁ, S., K čemu slouží přechodně chráněná plocha, Ochrana přírody 2009, ročník 2009, 

číslo 5. (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/k-cemu-slouzi-

prechodne-chranena-plocha/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
229 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 132. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/k-cemu-slouzi-prechodne-chranena-plocha/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/k-cemu-slouzi-prechodne-chranena-plocha/
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5. ZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ OCHRANA PODLE ZOPK 

 

 Problematika zvláště chráněných území (dále jen jako ZCHÚ) je upravena 

v části třetí ZOPK. Jde o nejdůležitější nástroj územní ochrany přírody, který zároveň 

vymezuje podmínky jejich ochrany a způsob péče o ně. Základním hodnotícím 

kritériem pro zařazení určité lokality do jedné z šesti kategorií ZCHÚ je požadavek, aby 

území bylo přírodovědecky nebo esteticky významné nebo jedinečné.
230

 Jednotlivé 

kategorie se od sebe liší svou rozlohou, předmětem ochrany, přísností ochrany a 

rozsahem péče o území (resp. mírou omezení činnosti v území).
231

 

 Kategorie národní park (dále jen jako NP) a chráněná krajinná oblast (dále jen 

jako CHKO) zahrnují větší územní celky, a proto bývají neformálně označovány jako 

„velkoplošná území“. Tyto dvě kategorie byly také jako jediné převzaty do nové úpravy 

ochrany přírody a krajiny ze zákona č. 40/1956, o státní ochraně přírody. Základní 

rozdíl mezi NP a CHKO je v jejich účelu a cílech, pro které jsou zřízeny. Zatímco NP 

chrání nejcennější území se zachovalými přírodními fenomény a s vysokým 

potenciálem autoregulačních procesů, posláním CHKO je pokud možno zachovat určitý 

způsob využívání krajiny lidmi, způsob, který vedl k vytvoření daného charakteru 

krajiny s vysokým podílem zachovalých přírodních složek. Tento podíl by měl být 

aktivně udržován.
232

 

 Společným znakem velkoplošných území je, že se na nich, kromě vzácných či 

ohrožených druhů rostlin a živočichů, nachází ubývající typy různých lokalit či 

stanovišť. Režim ochrany velkoplošných území je odstupňován podle zón a 

v jednotlivých oblastech se liší podle individuální charakteristiky určitých ploch (tím se 

liší od maloplošných území, kde je režim ochrany na celém území stejný). 

 Zbývající čtyři kategorie ZCHÚ, tj. národní přírodní rezervace (dále jen jako 

NPR), přírodní rezervace (dále jen jako PR), národní přírodní památky (dále jen jako 

NPP) a přírodní památky (dále jen jako PP), bývají souhrnně známy také jako 

„maloplošná území“.  

 Prostřednictvím ZCHÚ může být také zajištěna ochrana evropsky významných 

lokalit tvořících soustavu Natura 2000 (viz část čtvrtá oddíl první, třetí a čtvrtý ZOPK). 

                                                             
230 § 14 odst. 1 ZOPK. 
231 JANČÁŘOVÁ, I. a kol, Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta, 2015, s. 237. 
232 MIKO, L., Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice, Praha: Ministerstvo 

životního prostředí, 2010, s. 5. 
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Nejsou-li EVL již zvláště chráněny podle ZOPK, je možné v případě lokalit, kde by 

jinak bylo vyhlášeno území pod některou z maloplošných kategorií ZCHÚ, namísto 

tohoto vyhlášení uzavřít písemnou smlouvu mezi vlastníkem dotčeného pozemku a 

příslušným orgánem ochrany přírody.
233

 

 Zvláštní ochrana území je také zahrnuta v legální definici pojmu „zvláště 

chráněná část přírody“ uvedená v § 3 odst. 1 písm. h) ZOPK, který zní: „zvláště 

chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody; 

může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený 

ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části třetí nebo páté tohoto zákona“. 

 Státní politika životního prostředí ČR
234

 uvádí v kapitole týkající se zachování 

přírodních a krajinných hodnot opatření ve formě zajištění odpovídající péče o 

předměty ochrany všech ZCHÚ v souladu s jejich cíli ochrany a se schválenými typy 

péče. Jeho prostřednictvím se má dosáhnout cíle spočívajícího v zajištění ochrany a 

péče o nejcennější části přírody a krajiny. 

 NP i CHKO jsou zastoupeny ve Federaci přírodních a národních parků Evropy 

(tzv. EUROPARC Federation)
235

. Šest českých velkoplošných ZCHÚ má statut 

biosférických rezervací v rámci celosvětového programu UNESCO – Člověk a biosféra 

(Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Pálava, Třeboňsko, Krkonošský národní park a Národní 

park Šumava) a další území jsou také zahrnuta do sítě zvláště chráněných území v rámci 

Ramsarské úmluvy. 

 V následujících kapitolách blíže prostuduji charakteristiku a právní úpravu 

jednotlivých kategorií ZCHÚ a vybraných ustanovení společných ZCHÚ.  

 

5.1 Národní parky 

 

 Národní park se stal natolik rozšířeným pojmem, že veřejnost si často spojuje 

chráněné území právě s touto kategorií. Současně se jedná o jednu z nejdiskutovanějších 

a nejproblematičtějších kategorii ZCHÚ. Jako nejstarší národní park na světě je 

považován Yellowstonský národní park založený v roce 1872 za účelem ochrany 

geomorfologických jevů, zejména gejzírů. V tomto modelu národního parku se jedná o 

rozsáhlé území s co nejmenším osídlením lidí, na kterém nejsou uplatněny zóny a 

                                                             
233 § 39 odst. 1 ZOPK. 
234 Usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 6. 
235 Viz www.europarc.cz (cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://www.europarc.cz/
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turisté zde mají téměř neomezený přístup. Obdobným způsobem byl na evropském 

kontinentě v roce 1909 zřízen národní park Abisko ve Švédsku.  

 Podle kategorizace chráněných území IUCN se národním parkem rozumí „velké 

přírodní nebo přírodě blízké území ponechané ochraně velkoplošných ekologických 

procesů spolu se souborem druhů a ekosystémů typických pro dané území. Z hlediska 

životního prostředí a kultury poskytuje oblast příležitosti pro duchovní, vědeckou, 

výchovně vzdělávací a rekreační činnost.“ (National Parks are large natural or near 

natural areas set aside to protect large-scale ecological processes, along with the 

complement of species and ecosystems characteristic of the area, which also provide a 

foundation for environmentally and culturally compatible, spiritual, scientific, 

educational, recreational, and visitor opportunities.).
236

 Klasifikace podle IUCN však 

má být spíše prohlášením státu navenek, tedy jakým způsobem bude o daná území 

pečovat, než to, jaký význam konkrétnímu území přikládá. Z pohledu daného státu 

rovněž mají představovat ukázku jeho nejcennějšího přírodního a krajinného dědictví a 

jako součást globálních národních parků má směřovat k zachování biologické 

rozmanitosti a ekosystémů na všech základních úrovních.
237

  

 České právo životního prostředí dává národním parkům nejpřísnější režim 

ochrany ze ZCHÚ. Národní parky definuje v ZOPK jako „rozsáhlá území, jedinečná 

v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo 

lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá 

příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam“
238

. Pokud určité území splňuje 

tato základní kritéria, je možné ho vyhlásit za národní park. 

 Jelikož krajina střední Evropy je vystavena dlouhodobému působení lidské 

činnosti, je jasné, že zde téměř neexistují území rozsáhlejšího charakteru, která by bylo 

podle definice IUCN možné označit jako „divočinu“. Proto i v národních parcích se 

počítá, že jejich příroda je z části ovlivněná lidskou činností, což je zohledněno právě 

v definici národního parku. Území národního parku by mělo splňovat kritérium 

jedinečnosti a vědeckého významu, neboť cílem ZOPK je chránit prostřednictvím 

kategorie národního parku pouze ta území, která reprezentují nejvýznamnější 

                                                             
236 Viz www.iucn.org a PELC, F., PLESNÍK, J., Národní parky ve světě, Ochrana přírody 2013, ročník 

2013, číslo 2 (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-

prirody/narodni-parky-ve-svete/) obojí cit. ke dni 2. 5. 2016. 
237 PELC, F., PLESNÍK, J., Národní parky ve světě, Ochrana přírody 2013, ročník 2013, číslo 2 (internet. 

zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/narodni-parky-ve-svete/; cit. 

ke dni 2. 5. 2016). 
238 § 15 odst. 1 ZOPK. 

http://www.iucn.org/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/narodni-parky-ve-svete/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/narodni-parky-ve-svete/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/narodni-parky-ve-svete/
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ekosystémy daného typu, pro něž je zároveň charakteristická vysoká přirozená 

biologická rozmanitost (s výskytem vědecky a ochranářsky významných druhů).
239

 

Potřeba přísné ochrany biodiverzity je vyjádřena také ve zřizovacích předpisech 

jednotlivých národních parků. Jako příklad zde uvádím ust. § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 

165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho 

ochrany, které zní: „Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního 

prostředí, zejména ochrana či obnova samořídicích funkcí přírodních systémů, přísná 

ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu 

krajiny (…).“
240

 

 ZOPK také stanoví, že veškeré využití národních parků se musí podřídit 

předmětu a cíli ochrany v daném území, kterým je zachování a zlepšení přírodních 

poměrů daného území, a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli 

sledovanými jejich vyhlášením.
241

 Toto ustanovení je základní zásadou, ze které 

vychází péče o dané území. Je základním rámcem při ukládání sankcí za poškozování 

přírodních hodnot a orgány veřejné správy musí svou činnost vždy uvedené zásadě 

podřídit.
242

 

 Na některých částech národních parků se tedy preferuje ponechání určitých míst 

spontánním procesům, jinde je však potřeba aktivní péče. Komplikovaná otázka 

působení přirozených procesů je řešena jak na národní, tak unijní úrovni (z hlediska 

soustavy Natura 2000, neboť většina lokalit, které mají být ponechány samovolnému 

vývoji, je zároveň zařazeno do kategorie EVL), neboť na jednu stranu je zde důraz na 

udržení přírodních stanovišť v příznivém stavu z hlediska ochrany, což se však dostává 

do rozporu s požadavkem ochrany divočiny a přirozených procesů.
243

 Na území 

národních parků by se však mělo preferovat umožnění jejich nerušeného přirozeného 

vývoje a poznávání tohoto vývoje.  

 Konkrétní národní park se vyhlašuje formou zákona, který dále vymezuje jejich 

poslání a bližší ochranné podmínky (doplňují základní ochranné podmínky uvedené v § 

                                                             
239 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 135. 
240 Pozn.: Pojem „samořídící funkce“ bývá také nahrazován pojmy „samovolné, spontánní či přirozené 

procesy“. 
241 § 15 odst. 2 ZOPK. 
242 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 137. 
243 KŘENOVÁ, Z., HÄRTEL, H., Dilema priorit: Chráníme biodiverzitu nebo procesy?, Ochrana přírody 

2009, ročník 2009, číslo 5 (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-

dokumentace/dilema-priorit-chranime-biodiverzitu-nebo-procesy/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/dilema-priorit-chranime-biodiverzitu-nebo-procesy/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/dilema-priorit-chranime-biodiverzitu-nebo-procesy/
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16 ZOPK).
244

 Posláním NP je obvykle vytvoření takových podmínek, aby 

v ekosystémech NP došlo k obnově přirozených procesů. Jakmile se cíl naplní, měl by 

být poté tento stav ponechán samovolnému vývoji. Další funkcí NP je jejich využití pro 

rekreaci, turistiku a výchovu veřejnosti. Všechny tyto činnosti však musí být prováděny 

vždy s ohledem na základní poslání NP. Díky tomu, že se národní park vyhlašuje 

zákonem, lze v jeho bližších ochranných podmínkách vymezit jak činnosti vázané na 

souhlas, tak i zakázané činnosti.
245

 

 Na území ČR jsou v současnosti vyhlášeny čtyři národní parky: Národní park 

Šumava
246

, Národní park Podyjí
247

, Krkonošský národní park
248

 a Národní park České 

Švýcarsko
249

. První tři uvedené národní parky byly nařízeními vlády založeny ještě před 

přijetím ZOPK. Ochrana těchto NP však zůstala s přijetím ZOPK nezměněna
250

. Bližší 

podmínky jejich ochrany byly specifikovány v nových nařízeních vlády. Nejstarším 

českým národním parkem je Krkonošský národní park, který byl vyhlášen v roce 1963. 

Jeho hlavním posláním je ochrana mimořádně pestré horské krajiny. Je také jediným 

národním parkem, kterému nepředcházela ochrana formou chráněné krajinné oblasti. 

Rozkládá se na ploše 363 km
2
.
251

 Největším národním parkem ČR je Národní park 

Šumava, který má rozlohu 685 km
2
 (vyhlášen byl v roce 1991). Tento národní park 

sousedí s Německem (národní park Bavorský les) a Rakouskem a dohromady tvoří 

nejrozsáhlejší souvislý lesní masiv střední Evropy.
252

 Poslední dva národní parky 

nacházející se na území ČR jsou Národní park České Švýcarsko (vyhlášen v roce 2000 

na ploše 79,25 km
2
) a Národní park Podyjí (vyhlášen v roce 1991 na ploše 63 km

2
).  

 ZOPK stanovuje v ust. § 16 základní ochranné podmínky, které se vztahují na 

celé území NP. Základní ochranné podmínky jsou vyjádřeny formou zákazů. Z těchto 

zákazů může správa příslušného NP udělit výjimku postupem podle ust. § 43 odst. 3 

ZOPK. V případě výrazně převažujícího zájmu je příslušné k udělení výjimky MŽP 

                                                             
244 § 15 odst. 3 ZOPK. 
245 Blíže viz MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 137. 
246 Vyhlášen nařízením vlády ČR č. 163/1991 Sb. 
247 Vyhlášen nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb. 
248 Vyhlášen nařízením vlády ČR č. 165/1991 Sb. 
249 Vyhlášen zákonem č. 161/1999 Sb. 
250 Viz § 90 odst. 9 ZOPK. 
251 Pozn.: Nachází se zde pozůstatky pleistocénního zalednění a krajina zde byla formována působením 

ledu a mrazu. Na území KRNAP se rozkládají horské smrkové a smíšené lesy, květnaté horské louky, 

porosty kleče, ledovcové kary, subarktická rašeliniště a alpínské trávníky. (MIKO, L., Národní parky a 

chráněné krajinné oblasti v České republice, Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2010, s. 17). 
252 MIKO, L., Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice, Praha: Ministerstvo 

životního prostředí, 2010, s. 21. 
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(blíže viz bod 5.7.4). Výjimky se udělují v každém jednotlivém případě, a to i tehdy, 

pokud jsou zakázaná činnost nebo zásah uvedeny v plánech péče NP, lesním 

hospodářském plánu apod. Obdobně se výjimka musí udělit individuálně, i když již 

bylo pro takovou činnost nebo zásah vydáno jiné rozhodnutí podle ZOPK.
253

 

 Nejvýznamnější zakázanou činností ze základních ochranných podmínek NP je 

hospodaření na pozemcích (tzn. činnosti související s jejich správou, údržbou) 

způsobem vyžadujícím intenzivní technologie zejména prostředky a činnosti, které 

mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch.
254

  

 V základních ochranných podmínkách NP je pět činnosti, které je zakázáno 

vykonávat mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Týkají se 

zákazu zneškodňování odpadů (pro odpady, které mají původ mimo území NP platí 

zákaz absolutně), táboření a rozdělávání ohně, vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a 

obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, pořádání a organizování 

hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí a provozování vodních 

sportů, provozování horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích a jízdy na 

kolech mimo silnice a místní komunikace.
255

 K vyhrazení takového místa je vždy 

nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody vydávaný formou rozhodnutí ve správním 

řízení (v případě, že souhlas slouží jako podklad pro rozhodnutí podle jiného zákona 

nebo pro území souhlas nebo ohlášení stavby, nemá formu rozhodnutí, ale závazného 

stanoviska).
256

 

 Další činnosti, jež je zakázáno na území NP vykonávat, s výjimkami 

stanovenými v ZOPK, bližších ochranných podmínkách nebo návštěvním rádu NP, jsou 

sběr rostlin (kromě lesních plodů) či odchyt živočichů.
257

 

 V prvním odstavci ust. § 16 ZOPK následuje ještě třetí skupina činností a 

zásahů, které jsou na území NP zakázány. Jedná se o povolování nebo uskutečňování 

záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, zavádění 

intenzivních chovů zvěře, měnění stávajícího vodního režimu pozemků, stavby nových 

dálnic, silnic, železnic, průmyslové stavby, sídelní útvary, plavební kanály, elektrická 

                                                             
253 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 139. 
254 § 16 odst. 1 písm. a) ZOPK. 
255 § 16 odst. 1 písm. b), c), d), e), f). 
256 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 142. 
257 § 16 odst. 1 písm. g) ZOPK. 
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vedení velmi vysokého napění a dálkové produktovou, provádění chemického posypu 

cest, těžba nerostů, hornin a humolitů kromě stavebního kamene a písku pro stavby na 

území NP, pořádání vyhlídkových letů motorovými vzdušnými dopravními prostředky, 

měnění dochovaného přírodního prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany 

NP.
258

  

 Území první zóny národního parku je speciálně dále chráněno prostřednictvím 

čtyř dalších zákazů uvedenými v ust. § 16 odst. 2 ZOPK. Zakázáno je na tomto území 

dále povolovat a umisťovat nové stavby, vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem 

orgánu ochrany přírody (výjimku mají v tomto případě vlastníci a nájemci pozemků), 

měnit současnou skladbu a plochu kultur (tzn. druhů pozemků)
259

 a hnojit, používat 

kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady. Změny současné skladby a ploch kultur je 

však možná v případě, že vyplývá z plánu péče o národní park. 

 Současná úprava základních ochranných podmínek je několik posledních let 

předmětem kritiky. V praxi se část ze zákazů mnohdy neaplikuje. Proto se v závěru této 

podkapitoly krátce budu věnovat návrhu novely ZOPK, která na tyto nedostatky 

reaguje. 

 Území národních parků je členěno do tří zón ochrany přírody vymezených 

s ohledem na přírodní hodnoty. Díky tomuto nástroji se mohou lépe naplňovat cíle 

ochrany národních parků. Nejpřísnější režim ochrany je určen pro první zónu a obvykle 

se do ní zahrnují území s nejvýznamnějšími a nejcennějšími přírodními hodnotami a 

ekosystémy. Proto správa NP také první zóny musí v terénu vhodným způsobem 

vyznačit.
260

 Území prvních zón však nejsou následně ponechána samovolnému vývoji. 

Ani v těchto lokalitách není vyloučena šetrná péče. Přesto se většina tzv. bezzásahových 

zón nachází právě na území prvních zón. Pro druhé zóny je charakteristický výskyt 

přírodě blízkých, avšak již člověkem výrazněji pozměněných, ekosystémů. Režim na 

těchto územích již není tak přísný jako v prvních zónách. Ve třetích zónách NP se pak 

již mohou vyskytovat ekosystémy, které jsou ovlivněny člověkem více, včetně 

zastavěných území obcí nebo míst určených k rekreaci.
261

 Bližší charakteristiku a režim 

zón upravuje obecně závazný předpis, kterým se park vyhlašuje (tzn. nařízení vlády, 

                                                             
258 § 16 odst. 1 písm. h), i), j), k), l), m), n), o) ZOPK. 
259 Viz MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 147. 
260 § 17 odst. 2 ZOPK. 
261 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 149. 
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nebo zákon v případě NP České Švýcarsko).
262

 K vymezování a změnám jednotlivých 

zón ochrany přírody je oprávněno po projednání s dotčenými obcemi MŽP, které tak 

učiní vyhláškou.
263

 Postup při vymezování zón NP je vymezen v ust. § 40 ZOPK. MŽP 

vyhlášku schvaluje postupem daným Legislativními pravidly vlády.
264

 Vymezení zón 

NP (nebo jejich změna) se po nabytí účinnosti vyhlášky ukládá v ústředním seznamu 

ochrany přírody a krajiny podle ust. § 42 ZOPK. 

 Za účelem regulace vstupu, vjezdu a volného pohybu mimo zastavěné území a 

omezení aktivit spojených zejména s turistikou a rekreací na území NP mohou správy 

NP vydávat právní předpis označovaný v ZOPK jako návštěvní řád.
265

 Návštěvní řád 

vydává správa národního parku formou opatření obecné povahy. Návštěvní řád se 

nemusí týkat celého území NP, ale jen jeho části. Jednou z náležitostí, které návštěvní 

řád musí obsahovat, je ustanovení o výchovném a osvětovém využívání NP. Postup 

vydávání návštěvního řádu upravuje vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb., o plánech péče, 

podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Limitem při 

vymezování obsahu omezení návštěvních řádů jsou zákazy, které by šly nad rámec 

ZOPK, neboť z ústavního pořádku vyplývá, že práva a povinnosti fyzických a 

právnických osob mohou být ukládány pouze zákonem.
266

 Správa NP má také možnost 

omezit nebo zakázat veřejnosti vstup do vybraných lokalit NP z důvodu ochrany 

přírody postupem podle ust. § 64 ZOPK. Je však potřeba zmínit, že zákazy vstupu a 

vjezdu stanovené podle ZOPK se nevztahují na pracovníky orgánů ochrany přírody, 

správ národních parků a stráže ochrany přírody při plnění povinností plynoucích ze 

ZOPK.
267

 

 Kromě správy národního parku jako orgánu ochrany přírody se zřizuje také rada 

národního parku (dále jen jako „rada NP“), která je iniciativním a konzultačním 

orgánem pro záležitosti příslušného národního parku. Rady NP si zřizují jednotlivé 

správy NP. Rada NP nemá funkci správního úřadu ani nevykonává státní správu na 

území NP. Hlavním předmětem její činnosti je projednávání a posuzování všech 

důležitých dokumentů ochrany a řízení NP a jeho ochranného pásma, zejména členění 

území NP do zón ochrany přírody, plánu péče, návštěvního řádu způsobu péče o les a 

                                                             
262 § 17 odst. 1 ZOPK. 
263 § 17 odst. 2 ZOPK. 
264 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 149. 
265 § 19 ZOPK. 
266 Srov. čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 a 4 LZPS. 
267 § 90 odst. 16 ZOPK. 
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územních plánů. 
268

 Počet členů rady národního parku není v ZOPK nijak určen. Pouze 

v ust. § 20 odst. 2 ZOPK jsou taxativně vyjádřeny skupiny, z nichž jsou členové rady 

tvořeni. Jde o delegované zástupce obcí a krajů a v horských oblastech zástupci Horské 

služby, na jejichž území se NP a jeho ochranné pásmo rozkládá. Další členy jmenuje 

orgán ochrany přírody (obvykle ředitel správy NP) z nejvýznamnějších fyzických a 

právnických osob, které vykonávají na území NP podnikatelskou činnost, zejména 

v oblasti lesnictví, zemědělství, obchodu a cestovního ruchu. Členové rady rovněž 

jmenují orgán ochrany přírody NP z řad odborníků z vědeckých a odborných pracovišť, 

popř. z jiných orgánů státní správy. 

 Zástupci obcí delegovaní do rady NP postupem podle § 20 odst. 2 ZOPK mají 

v radě NP posílené postavení díky tomu, že orgán ochrany přírody je s nimi navíc 

povinen dohodnout návrhy zón národního parku, návštěvního řádu a plánu péče o 

národní park ještě před schválením těchto dokumentů.
269

 Tyto návrhy se však zároveň 

s obcemi projednávají i podle jiných ustanovení ZOPK (§ 17 odst. 2, § 38 odst. 4 a § 78 

odst. 3 ZOPK). Proto bývá toto ustanovení často předmětem kritiky. Obdobně 

problematické je i ustanovení § 20 odst. 4 ZOPK. Řeší se v něm totiž situace, že pokud 

nedojde k dohodě se zástupci obcí delegovanými do rady ohledně návrhů dokumentů 

podle § 20 odst. 3 ZOPK, předloží rada rozpor se svým stanoviskem Ministerstvu 

životního prostředí, které věc rozhodne po projednání s dotčenými obcemi. Není totiž 

jasné, zda se na postup MŽP vztahuje správní řád (s ohledem na ust. § 90 odst. 1 ZOPK, 

kde jeho použití není vyloučeno). V tomto směru souhlasím s autory komentáře 

k ZOPK, kteří vylučují použití správního řádu, protože se „nejedná o rozhodování o 

právech a povinnostech fyzických a právnických osob, o jejichž námitky se jedná, tj. 

zástupců obcí. O námitkách se fakticky rozhoduje až schválením plánu péče nebo 

vydáním právního předpisu, kterým se vymezuje zonace nebo vydává návštěvní řád.“
270

 

 Za účelem ponechání určitých částí národního parku (příp. celého území NP) 

v co největší míře samovolnému vývoji, může správa NP omezit nebo vyloučit výkon 

práva myslivosti a práva rybářství.
271

 Správa NP při omezení může vydat rozhodnutí 

podle správního řádu.
272

 

                                                             
268 § 20 odst. 1 ZOPK. 
269 § 20 odst. 3 ZOPK. 
270 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 152. 
271 § 21 ZOPK. 
272 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 153. 
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 V souladu s celou koncepcí poslání národních parků je zakázáno zařazovat lesy 

do kategorie hospodářských lesů podle § 9 lesního zákona
273

. Rovněž další ustanovení 

lesního zákona související se zásahy proti škůdcům a s případy mimořádných okolností 

a nepředvídaných škod lze použít pouze se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem 

ochrany přírody. Působnost má v tomto případě MŽP
274

. Ostatní činnosti týkající se 

zásahů a činností v lese jsou stanoveny v základních a bližších ochranných podmínkách. 

Správy NP provádí lesní hospodaření v lesích, které jsou ve státním vlastnictví. Majetek 

v národních parcích, který je ve státním vlastnictví (lesy, lesní půdní fond, vodní toky a 

vodní plochy), nelze zcizit.
275

 ZOPK rovněž umožňuje správám NP vybírat poplatky za 

vjezd a setrvání motorovými vozidly na území národního parku nebo za vstup do jeho 

vybraných míst mimo zastavěná území obcí. Poplatková povinnost se ze zákona 

nevztahuje na osoby, které na území NP pracují, trvale bydlí nebo fyzické osoby, které 

na území NP vlastní rekreační objekty. MŽP stanoví prováděcím právním předpisem 

podrobnosti tohoto ustanovení (např. výše poplatků, okruh osob osvobozených od 

poplatků, určení vybraných míst na území NP, na která se povinnost platit poplatek za 

vstup vtahuje).
276

 Podrobnosti týkající se jízdy na území NP motorovým vozidlem 

upravuje § 9 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Poplatky v národních parcích jsou příjmem 

správy NP. Pokud se správa NP rozhodne pro ukládání poplatků podle § 24 odst. 1 a 2 

ZOPK, nemůže v těchto místech vybírat poplatek podle zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích. 

 V současnosti je připraven návrh novely ZOPK týkající se problematiky NP.
277

 

Jejím hlavním cílem je vytvoření jednotných pravidel pro všechny NP. Stávající NP by 

byly přehlášeny přímo do jednotlivých ustanovení ZOPK. Došlo ke zredukování 

základních ochranných podmínek, které jsou již zastaralé a v praxi mnohdy 

nevyužívané. Některé by se vztahovaly na celé území NP, některé pouze na území NP 

mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí. Dále by byly přímo v ZOPK 

stanoveny bližší ochranné podmínky jednotlivých NP. Plány péče by nově byly 

označovány jako „zásady péče“. 

 Významnou změnou by bylo nové řešení zonace, která je v současné platné 

právní úpravě spojena mj. s regulací pohybu lidí v daném území. V novele jsou 

                                                             
273 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 
274 § 79 odst. 3 písm. d) ZOPK. 
275 § 23 ZOPK. 
276 § 24 odst. 3 ZOPK. 
277 Návrh novely je dostupný např. zde https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=501 (cit. ke dni 2. 5. 

2016). 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=501
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stanoveny 4 zóny a klidová území Prostřednictvím klidových území by se řešila 

regulace vstupu. Vymezení zón by nově vycházelo z dlouhodobého cíle ochrany. Zóna 

přírodní by měla sloužit účelu zachování a umožnění nerušeného průběhu přírodních 

procesů na ucelených plochách, kde převažují přirozené ekosystémy. Zóna přírodě 

blízká by se vymezovala na plochách, kde převažují člověkem částečně pozměněné 

ekosystémy s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům. Cílem 

zóny soustředěné péče o přírodu by bylo zachování nebo postupné zlepšování stavu 

ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je 

podmíněna trvalou činností člověka nebo obnovy přírodě blízkých ekosystémů. Tato 

zóna by se vymezovala na plochách, kde převažují člověkem významně pozměněné 

ekosystémy. Zóna kulturní krajiny by byla vymezená v oblastech, kde převažují 

člověkem pozměněné ekosystémy určené k trvalému využívání, nebo na plochách 

zastavěných a zastavitelných území obcí, určených k trvale udržitelnému rozvoji. Režim 

jednotlivých zón je také upraven v novele ZOPK. Došlo by také ke zjednodušení 

procesu projednávání návrhu zón NP, návrhu klidových území NP a zásad péče.  

 Obsah návrhu novely ZOPK hodnotím kladně. Domnívám se však, že by si 

stejnou pozornost zasloužila i právní úprava chráněných krajinných oblastí, kde je již 

také spousta nevyhovujících ustanovení. 

 

5.2 Chráněné krajinné oblasti 

 

 CHKO jsou druhou kategorií řazenou do velkoplošných ZCHÚ. Definice podle 

ust. § 25 odst. 1 ZOPK je vymezuje jako „rozsáhlá území s harmonicky utvářenou 

krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených 

ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, popřípadě 

s dochovanými památkami historického osídlení“. Za rozsáhlé území bývá zpravidla 

považováno území o rozloze větší než 40–50 km
2
.
278

 Příkladem harmonicky utvářené 

krajiny s charakteristicky vyvinutým reliéfem mohou být oblasti s výraznými 

geomorfologickými jevy, horské celky, významné mokřady či krasová území. Podíl 

přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů se určuje v poměru 

k průměru zastoupení těchto území na území celé České republiky. Předmětem ochrany 

                                                             
278 PEŠOUT, P., Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice, Ochrana přírody 

2010, ročník 2010, číslo 1 (viz internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-

krajinu/doplneni-soustavy-chranenych-krajinnych-oblasti-v-ceske-republice/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/doplneni-soustavy-chranenych-krajinnych-oblasti-v-ceske-republice/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/doplneni-soustavy-chranenych-krajinnych-oblasti-v-ceske-republice/
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území CHKO mohou být také dochované památky historického osídlení, které dotváří 

ráz krajiny
279

. Hlavním posláním CHKO je uchování krajiny se všemi jejími hodnotami 

(přírodními i kulturními), které jsou výsledkem společného a vyváženého působení 

přírodních sil a člověka.
280

 Z tohoto důvodu jsou CHKO řazeny v rámci členění 

chráněných území IUCN do kategorie V. Díky tomu, že účelem CHKO je chránit 

rozsáhlejší krajinné celky, tvoří CHKO plošně nejrozsáhlejší kategorii ZCHÚ.
281

 

 Území CHKO se využívá dvěma způsoby – hospodářským a rekreačním. Podle 

toho jsou také jednotlivé oblasti rozdělovány. Hospodářské využívání v lokalitách 

CHKO se provádí podle zón odstupňované ochrany, a to vždy takovým způsobem, aby 

byl udržován a zlepšován přírodní stav a zachování a vytváření optimálních 

ekologických funkcí těchto území. Rekreační využití ZOPK připouští za splnění 

podmínky, že nedochází k poškození přírodních hodnot chráněných krajinných 

oblastí.
282

 Z hlediska systematiky zákona se jedná o obecný rámec, pro veškeré činnosti 

orgánů veřejné správy na území CHKO (nesmí povolit činnosti nebo stavby, které by 

byly v rozporu s obsahem tohoto ustanovení, dále se podle něj ukládají sankce za 

poškozování přírodních hodnot, provedení činností a staveb v rozporu s tímto 

ustanovením také vede k nemožnosti získání ekonomické podpory veřejným sektorem a 

zároveň se jedná o rámec péče zajišťované státem na daném území).
283

  

 Chráněné krajinné oblasti vyhlašuje vláda republiky nařízením. ZOPK ukládá, 

aby v každém nařízení bylo vymezeno poslání konkrétní CHKO, včetně určení bližších 

ochranných podmínek, které doplňují základní ochranné podmínky z ust. § 26 ZOPK 

(viz dále).
284

 Na území ČR je v současné době vyhlášeno 26 CHKO. Nejstarší CHKO 

Český ráj byla vyhlášena v roce 1955 na ploše 93 km
2
. Tato plocha byla v roce 2002 

rozšířena na 182 km
2
. Nejmladší chráněnou krajinnou oblastí je CHKO Brdy, která byla 

zřízena nařízením vlády č. 292/2015 Sb. k 1. lednu 2016. Největší CHKO v ČR 

s rozlohou 1160 km
2
 je CHKO Beskydy. 

                                                             
279 Pozn.: Chráněné krajinné oblasti jsou jedinou kategorií zvláště chráněných území, v nichž je zahrnut 

krajinný ráz jako jedna z chráněných hodnot. (viz MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol., Zákon o 

ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 160). 
280 PEŠOUT, P., Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice, Ochrana přírody 

2010, ročník 2010, číslo 1 (viz internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-

krajinu/doplneni-soustavy-chranenych-krajinnych-oblasti-v-ceske-republice/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
281 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 161. 
282  §25 odst. 2 ZOPK. 
283  MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 160. 
284 § 25 odst. 3 ZOPK. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/doplneni-soustavy-chranenych-krajinnych-oblasti-v-ceske-republice/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/doplneni-soustavy-chranenych-krajinnych-oblasti-v-ceske-republice/
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 V souvislosti s přijetím zákona o státní službě
285

 byla provedena novela ZOPK 

zákonem č. 250/2014, který svěřil působnost orgánu ochrany přírody na území CHKO 

Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. AOPK vykonává správu 25 CHKO 

prostřednictvím tzv. regionálních pracovišť. Na území CHKO Šumava je orgánem 

ochrany přírody správa NP Šumava.
286

 

 Obdobně jako na území národních parků platí i v chráněných krajinných 

oblastech zákonem určené základní ochranné podmínky, které se vztahují na celé 

území CHKO. Mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody je 

zakázáno na celém území CHKO zneškodňovat odpady, tábořit a rozdělávat ohně, 

vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 

komunikace. Dále je na území CHKO zakázáno povolovat nebo uskutečňovat záměrné 

rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, používat otrávené 

návnady při výkonu práva myslivosti, stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební 

kanály, pořádat automobilové a motocyklové soutěže, provádět chemický posyp cest a 

měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany 

CHKO.
287

  

 Na území první zóny CHKO platí ze základních ochranných podmínek navíc 

zákaz umisťovat a povolovat nové stavby, povolovat a měnit využití území, měnit 

současnou skladbu a plochy kultur (kromě případu, kdy změna vyplývá z plánu péče 

příslušné CHKO), hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté 

odpady, těžit nerosty a humolity.
288

 Zákaz změny současné skladby a ploch kultur 

vychází z poslání CHKO, kterým je právě ochrana dochovaného vzhledu a způsobu 

využití krajiny. 

 Pro území první a druhé zóny CHKO dále platí zákaz hospodařit na pozemcích 

mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie (ZOPK 

přímo uvádí, že se jedná zejména o prostředky a činnosti, které mohou způsobit 

podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo 

nevratně poškozovat půdní povrch), používat biocidy, měnit vodní režim či provádět 

terénní úpravy značného rozsahu, zavádět intenzivní chovy zvěře, pořádat soutěže na 

                                                             
285 Zákon č. 234/2014, o státní službě. 
286 Srov. § 78 odst. 1 a 2 ZOPK. 
287 § 26 odst. 1 ZOPK. 
288 § 26 odst. 2 ZOPK. 
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jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem 

orgánu ochrany přírody.
289

 

 Ochrana oblastí CHKO je odstupňována zpravidla do čtyř zón (nejméně však tři 

zóny), jejichž vymezení a změny je v kompetenci MŽP. Nejpřísnější stupeň ochrany 

platí, obdobně jako u národních parků, v první zóně. Typický je pro ni přírodní 

charakter. Na rozdíl od NP v první zóně CHKO není omezen vstup osob a ani v terénu 

se neoznačují hranice první zóny. Ostatní zóny jsou charakterizovány jako 

polopřirozená ochranná (druh zóna), kulturně krajinná (třetí zóna) a okrajová sídelní 

(čtvrtá zóna).
290

 V jednotlivých zónách platí v různé míře režim základních a bližších 

ochranných podmínek, které jsou upraveny ve zřizovacím právním předpise konkrétní 

CHKO.
291

 Projednání návrhu zón CHKO se řídí ust. § 40 ZOPK. Výsledný právní 

předpis MŽP vymezující zóny CHKO (příp. její změny) má formu vyhlášky a ukládá se 

v ústředním seznamu ochrany přírody (viz ust. § 42 ZOPK).  

 Co se týče právního nástroje zřizování ochranných pásem před rušivými vlivy z 

okolí, tak chráněné krajinné oblasti jsou jedinou výjimkou z kategorií ZCHÚ, na 

kterých ZOPK tuto možnost neumožňuje.
292

 

  

5.3 Národní přírodní rezervace a přírodní rezervace 

 

 Národní přírodní rezervace (dále jen jako NPR) jsou kategorií maloplošných 

ZCHÚ mimořádných přírodních hodnot, na jejichž přirozený reliéf s typickou 

geologickou stavbou jsou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či 

mezinárodním měřítku.
293

 Orgán ochrany přírody při jejich vyhlašování stanoví zároveň 

jejich bližší ochranné podmínky. Ty se mohou lišit podle toho, zda je území chráněné za 

účelem ponechání ekosystémů samovolnému vývoji nebo zachování určitého stadia 

ekosystému, které je významné z hlediska biodiverzity.
294

 Jelikož je jedním z kritérií 

vyhlašování NPR jejich jedinečnost v národním nebo mezinárodním měřítku, měly by 

být za NPR navrhovány (obdobně jako u NP) pouze ty oblasti, které reálně zastupují 

                                                             
289 § 26 odst. 3 ZOPK. 
290 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 165. 
291 § 27 odst. 1 ZOPK. 
292 § 37 odst. 1 ZOPK. 
293 § 28 odst. 1 ZOPK. 
294 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 167. 
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nejhodnotnější ekosystém, je vzácný i z mezinárodního hlediska. Z definice NPR je 

rovněž zřejmé, že do této kategorie maloplošných ZCHÚ by neměla být navrhována 

území dotčená zástavbou, změněná zemědělskou činností, či jiné oblasti přírodního 

původu, na kterých se však podepsaly jiné lidské zásahy (např. narovnaná koryta řek, 

smrkové lesní monokultury apod.). V našich podmínkách se tak jedná zejména o 

přirozené lesy, přirozené ekosystémy skal, vodních toků, jezer, přirozených mokřadů, 

alpínských trávníků, skalních stepí apod.
295

 

 ZOPK umožňuje využívání NPR za splnění podmínky, že se takovými činnostmi 

a zásahy uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí.
296

 Tím, že je možnost 

využívání NPR vázána na podmínku uchování a zlepšení dosavadního stavu přírodního 

prostředí, mají NPR z maloplošných ZCHÚ nejpřísnější režim ochrany, který je 

podobný jako u národních parků.
297

 V základních ochranných podmínkách jsou 

vymezeny zakázané činnosti a zásahy týkající se celého území NPR. Některé z nich 

umožňují orgánu ochrany přírody vymezit místa na území NPR, kde určité činnosti je 

možné uskutečňovat (např. provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných 

kluzácích, tábořit a rozdělávat ohně apod.). Orgán ochrany přírody rovněž může vydat 

souhlas ke vstupu a vjezdu mimo vyznačené cesty. Krom toho platí na území NPR 

absolutní zákazy týkající se např. hospodaření na pozemcích způsobem vyžadujícím 

intenzivní technologie (zde na rozdíl od hospodaření v NP a I. a II. zónách CHKO 

ZOPK nedává možnost způsobení pouze podstatných změn v ekosystémech, ale 

vztahuje se na veškeré změny), povolovat a umisťovat stavby, těžit nerosty, či měnit 

dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany národní přírodní 

rezervace.
298

  

 Další omezení na území NPR se týká výkonu rybářského a mysliveckého práva, 

které jsou možné pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.
299

 Ohledně lesů 

nacházejících se v NPR platí obdobné podmínky jako v NP a nelze je zařazovat do 

kategorie lesů hospodářských.
300

 Pro NPR platí také omezení převodu pozemků jako 

v NP v tom smyslu, že pokud lesy, lesní půdní fond, vodní toky, vodní plochy a 

nezastavěné pozemky byly ke dni nabytí účinnosti ZOPK ve státním vlastnictví, tak je 

                                                             
295 Viz „Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek“ MŽP ze dne 20. 12. 2011, s. 

11  (internet. zdroj: http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika; cit. ke dni 2. 5. 

2016). 
296 § 28 odst. 2 ZOPK. 
297 Srov. § 15 odst. 2 ZOPK a § 28 odst. 2 ZOPK. 
298 Viz § 29 ZOPK. 
299 § 30 ZOPK. 
300 § 31 ZOPK. 

http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika
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nelze zcizit. Od úpravy NP se omezení v NPR liší tím, že se vztahuje i na nezastavěné 

pozemky na území NPR.
301

 

 Orgánem ochrany přírody příslušným k vyhlašování NPR a stanovení bližších 

podmínek jejich ochrany je MŽP.
302

 Novou NPR vyhlašuje MŽP formou vyhlášky. 

Státní správu v ochraně přírody a krajiny na území NPR (mimo území NP a vojenských 

újezdů) vykonává AOPK na základě zbytkové působnosti ust. § 78 odst. 1 ZOPK. 

 Mírnější režim ochrany maloplošných ZCHÚ je možno zřídit pro lokality menší 

rozlohy, na nichž jsou soustředěny přírodní hodnoty se zastoupením ekosystémů 

typických a významných pro příslušnou geografickou oblast
303

, tzn. taková území, která 

svými hodnotami nedosahují národního nebo mezinárodního měřítka. Jsou označována 

jako přírodní rezervace (dále jen jako PR). Jelikož v definici chybí požadavek na 

přirozený reliéf území, je možné za PR prohlásit i lokalitu pozměněnou lidskou 

činností. Společným znakem NPR a PR je jejich přírodovědecký význam, na rozdíl od 

maloplošných kategorií ZCHÚ národní přírodní památky a přírodní památky, kde se 

více uplatní význam estetický. Přírodovědecký význam NPR a PR se určuje mj. pomocí 

vědecké klasifikace ekosystémů, stupně jejich ohrožení nebo vzácnosti (např. podle tzv. 

červených seznamů). Podle „Metodiky vyhlašování přírodních rezervací a přírodních 

památek“ Ministerstva životního prostředí ze dne 20. prosince 2011 by měly být 

prostřednictvím maloplošných ZCHÚ zastoupeny všechny dochované typy přírodních 

ekosystémů našeho státu a v jejich rámci všechny význačné a ohrožené druhy živých 

organismů. Zároveň by v této soustavě měly být zahrnuty i všechny typy geologického 

podkladu, charakteristické tvary reliéfu, významné geomorfologické a geologické 

fenomény a paleontologická případně mineralogická naleziště.
304

 

 Na celém území PR platí podle ust. § 34 odst. 1 ZOPK základní ochranné 

podmínky, které zakazují hospodaření na pozemcích způsobem vyžadující intenzivní 

technologie (zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické 

rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch), 

používání biocidů, povolování a umisťování nových staveb, povolování nebo 

uskutečňování záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a 

živočichů, sběr rostlin či odchyt živočichů a provádění změn dochovaného přírodního 

                                                             
301 Srov. § 23 odst. 1 ZOPK a § 32 ZOPK. 
302 § 79 odst. 4 písm. h) ZOPK. 
303 § 33 odst. 1 ZOPK. 
304 Viz „Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek“ MŽP ze dne 20. 12. 2011, s. 4 

(internet. zdroj: http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika; cit. ke dni 2. 5. 

2016). 

http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika
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prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace. Bližší ochranné 

podmínky stanovuje orgán ochrany přírody, který má právo vyhlásit PR. Tímto 

orgánem je ve svém správním obvodu krajský úřad, který PR vyhlašuje či ruší formou 

nařízení (stejně tak u ochranných pásem těchto ZCHÚ). Krajský úřad zároveň zajišťuje 

péči o tyto lokality.
305

 Výjimku z působnosti krajských úřadů zahrnují území CHKO, 

NP a vojenských újezdů, kde je příslušným orgánem AOPK v CHKO
306

, MŽP na území 

NP
307

 nebo MO ve vojenských újezdech
308

. 

 Podle ust. § 34 odst. 2 ZOPK může příslušný orgán omezit výkon práva, 

myslivosti a rybářství na území PR, pokud je tento výkon v rozporu s podmínkami 

ochrany tohoto území. ZOPK tedy v těchto oblastech nestanoví úplný zákaz těchto 

činností. Omezení výkonu zmíněných práv může příslušný orgán ochrany přírody 

provést jak individuálním správním rozhodnutím, tak může podmínky omezení vydat 

v právním předpise, kterým vyhlašuje PR.
309

 

 

5.4 Národní přírodní památky a přírodní památky 

 

 K ochraně určitých území mohou vést i jiné, než vědecké důvody. Za tímto 

účelem jsou v ZOPK vytvořeny kategorie maloplošných ZCHÚ označených jako 

národní přírodní památky (dále jen jako NPP) nebo přírodní památky (dále jen jako PP). 

V těchto lokalitách hraje svou roli i estetický význam území (zejm. u krajinných partií). 

Na rozdíl od rezervací, které mají chránit přirozené či přírodě blízké ekosystémy, slouží 

památky k ochraně přírodních útvarů, které mají hodnotu samy o sobě a jejich existence 

nemusí být odvislá od přirozenosti prostředí, na němž se nachází. Dokonce mohou 

existovat i bez specifických vazeb na ostatní složky ekosystémů. Předmětem ochrany 

památek je pouze vybraná složka příslušného ekosystému (případně celý ekosystém) 

                                                             
305 § 77a odst. 2 ZOPK. 
306 § 78 odst. 6 ZOPK. 
307 § 79 odst. 4 písm. h) ZOPK. 
308 § 78a odst. 2 písm. b) ZOPK. 
309 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 176. 
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ovlivněný činností člověka.
310

 Existence památek je však již závislá na trvalé péči 

člověka.
311

 

 Jako národní přírodní památku označuje ZOPK přírodní útvar menší rozlohy 

s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, 

který vedle přírody svou činností formoval člověk. Takovým přírodním útvarem může 

být zejména geologický či geomorfologický útvar (např. krasové nebo pseudokrasové 

útvary, pozůstatky po ledovcové činnosti), naleziště nerostů nebo vzácných či 

ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů (např. rybníky, skalní stěny, jeskyně).
312

 

Za přírodní útvar je možné považovat jak území o rozloze několika metrů čtverečních, 

tak i několikahektarové plochy. V praxi je potřeba počítat s tím, že se téměř žádné 

maloplošné ZCHÚ neobejde bez odborné správy, regulačních či asanačních zásahů, 

proto je před podáním návrhu na vyhlášení třeba vždy zvážit přínos lokality pro ochranu 

přírody.
313

 Hodnocení území z národního či mezinárodního významu je nutno provádět 

s ohledem na území celé ČR, případně v mezinárodním měřítku. V rámci klasifikace 

IUCN mohou být NPP řazeny jak do kategorie III, tak kategorie IV podle toho, co je 

předmětem ochrany vybraného území. 

 MŽP je orgánem ochrany přírody příslušným k vyhlášení NPP a stanovení jejich 

bližších ochranných podmínek nebo ochranných pásem.
314

 Právní předpis, kterým se 

NPP vyhlašuje, má formu vyhlášky. Bližší ochranné podmínky se stanovují vždy 

s ohledem na konkrétní specifika příslušné lokality.  

 Jedinou základní ochrannou podmínkou NPP je zákaz změn či poškozování 

NPP, či jejich hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození.
315

 

Obdobně jako v NP a NPR, platí i v případě NPP, že lesy, lesní půdní fond, vodní toky, 

vodní plochy a nezastavěné pozemky na území národních přírodních památek nelze 

zcizit, pokud jsou ve státním vlastnictví ke dni nabytí účinnosti ZOPK.
316

 

                                                             
310 Viz „Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek“ MŽP ze dne 20. 12. 2011, s. 6  

(internet. zdroj: http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika; cit. ke dni 2. 5. 
2016). 

311 Viz „Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek“ MŽP ze dne 20. 12. 2011, s. 

11  (internet. zdroj: http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika; cit. ke dni 2. 5. 

2016). 
312 § 35 odst. 1 ZOPK. 
313 Viz „Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek“ MŽP ze dne 20. 12. 2011, s. 5  

(internet. zdroj: http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika; cit. ke dni 2. 5. 

2016). 
314 § 79 odst. 4 písm. h) ZOPK. 
315 §35 odst. 2 ZOPK. 
316 § 35 odst. 3 ZOPK. 

http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika
http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika
http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika
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 Obsahově je definice přírodní památky podobná jako u národní přírodní 

památky. Liší se od sebe kritériem významu, neboť u přírodní památky postačuje 

regionální ekologický, vědecký či estetický význam. U této kategorie nehraje tak 

významnou roli plošná rozloha, ale významnost objektu z hlediska oboru, pro který je 

chráněn.
317

 Na území PP jsou zakázány činnosti, které by vedly k její změně či 

poškozování nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození.
318

 Na rozdíl 

od NPP je však možné se souhlasem MŽP zcizit nezastavěné pozemky na území PP, 

které jsou ke dni účinnosti ZOPK ve státním vlastnictví.
319

 

 Pro vyhlášení PP je obecně příslušný krajský úřad. Na území CHKO vyhlašuje 

přírodní památky AOPK, v národních parcích MŽP a na území vojenských újezdů 

vykonává působnost MO. Krajské úřady a AOPK vyhlašují přírodní památky formou 

nařízení, MŽP a MO formou vyhlášky.
320

 

 

5.5 Společná ustanovení ZCHÚ 

 

 Zvýšená ochrana pozemků ve ZCHÚ je zajištěna zejména vytvořením 

základních a bližších ochranných podmínek. Díky nim jsou ve ZCHÚ některé činnosti 

buď zcela zakázány, nebo podmíněny souhlasem orgánu ochrany přírody. Základní 

ochranné podmínky stanoví ZOPK pro každou kategorii samostatně (např. § 16 a § 26 

ZOPK) a uplatní se ve všech vyhlášených ZCHÚ bez rozdílu. Bližší ochranné 

podmínky upravuje příslušný právní předpis, jehož prostřednictvím bylo vyhlášeno 

konkrétní ZCHÚ. 

 Zákazy vyjádřené v základních ochranných podmínkách ZCHÚ nejsou 

absolutní. ZOPK předpokládá 3 případy výjimek ze zákazů ve zvláště chráněných 

územích
321

: 1) jiný veřejný zájem převáží nad zájmem ochrany přírody (např. stavba 

dálnice), 2) činnost je vykonávána v zájmu přírody (např. vstup vědeckého pracovníka 

mimo vyznačenou cestu za účelem provedení výzkumu), nebo 3) určitá činnost vůbec 

neovlivní zachování stavu předmětu ochrany (např. uspořádání běžeckého závodu). 

                                                             
317 Viz „Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek“ MŽP ze dne 20. 12. 2011, s. 

13  (internet. zdroj: http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika; cit. ke dni 2. 5. 

2016). 
318 § 36 odst. 2 ZOPK. 
319 § 36 odst. 3 ZOPK. 
320 Srov. § 77a odst. 2 ZOPK, § 78 odst. 6 ZOPK, § 78a odst. 2 písm. d) ZOPK a § 79 odst. 4 písm. h) 

ZOPK. 
321 § 43 ZOPK. 

http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika
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NSS judikoval ve svém rozsudku ze dne 10. 1. 207, č. j. 3 As 53/2005 – 94, že pokud je 

splněna alespoň jedna výše uvedená podmínka, je správní orgán povinen vydat pozitivní 

rozhodnutí a výjimku udělit.  

 O výjimce rozhodují zejména orgány ochrany přírody a krajiny, s výjimkou 

případu uvedeného v ust. § 43 odst. 1 ZOPK. Nastane-li o situace, kdy veřejný zájem 

výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, je správním orgánem k udělení 

výjimky příslušné MŽP. Před vydáním rozhodnutí však musí MŽP předložit žádost o 

výjimku vládě a své vlastní rozhodnutí vydá až na základě jejího usnesení. Rozhodnutí 

MŽP nemůže být v rozporu s usnesením vlády. Kritérium „výrazně převažujícího 

veřejného zájmu“ však žadatelům o výjimku ze zákazu ve ZCHÚ zasahuje do jejich 

právní jistoty pro určení příslušnosti příslušného orgánu. Při posuzování „výrazně 

převažujícího veřejného zájmu“ se prosazuje výklad, že jej jako podmínku pro udělení 

výjimky ze zákazu ve ZCHÚ mohou splňovat pouze záměry s celorepublikovým nebo 

regionálním dopadem, které jsou zahrnuty v koncepcích schvalovaných na úrovni 

vlády.
322

  

 Pokud hrozí poškozování území v NP, NPR, PR, NPP a v první zóně CHKO, 

způsobené zejména nadměrnou návštěvností, může orgán ochrany přírody po 

projednání s dotčenými obcemi omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto 

území nebo jejich částí.
323

 Orgánu ochrany přírody zároveň tímto vzniká povinnost 

zákaz či omezení vstupu řádně vyznačit na všech přístupových cestách a vhodným 

způsobem i na jiných místech v terénu.
324

 

 Významným preventivním nástrojem ochrany přírody a krajiny, který se týká jak 

ZCHÚ, tak obecných částí přírody, je oprávnění orgánu ochrany přírody stanovit 

fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit 

nedovolenou změnu těchto částí přírody, nebo takovou činnost zakázat.
325

 Tento postup 

však nelze uplatnit v případě již vydaného platného pravomocného rozhodnutí. Orgán 

ochrany přírody při vydání zákazu či omezení činnosti musí vycházet z principu 

                                                             
322 Srov. např. ŠMÍDOVÁ, L., Výjimky ze základní územní ochrany zvláště chráněných území, Ochrana 

přírody 2010, ročník 2010, číslo 3 (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-

ochrane-prirody/vyjimky-ze-zakladni-uzemni-ochrany-zvlaste-chranenych-uzemi/; cit. ke dni 2. 5. 

2016) nebo JANČÁŘOVÁ, I. a kol, Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd., Brno: Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta, 2015, s. 241. 
323 § 64 ZOPK. 
324 § 64 ZOPK. 
325 § 66 ZOPK. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/vyjimky-ze-zakladni-uzemni-ochrany-zvlaste-chranenych-uzemi/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/vyjimky-ze-zakladni-uzemni-ochrany-zvlaste-chranenych-uzemi/
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proporcionality a povinný subjekt rozhodnutím omezit v co nejmenší možné míře, ale 

aby zároveň bylo dosaženo preventivní ochrany části přírody, jíž se rozhodnutí týká.
326

 

 

5.5.1 Ochranná pásma 

 

 Kromě území CHKO lze okolo všech kategorií ZCHÚ vyhlásit ochranné pásmo, 

jehož účelem je zabezpečit ochranu tohoto území před rušivými vlivy z okolí. Je možné 

v něm vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu 

ochrany přírody.
327

 Ochranné pásmo vyhlašuje stejný orgán, který vyhlašoval ZCHÚ (a 

to i stejným způsobem).
328

 Obvykle se ochranné pásmo vyhlašuje současně 

s vyhlašováním ZCHÚ. Území ochranných pásem nemívají zvláštní přírodovědnou či 

estetickou hodnotu, zřizují se za účelem ochrany ZCHÚ před rušivými vlivy. V podstatě 

plní funkci přechodné oblasti mezi ZCHÚ a ostatním územím. Z tohoto důvodu na nich 

platí omezení pro určité činnosti a zásahy, k nimž je potřeba nejprve získat souhlas 

orgánu ochrany přírody. Omezení se týká stavebních činností, terénních a 

vodohospodářských úprav, použití chemických prostředků a změn kultur pozemku.
329

 

Pro maloplošná území platí pravidlo, že pokud u nich nedojde k vyhlášení ochranného 

pásma orgánem ochrany přírody, je tímto ochranným pásmem ex lege území do 

vzdálenosti 50 m od jeho hranic.
330

 Ochranné pásmo však nemusí být vyhlášeno okolo 

celého ZCHÚ, nebo jeho vzdálenost může být také v menším, příp. větším rozsahu. 

  

5.5.2 Plány péče o ZCHÚ 

 

 Plány péče o ZCHÚ jsou projevem aktivního přístupu ochrany přírody a krajiny 

(namísto ponechání původního biotopu samovolnému vývoji). Plán péče o ZCHÚ a 

jeho ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na 

základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu ZCHÚ navrhuje opatření na 

zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve ZCHÚ a na zabezpečení ZCHÚ 

                                                             
326 BEJČEK, P., DOSTÁLOVÁ, K., Novela stavebního zákona, Ochrana přírody 2012, ročník 2012, číslo 

6 (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/novela-stavebniho-

zakona/, cit. ke dni 2. 5. 2016). 
327 § 37 odst. 1 ZOPK. 
328 § 37 odst. 1 ZOPK. 
329 § 37 odst. 2 ZOPK. 
330 § 37 odst. 1 ZOPK. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/novela-stavebniho-zakona/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/novela-stavebniho-zakona/
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před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu.
331

 Případně může určovat i 

ekologicky vhodný režim obhospodařování a jiného využívání území. Na rozdíl od 

ochranného režimu ZCHÚ, daného základními a bližšími ochrannými podmínkami, 

nemá plán péče charakter obecně závazného právního předpisu a není ani správním 

rozhodnutím. Není možné, aby v něm byly obsaženy zákazy, povolení, omezení, nebo 

jej nelze vázat na nějaké podmínky. Stejně tak není možné, aby měnil vymezení ZCHÚ 

nebo jeho ochranného pásma. V případě, že vznikne potřeba změnit vymezení ZCHÚ 

nebo jeho ochranných podmínek, uvede se v plánu péče pouze doporučení, že je třeba 

zpracovat návrh na nové vyhlášení ZCHÚ.
332

 

 Zpracování plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení 

ZCHÚ. Zajištění zpracování plánů péče pro území NP a CHKO zajišťuje MŽP ve 

spolupráci s AOPK a správami jednotlivých NP (včetně NPR a NPP).
333

 Postup blíže 

upravuje vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, 

evidenci a označování chráněných území ze dne 28. února 2011.
334

 Orgán ochrany 

přírody, který plán péče ZCHÚ a jeho ochranného pásma schvaluje, také zabezpečuje 

realizaci péče o ZCHÚ.
335

 

 Jednou z funkcí plánu péče je, že slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích 

dokumentů (např. územně plánovací dokumentace, lesní hospodářské plány) a pro 

rozhodování orgánů ochrany přírody. Právně závazný však není pro fyzické ani pro 

právnické osoby (pro ně jsou závazné pouze ustanovení základních a bližších 

ochranných podmínek a rozhodnutí orgánů ochrany přírody vydaná na základě 

zákona)
336

. Pro orgány ochrany přírody právně závazný není v tom smyslu, že by se od 

něho při rozhodování nemohly odchýlit. Případné odchýlení však musí příslušný orgán 

učinit po důkladném zjištění a posouzení možných dopadů zamýšlené činnosti na 

předmět ochrany.
337

 

  Postup před schválením plánu péče je takový, že nejprve orgán ochrany přírody 

vydá oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. Oznámení zveřejní na 

portálu veřejné zprávy, a také jej zašle dotčeným obcím, které je zveřejní na své úřední 

                                                             
331 § 38 odst. 1 ZOPK. 
332 Viz Osnova plánů péče o NPR, PR, NPP, PP a jejich ochranná pásma, s. 3 (dostupná na webových 

stránkách MŽP http://www.mzp.cz/cz/osnova_planu_pece; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
333 § 78 odst. 3 písm. k) ZOPK. 
334 Pozn.: Tímto prováděcím právním předpisem naplnilo MŽP zákonnou povinnost danou v ust. § 38 

odst. 7 ZOPK. 
335 § 38 odst. 6 ZOPK. 
336 § 38 odst. 1 ZOPK. 
337 Viz rozsudek NSS ze dne 17. 2. 2012, č. j. 5 As 12/2011 – 167. 

http://www.mzp.cz/cz/osnova_planu_pece
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desce. Návrh plánu péče se projednává také s dotčenými obcemi a kraji. O způsobu 

vypořádání připomínek vlastníků pozemků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody 

protokol, jehož obsahem je zároveň i schválení plánu péče.
338

 V případě schvalování 

plánů péče na území národních parků musí orgán ochrany přírody navíc návrh plánů 

péče  dohodnout se zástupci obcí delegovanými do rady NP.
339

  

 Plány péče se zpracovávají zpravidla na období 10 až 15 let.
340

 Z použití slova 

„zpravidla“ plyne závěr, že plány péče mohou být zpracovány i pro delší či kratší 

časový úsek. Zpracování návrhu plánu péče zahájí orgán ochrany přírody nejméně jeden 

rok (u NP a CHKO nejméně dva roky) před ukončením dosavadního plánu péče. 

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče dle § 38 odst. 3 ZOPK musí 

být vydáno nejméně půl roku (v případě NP a CHKO nejméně jeden rok) před 

ukončením platnosti dosavadního plánu péče.
341

 V případě nově schvalovaných 

maloplošných ZCHÚ a jejich ochranných pásem musí orgán ochrany přírody zajistit 

zpracování návrhu plánu péče ještě před tím, než vydá oznámení o vyhlášení 

příslušného ZCHÚ podle § 40 odst. 2 ZOPK. Následné oznámení o možnosti seznámit 

se s návrhem plánu péče podle § 38 odst. 3 ZOPK se pak vydává v tentýž den jako 

oznámení návrhu podle § 40 odst. 2 ZOPK.
342

 Schválené plány péče následně ukládá 

orgán ochrany přírody do ústředního seznamu ochrany přírody. Kromě toho předá orgán 

ochrany přírody plány péče v elektronické podobě na technickém nosiči dat dotčeným 

obcím a krajům.
343

 

 Vznikne-li potřeba změny schváleného plánu péče (dodatečně doplnit o nově 

zjištěné skutečnosti apod.), projedná orgán ochrany přírody navrženou změnu stejným 

postupem jako návrh plánu péče. Jakmile se změny plánu péče projednají, upraví orgán 

ochrany přírody plán péče v souladu s vypořádáním připomínek ke změně plánu péče 

v protokolu, kterým se zároveň schvaluje plán péče.
344

 

 

  

                                                             
338 § 38 odst. 3 ZOPK. 
339 § 20 odst. 3 a 4 ZOPK. 
340 § 38 odst. 4 ZOPK. 
341 § 3 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 64/2011 Sb. 
342 § 3 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 64/2011 Sb. 
343 §38 odst. 5 ZOPK. 
344 § 3 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 64/2011 Sb. 
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5.5.3 Postup při vyhlašování ZCHÚ a jejich ochranných pásem, projednávání záměrů na 

vyhlášení ZCHÚ s orgány státní správy, evidence a označování ZCHÚ 

 

 Proces vyhlašování nového ZCHÚ a jeho ochranného pásma, příp. zón ochrany 

NP či CHKO, je podrobně vymezen v ust. § 40 ZOPK. Orgán ochrany přírody nejprve 

zajistí zpracování návrhu, ve kterém se vyhodnocuje stav dochovaného přírodního 

prostředí v území a navrhuje se vhodný způsob a rozsah ochrany území, včetně jeho 

bližších ochranných podmínek. Obsah a náležitosti návrhu jsou stanoveny v ust. § 4 

vyhlášky MŽP č. 64/2011 Sb. Návrh musí být vyhotoven v listinné i digitální podobě. 

Podle ust. § 41 ZOPK musí být návrh na vyhlášení ZCHÚ projednán se všemi orgány 

státní správy, které mohou být dotčeny z hlediska jejich věcné působnosti a územní 

příslušnosti.
345

 

 V případě vyhlašování některé z maloplošných kategorií ZCHÚ (příp. jejího 

ochranného pásma) zašle orgán ochrany přírody návrh na její vyhlášení dotčeným 

obcím a krajům. Vlastníkům nemovitostí, kterých se návrh dotýká, a kteří zároveň 

splňují podmínku, že jsou zapsáni v katastru nemovitostí, zašle orgán ochrany přírody 

písemné oznámení o předložení návrhu k projednání spolu s informací o tom, kde je 

možné se seznámit s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn podat k němu námitky a kdy 

uplyne lhůta pro jejich podání. Na portálu veřejné správy dále orgán ochrany přírody 

zveřejní oznámení o předložení návrhu k projednání.
346

 

 Návrh na vyhlášení některé z velkoplošných kategorií ZCHÚ (příp. jejího 

ochranného pásma, nebo vymezení zón ochrany) zašle MŽP dotčeným obcím a krajům. 

Vlastníkům nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí v územích, které mají být 

podle návrhu nově zařazeny do první nebo druhé zóny ochrany NP anebo CHKO (nebo 

kde se stupeň ochrany má podle tohoto návrhu zvyšovat do první nebo druhé zóny NP 

nebo CHKO), zašle MŽP písemné oznámení o předložení návrhu k projednání. 

V oznámení zároveň sdělí informaci o tom, kde je možné se seznámit s úplným zněním 

návrhu, kdo je oprávněn podat k němu námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání 

(příslušné oznámení také MŽP zveřejní na portálu veřejné správy).
347

 Dotčené obce 

zveřejní do pěti dnů ode dne, kdy jim návrh došel, oznámení o předložení návrhu 

k projednání formou veřejné vyhlášky podle § 25 správního řádu. Současně doručí 

                                                             
345 MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 193. 
346 § 40 odst. 2 ZOPK. 
347 § 40 odst. 3 ZOPK. 
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informaci o tom, kde se lze seznámit s úplným zněním návrhu, kdo je oprávněn podat 

námitky k němu a kdy uplyne lhůta pro jejich podání.
348

 

 Řízení o námitkách je zahájeno až podáním písemných námitek dotčenými 

subjekty v zákonem stanovené lhůtě.
349

 Osoby oprávněné k podání námitek jsou 

dotčené obce a kraje a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou. Námitky 

proti návrhu na vyhlášení některého z maloplošných území se podávají orgánu ochrany 

přírody příslušnému k vyhlášení ZCHÚ nebo jeho ochranného pásma. Námitky proti 

návrhu na vyhlášení NP nebo CHKO se podávají Ministerstvu životního prostředí. 

Řízení o námitkách není povinnou součástí procesu vyhlašování ZCHÚ, neboť se koná 

pouze, pokud oprávněné osoby podají námitky v zákonné lhůtě. Námitky se 

vypořádávají ve správním řízení.
350

 Orgán ochrany přírody o námitkách rozhoduje 

zpravidla ve společném řízení. Tento postup je vhodný v situaci, kdy orgán ochrany 

přírody námitkám vyhoví (jinak je vhodnější vést samostatné řízení s každým 

subjektem, který podal námitky).  K námitkám zaslaným po uplynutí lhůty pro jejich 

podání, nemusí orgán ochrany přírody přihlížet, ani se s nimi vypořádávat v rozhodnutí. 

Návrh na vyhlášení ZCHÚ poté orgán ochrany přírody uvede do souladu s námitkami, 

kterým bylo vyhověno. Orgán ochrany přírody následně vydá právní předpis, kterým 

zřizuje příslušné ZCHÚ. 

 Ustanovení § 40 odst. 7 ZOPK obsahuje ochranu vlastníků dotčených 

nemovitostí v tom smyslu, že orgán ochrany přírody nesmí v právním předpise, kterým 

zřizuje nebo mění ZCHÚ (nebo jeho ochranné pásmo či zóny ochrany NP a CHKO) 

dále zpřísňovat nebo rozšiřovat dosavadní ochranné podmínky nebo rozsah ochrany 

území, než jak bylo rozhodnuto ve vypořádání o námitkách. 

 V současnosti není možné u již vyhlášeného ZCHÚ nebo jeho ochranného 

pásma změnit vymezení, bližší ochranné podmínky nebo činnosti vázané na souhlas 

v ochranném pásmu. Návrh novely ZOPK tuto možnost upravuje a popisuje způsob 

projednání změny. 

 

  

                                                             
348 § 40 odst. 3 ZOPK. 
349 Viz § 40 odst. 4 ZOPK. 
350 KRISTEN, M., Řízení o námitkách, Ochrana přírody 2010, ročník 2010, číslo 2 (internet. zdroj: 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/rizeni-o-namitkach/, cit. ke dni 2. 5. 

2016). 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/rizeni-o-namitkach/
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5.5.4 Závazné stanovisko k některým činnostem ve ZCHÚ 

 

 Ustanovení § 44 odst. 1 ZOPK zahrnuje taxativní výčet rozhodnutí podle 

stavebního zákona nebo vodního zákona
351

 na území NP nebo CHKO, ke kterým musí 

být vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Výjimka, kdy se závazné 

stanovisko nevydává, se týká staveb, které se nachází buď v zastavěném území obce ve 

čtvrté zóně CHKO, nebo v zastavěném území města, které se nachází na území 

CHKO.
352

 Konkrétně se tato výjimka vztahuje pouze na stavby ve smyslu § 2 odst. 3 

stavebního zákona. Netýká se však ostatních činností, které se stavbami nemají 

souvislost (tzn. povolení k provedení terénních úprav, povolení k nakládání s vodami 

apod.). V lokalitách ZCHÚ, kde nebude možné vydávat závazná stanoviska podle § 44 

odst. 1 ZOPK, by se ochrana přírody a krajiny měla zajistit podle ustanovení ochrany 

krajinného rázu.
353

 

 Předchozí souhlas orgánu ochrany přírody je požadován k řadě dalších činností a 

zásahů vymezených v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ.
354

 Předchozí souhlas je 

vyžadován také ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití 

chemických prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu ZCHÚ.
355

 

5.5.5 Zrušení ZCHÚ a jejich ochranných pásem 

 

 Zrušení ZCHÚ je mimořádným opatřením, když nepostačí změna jeho 

ochranného režimu (bližších ochranných podmínek), nebo změna jeho rozlohy o území, 

na kterém je dán důvod pro zrušení ochrany.
356

 Ke zrušení ZCHÚ je oprávněn orgán 

ochrany přírody, který území včetně ochranného pásma vyhlásil, a to i stejným 

způsobem, jakým bylo ZCHÚ vyhlášeno.
357

 Důvody pro zrušení ZCHÚ jsou: 1) veřejný 

zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, 2) jiný veřejný zájem převažuje 

nad zájmem ochrany přírody, anebo 3) pokud zanikly důvody pro zvláštní ochranu 

území. 

                                                             
351 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
352 § 44 odst. 2 ZOPK. 
353 BEJČEK, P., DOSTÁLOVÁ, K., Novela stavebního zákona, Ochrana přírody 2012, ročník 2012, číslo 

6 (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/novela-stavebniho-

zakona/, cit. ke dni 2. 5. 2016). 
354 § 44 odst. 3 ZOPK. 
355 § 37 odst. 2 ZOPK. 
356 Viz „Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek“ MŽP ze dne 20. 12. 2011, s. 

36  (internet. zdroj: http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika; cit. ke dni 2. 5. 

2016). 
357 § 45 odst. 1 ZOPK. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/novela-stavebniho-zakona/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/novela-stavebniho-zakona/
http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika
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 Zvláštní případ zrušení ZCHÚ je v ust. § 90 odst. 11 ZOPK, které řeší případy, 

kdy bylo ZCHÚ vyhlášeno ústředním orgánem státní správy podle dřívějších právních 

předpisů a přešlo do kategorie PR nebo PP. Velké množství ZCHÚ totiž bylo vyhlášeno 

ústředními správními řady, které již neexistují, nebo podle současné právní úpravy již 

nejsou příslušné k vyhlašování (a tím pádem i k zrušení) ZCHÚ (např. Ministerstvo 

kultury). Po nabytí účinnosti ZOPK byla vyhlášena řada ZCHÚ v kategoriích PR nebo 

PP, aniž přitom došlo ke zrušení dosavadní ochrany zřízené ústředním správním 

úřadem.
358

 MŽP je proto oprávněno prostřednictvím obecně závazného předpisu zrušit 

tuto původní ochranu. Musí však být splněna podmínka, že je na tomto území nově 

vyhlášeno ZCHÚ okresním úřadem, krajským úřadem, AOPK nebo správou NP podle 

ZOPK, nebo za podmínek stanovených v § 45 ZOPK.
359

 

 V případě, že je území chráněno na základě smlouvy podle § 39, je možné 

ochranu zrušit písemnou dohodou uzavřenou mezi vlastníkem pozemku a orgánem 

ochrany přírody oprávněným k vyhlašování. Nesouhlasí-li vlastník pozemku, rozhoduje 

o zrušení orgán ochrany přírody, který je dohodu oprávněn uzavřít.
360

 

 

 

  

                                                             
358 Viz „Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek“ MŽP ze dne 20. 12. 2011, s. 

36  (internet. zdroj: http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika; cit. ke dni 2. 5. 

2016). 
359 § 90 odst. 11 ZOPK. 
360 § 45 odst. 2 ZOPK. 

http://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika
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6. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V MIKROREGIONU 

FRENŠTÁTSKO; KAUZA TĚŽEBNÍCH VĚŽÍ 

 

6. 1 Charakteristika mikroregionu Frenštátsko v kontextu vybraných otázek 

ochrany přírody a krajiny v českém právním řádu 

 

 Mikroregion Frenštátsko (dále jen jako Frenštátsko) je označením dobrovolného 

svazku obcí
361

, který vznikl za účelem společné spolupráce města Frenštát pod 

Radhoštěm a obcí Bordovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov, Tichá, Veřovice a 

Trojanovice. Jmenované obce leží v jižní části Moravskoslezského kraje v pohoří 

Beskydy, které jsou součástí horské soustavy Karpat. Společné činnosti obcí směřují 

k rozvoji území, ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí (např. 

školství, životní prostředí, kultura apod.).
362

  

 Krajinný ráz Frenštátska se utvářel postupně. Díky specifické poloze a 

přírodním podmínkám došlo k významnějšímu osídlení území valašskými kolonisty až 

v průběhu 15. století (do té doby se na území Beskyd rozkládaly zejména pohraniční 

hvozdy). Příchozí obyvatelé se zaměřovali na chov a pastvu ovcí a koz. Jelikož ke své 

obživě potřebovali pastviny, došlo v následujících desetiletích k rozsáhlému 

odlesňování území. Horské klima a pastevecká činnost současně zamezily tomu, aby se 

lesy mohly přirozeně obnovovat, což ovlivnilo i původní biotopy. Zároveň však tyto 

činnosti daly vzniknout rozsáhlým pastvinám, které postupem času začaly 

charakterizovat ráz krajiny Beskyd. Razantní změny krajinného rázu nastaly v polovině 

19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu. Výroba potřebovala více surovin, zejména 

dřevo a dřevěné uhlí. Vlastníci panství za účelem zvýšení zisků přestali pastviny 

pronajímat Valachům a začali zavádět plánovité lesní hospodářství podle německého 

vzoru založené na zalesňování smrkovými monokulturami. Jelikož místní obyvatelstvo 

kvůli tomu ztratilo zdroje obživy, nastalo koncem 19. století období masové emigrace. 

Hospodaření po druhé světové válce začalo postupně likvidovat cenné přírodní i 

kulturní beskydské fenomény (např. na místě výskytu nejrozsáhlejších beskydských 

rašelinišť byla v letech 1964–1969 vybudována přehradní nádrž Šance). 

                                                             
361 Viz § 49 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení). 
362 Pozn.: Mikroregion Frenštátsko byl registrován v rejstříku dobrovolných svazků obcí 

Moravskoslezského kraje dne 13. března 2007 (viz http://www.msk.cz/cz/registr_zs/mikroregion-

frenstatsko-2112/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 

http://www.msk.cz/cz/registr_zs/mikroregion-frenstatsko-2112/
http://www.msk.cz/cz/registr_zs/mikroregion-frenstatsko-2112/
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 Z důvodu zachování výjimečných přírodních hodnot, byla dne 5. března 1973 

vyhlášena vládním výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j. 5373/1973 chráněná 

krajinná oblast Beskydy
363

. Dle tohoto zřizovacího předpisu je jejím posláním „ochrana 

krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků, i přírodních zdrojů a vytváření 

vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její 

povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící 

živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní 

také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba 

lidového rázu“.
364

 Prostřednictvím ust. § 90 odst. 9 ZOPK navázala ochrana CHKO 

Beskydy na platné právní předpisy. V současnosti se jedná o největší CHKO na území 

ČR o rozloze 1160 km
2
. CHKO Beskydy leží na pomezí Moravskoslezského a 

Zlínského kraje a z části hraničí se Slovenskem, kde na ni bezprostředně navazuje 

CHKO Kysuce.  

Krajina Beskyd je velmi rozmanitá. Tvoří ji rozsáhlé přírodní plochy i kulturní oblasti 

ovlivněné působením člověka. Severní část je charakterizována vyšší lesnatostí 

s četnými zbytky pralesovitých jedlobukových lesů. Jih tvoří pestrá mozaika luk a 

pastvin. I díky šetrnému působení člověka zde zůstaly zachovány výjimečné 

krajinářské, přírodní a historické hodnoty. 

 Geomorfologickou jedinečnost Beskyd způsobily jevy vzniklé horotvornými 

pohyby alpínského vrásnění, které jsou základem horských pásem tvořících jádro 

CHKO (tj. hornatiny Moravskoslezských Beskyd, Javorníků a Vsetínských vrchů).
365

 

Celé Moravskoslezské Beskydy tvoří karpatské flyšové usazeniny, na které působí 

relativně velké výškové členění hor. Výsledkem tohoto působení je značné zprohýbání a 

zdeformování těchto vrstev. Díky tomu v horách vznikly četné pseudokrasové 

(puklinové a rozsedlinové) jeskynní prostory. Jeskyně na Lukšinci se staly zimním 

zimovištěm netopýra velkého, netopýra vousatého, netopýra vodního, netopýra 

řasnatého, netopýra brvitého či kriticky ohroženého vrápence malého.
366

 Pod horou 

Radhošť se nachází labyrint jeskynních chodeb spojený jeskyněmi, které se vytvořily 

zejména v místech hlubokých trhlin ve skalním podloží, podél nichž se pohybovaly 

                                                             
363 Pozn.: V příloze tohoto výnosu je obsaženo slovní vymezení hranice CHKO Beskydy. 
364 Čl. 1 odst. 2 výnosu MK ČSR č. 5373/1973. 
365 LEHKÝ, J., Chráněná krajinná oblast Beskydy. Fenomenální kousek Karpat, Ochrana přírody 2013, 

ročník 2013, číslo 3 (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-

krajinna-oblast-beskydy/; cit. ke dni 2. 5. 2016) . 
366 VENCÁLEK, J. Moravskoslezský kraj - krajinné proměny, Ostrava: Moravskoslezský krajský úřad, 

2013, s. 267 – 268. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-krajinna-oblast-beskydy/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-krajinna-oblast-beskydy/
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skalní bloky. Rozšiřování skalních prostor umožnilo stékání vody po stěnách jeskyní. 

Beskydský pseudokras patří k největším na světě v kategorii pískovců. Na území 

CHKO Beskydy je registrováno několik desítek pseudokrasových jeskyní.
367

  

 Nejrozšířenějším přírodním prostředím v CHKO Beskydy jsou lesy, které 

pokrývají více než 70 % její rozlohy.
368

 Přirozenou vegetaci Beskyd tvoří společenstva 

listnatých a smíšených lesů (zejména buk, klen a jedle), v menší míře společenstva 

jehličnatých stromů (horské smrčiny na nejvyšších vrcholech Moravskoslezských 

Beskyd). Přirozená skladba lesů je však v současné době velmi zredukována. Největší 

podíl zaujímají smrkové monokultury (i v nižších polohách). Přesto se na pár místech 

dochovaly přírodní jedlobukové lesy, které jsou chráněny jednou z forem maloplošné 

zvláštní ochrany území již od roku 1933 (NPR Mionší, NPR Mazák a NPR Razula).
369

 

Na tyto lesy jsou vázány některé druhy chráněných hub, např. ušíčko červenavé, 

mozovka rosolovitá nebo outkovka beskydská. Z bezobratlých živočichů např. chráněný 

roháček jedlový či střevlík hrbolkatý. 

 Územím CHKO Beskydy prochází hlavní evropské rozvodí Odra – Dunaj. 

Vlivem geologických podmínek jsou podzemní vody závislé na srážkách. Podstatnou 

část vodstva tvoří bystřiny, které díky svému spádu přirozeně přenáší množství 

splavenin. Jde o unikátní procesy, které tak tvoří jednu z charakteristik území Beskyd. 

Plocha CHKO Beskydy je současně chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.
370

 

Díky nešetrným regulačním zásahům v minulosti došlo u mnoha toků k nastartování 

procesů zpětné eroze a omezení transportu splavenin. Proto je nutná jejich postupná 

revitalizace.  

 Co se týče vodních živočichů, tak se v CHKO Beskydy nachází početná 

populace raka říčního. Téměř všechny toky jsou osídleny vydrou říční. V drobných 

lesních mokřadech žije např. kuňka žlutobřichá a čolek horský. Pstruh potoční je 

nejvýznamnějším druhem ryby, která je předmětem rybářského hospodářství. Stabilitu a 

pestrost rybářských revírů v CHKO Beskydy může ohrozit rozšiřování nepůvodních 

druhů ryb. 

                                                             
367 Př. PP pseudokrasová jeskyně Cyrilka se zjištěnou délkou chodeb 370 m, puklinová jeskyně Záryje 

poblíž sochy Radegasta (viz. VENCÁLEK, J. Moravskoslezský kraj - krajinné proměny, Ostrava: 

Moravskoslezský krajský úřad, 2013, s. 275). 
368 Plán péče o CHKO Beskydy, s. 22. 
369 LEHKÝ, J., Chráněná krajinná oblast Beskydy. Fenomenální kousek Karpat, Ochrana přírody 2013, 

ročník 2013, číslo 3 (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-

krajinna-oblast-beskydy/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
370MACHAR, I., DROBILOVÁ, L. a kol., Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané 

aktuální problémy a možnosti jejich řešení. II. díl, Olomouc: UPOL, 2012, s. 485. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-krajinna-oblast-beskydy/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-krajinna-oblast-beskydy/
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 Důsledkem lesního hospodářství došlo k úbytku luk a pastvin, které se dnes 

nachází zejména v jihozápadní části CHKO – Javorníkách a Vsetínských vrších. 

Příkladem rostlin, kterým se v těchto oblastech daří, jsou šafrán karpatský, chrpa měkká 

či některé druhy orchidejí (např. hořeček žlutavý). K zachování těchto rostlin je nutná 

aktivní péče a údržba luk. Část lokalit udržují sami vlastníci, část péče (opatření 

směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů působících 

v chráněných územích či opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž obnovu 

byla chráněná území zřízena) je finančně podporována Programem péče o krajinu 

vytvořeného Ministerstvem životního prostředí.
371

 Lokality s bylinnými společenstvy 

jsou často předmětem ochrany v rámci maloplošných ZCHÚ. Příkladem jsou NPR 

Radhošť, NPR Mazák a PR Trojačka, kde roste kriticky ohrožený jelení jazyk celolistý. 

Vzácné druhy rostlin jako jsou vachta trojlistá, rosnatka okrouhlolistá či suchopýr 

úzkolisty se nachází v tzv. sihlech, což jsou malé mokřady vzniklé v místech sesuvů.  

 Území CHKO Beskydy je rozděleno do čtyř zón ochrany. Zonace byla zřízena 

protokolem MŽP o vymezení zón č. j. OOP/251/99 ze dne 7. července 1999.  První 

zóna (přírodní) obsahuje přirozená a polopřirozená lesní společenstva a nejcennější 

druhově rozmanité nelesní plochy, kde výrazně neproběhly lidské zásahy. Péče v první 

zóně se soustředí na jemné formy lesního obhospodařování lesa, luk a pastvin. Ve 

vybraných místech je les ponechán samovolnému vývoji. V první zóně bývají často 

zřizována další ZCHÚ a jejich návrhy, neregionální biocentra a nejhodnotnější 

regionální biocentra. Ve druhé zóně (polopřirozené) se nachází málo pozměněná, 

přírodě blízká lesní společenstva, ucelené extenzivní polopřirozené louky a pastviny, 

regionální biocentra, vodní plochy s vysokou druhovou rozmanitostí. Krajinu ve druhé 

zóně dotváří rozptýlená zástavba s dochovanými prvky původní architektury. 

Hospodaření ve druhé zóně má cílit k přirozené obnově lesa a udržení plošného 

zastoupení kultur. Třetí zónu CHKO Beskydy lze charakterizovat jako kulturně-

krajinnou. Zde se již běžně vyskytují člověkem pozměněné ekosystémy, monokulturní 

hospodářské lesy, mozaika luk a pastvin a dřeviny rostoucí mimo les
372

. Péče o území 

třetí zóny má dbát na zvyšování rozmanitosti ekosystémů, směřovat k uchování a 

zlepšení malebnosti krajinného rázu běžným obhospodařováním s dotvořením zástavby 

                                                             
371 LEHKÝ, J., Chráněná krajinná oblast Beskydy. Fenomenální kousek Karpat, Ochrana přírody 2013, 

ročník 2013, číslo 3 (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-

krajinna-oblast-beskydy/; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
372 Pozn.: Legální definice pojmu „dřevina rostoucí mimo les“ podle. § 3 odst. 1 písm. i) ZOPK zní: 

„Dřevina rostoucí mimo les (dále jen „dřevina“) je strom, či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve 

volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.“ 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-krajinna-oblast-beskydy/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-krajinna-oblast-beskydy/
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respektující krajinný ráz. Území čtvrté zóny (sídelní) již zahrnuje souvisle zastavěná 

území, na která navazuje intenzivně obdělávaná zemědělská půda. V těchto oblastech je 

již umožněno umisťovat obytné stavby, vykonávat podnikatelské aktivity a provádět 

zemědělskou výrobu.
 373

 

 CHKO Beskydy je jedinou oblastí v ČR, kde se vyskytují velké šelmy rys 

ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný.
374

 Jejich teritorium zahrnuje kromě CHKO 

Beskydy také Slezské Beskydy a pohraniční území Slovenska a Polska. Hlavním 

problémem při ochraně těchto šelem je pytláctví. 

 Význam přírodních hodnot CHKO Beskydy se projevuje také skutečností, že 

nejcennější části přírody jsou navíc chráněny prostřednictvím kategorií maloplošných 

ZCHÚ (7 NPR, 28 PR, 24 PP)
375

. Na Frenštátsku se však pouze v katastrálním území 

obcí Trojanovice a Veřovice nachází maloplošná ZCHÚ, která jsou zároveň součástí 

CHKO Beskydy – NPR Radhošť a PR Noříčí v Trojanovicích a PP Velký kámen ve 

Veřovicích. Předmětem ochrany NPR Radhošť jsou v nižších polohách přirozená lesní 

společenstva s převahou buku lesního a dále javoru klenu a vzácné jedle bělokoré, 

v horských oblastech převažuje smrk ztepilý, jeřáb ptačí a místy se objevuje buk lesní a 

javor klen. Rovněž se zde nachází nejvýše položená lokalita v západní části Beskyd, kde 

roste endemitická  západokarpatská bylina kyčelnice žláznatá. V PR Noříčí se nachází 

přirozený bukový les. PP Velký kámen má dva předměty ochrany, tj. prvním je cenný 

geomorfologický útvar – rozsáhlý výchoz pískovcových godulských vrstev, který je 

rozrušený erozní činností, druhým je přírodě blízký lesní porost (klenové a jedlové 

bučiny) s vysokou biodiverzitou vázány na toto stanoviště.
376

 

  Dlouhodobými cíli Plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, který 

na období 2009–2018 zpracovala AOPK (dále jen jako „Plán péče o CHKO Beskydy“) 

je dosažení přirozené rozmanitosti biotopů a pestrost území a krajiny jako základního 

předpokladu druhové diverzity rostlin i živočichů. Činnosti směřující k ochraně celého 

území by proto měly směřovat ke snižování zastoupení nepůvodních monokultur smrku 

ztepilého a upřednostňovat umělou i přirozenou obnovu původní dřeviny (např. jedli 

                                                             
373 LEHKÝ, J., Chráněná krajinná oblast Beskydy. Fenomenální kousek Karpat, Ochrana přírody 2013, 

ročník 2013, číslo 3 (internet. zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-

krajinna-oblast-beskydy/; cit. ke dni 2. 5. 2016) nebo http://beskydy.ochranaprirody.cz/ochrana-

prirody/zonace/ (cit. ke dni 2. 5. 2016). 
374 MIKO, L., Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice, Praha: Ministerstvo 

životního prostředí, 2010, s. 23. 
375 Pozn.: Regionální pracoviště AOPK Správa CHKO Beskydy ve své působnosti spravuje navíc NPR 

Čantoria a NPR Skalická Morávka, které se však nachází mimo CHKO Beskydy. 
376 Viz např. http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Norici.htm (cit. ke dni 2. 5. 2016). 
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bělokorou). K samovolnému vývoji lesa jsou prozatím určena maloplošná ZCHÚ NPR 

Kněhyně – Čertův mlýn, NPR Mazák, NPR Salajka, NPR Razula, NPR Mionší a PR 

Smrk. V těchto oblastech je pouze prováděn monitoring území a managementové 

zásahy směřují k umožnění ponechání samovolnému vývoji vybrané části některých 

z výše uvedených ZCHÚ.
377

 Ve vybraných lokalitách by se měly odstraňovat invazivní 

druhy rostlin a živočichů (např. na celém území CHKO Beskydy hubit bolševník 

velkolepý, vyloučení chovu nepůvodních druhů ryb, raků aj. vodních živočichů majiteli 

nebo provozovateli vodních nádrží).  

 Aby nedocházelo ke snižování hodnoty krajinného rázu, je potřeba také 

zachovávat tradiční vzhled staveb, udržovat nezastavěná území a uchovat stávající malé 

části původních luk a pastvin před dalším záměrným zalesňováním nebo samovolným 

zarůstáním. V rámci zemědělského hospodaření je dlouhodobým cílem Plánu péče o 

CHKO Beskydy zemědělská krajina s vysokým zastoupením travních porostů, ve 

kterých nechybí meze, remízky, rozptýlená mimolesní zeleň. Hospodaření bude v každé 

zóně probíhat jinak. Dále se zohlední krajinné a přírodní hodnoty s důrazem na cennost 

a jedinečnost karpatských luk v rámci ČR. Tam, kde byl krajinný ráz výstavbou 

negativně pozměněn, navrhuje Plán péče o CHKO Beskydy nápravu nevhodných 

zásahů z minulosti a dle možností korigovat vzhled stávající architektury.
378

 

 Z hlediska ochrany přírody a krajiny tohoto území není žádoucí zavádění větších 

průmyslových provozů a zřizování průmyslových zón. S posláním CHKO se 

rovněž  vylučují snahy o rozvoj důlní činnosti (v současnosti nejzávažnějším 

problémem se jeví snahy otevřít Důl Frenštát), ačkoliv se pod povrchem nachází 

významná ložiska černého uhlí, což je konstatováno i v článku 6 odst. 3 výnosu MK 

ČSR č. j. 5373/1973 o zřízení CHKO Beskydy. Plán péče o CHKO Beskydy navíc 

vymezuje jeden z dlouhodobých cílů minimální produkci nerostných surovin na území 

CHKO a jako prioritní opatření navrhuje usilovat o odpis zásob výhradního ložiska 

černého uhlí v lokalitě Frenštát p. R. – Trojanovice – Kunčice p. O.
379

 Uchování 

přírodních a kulturních hodnot CHKO je vystaveno i tlakům na umisťování stavebních 

objektů do území II. zóny a zřizování nových rozsáhlých rekreačních areálů, které 

zásadně mění krajinný ráz a negativně ovlivňují území (např. lyžařské sjezdovky). 

Zásadním nástrojem regulujícím výstavbu je územně plánovací dokumentace. 

                                                             
377 Plán péče o CHKO Beskydy, s. 24. 
378 Plán péče o CHKO Beskydy, s. 17. 
379 Plán péče o CHKO Beskydy, s. 35. 
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Podkladem pro tvorbu územních plánů je od roku 2007 koncepční dokument 

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy. 

 Turistika, sport a rekreační aktivity jsou historicky i aktuálně významnými zdroji 

příjmů, proto není vhodné je absolutně omezovat. Území CHKO Beskydy má v této 

oblasti celoroční a dlouhodobou vysokou návštěvnost. Všechny činnosti spojené 

s turistikou, sportem a rekreací by však měly probíhat v souladu s principem trvale 

udržitelného rozvoje, neovlivňovat negativně krajinný ráz, ani nepoškozovat dochované 

hodnoty přírodního prostředí.
380

 

 

6.1.1 Ochrana území v rámci soustavy Natura 2000 

 

 V rámci plnění závazků plynoucích z členství ČR v EU (v souvislosti 

se zřízením soustavy chráněných území Natura 2000) byly v roce 2005 na území CHKO 

Beskydy vyhlášeny pro ochranu ptáků a ochranu a obnovu ekosystémů významných pro 

tyto chráněné ptáky dvě ptačí oblasti – Beskydy
381

 a Horní Vsacko
382

, postupem podle § 

45e ZOPK.  V srpnu 2013 došlo k zařazení celé CHKO Beskydy do národního seznamu 

v kategorii evropsky významných lokalit
383

, postupem podle § 45 an. ZOPK. 

 Ptačí oblast Beskydy zahrnuje některé části katastrálního území obcí 

mikroregionu Frenštátsko – město Frenštát pod Radhoštěm a obce Bordovice a 

Trojanovice. Předmětem ochrany PtO Beskydy jsou populace čápa černého, jeřábka 

lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, 

strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého a lejska malého a jejich biotopy.
384

 

K některým činnostem v této ptačí oblasti je potřeba souhlasu orgánu ochrany přírody. 

Ustanovení § 3 nařízení vlády č. 687/2004 Sb. při vymezování činností zároveň 

zohlednilo zóny CHKO Beskydy a zastavěná a zastavitelné území obcí. Příloha č. 1 

obsahuje slovní popis hranic a příloha č. 2 orientační grafické znázornění Ptačí oblasti 

Beskydy. Ptačí oblast Horní Vsacko se téměř celá nachází uvnitř CHKO Beskydy. 

Předmětem ochrany je 7 druhů ptáků (čáp černý, jeřábek lesní, chřástal polní, 

                                                             
380 Plán péče o CHKO Beskydy, s. 30. 
381 Nařízení vlády č. 687/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy. 
382 Nařízení vlády č. 686/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko. 
383 Příloha č. 971 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných 

lokalit (pozn. nařízení vlády č. 318/2013 Sb. bude s účinností k 1. květnu 2016 změněno nařízením 

vlády č. 73/2016 Sb. ze dne 18. března 2016. Obsah přílohy č. 971 týkající se EVL Beskydy však 

zůstává totožný.). 
384 § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 687/2004 Sb. 
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strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý a ťuhýk obecný), zachování a obnova 

ekosystémů významných pro tyto druhy a zajištění podmínek pro zachování populací 

těchto druhů. Ochrana a péče obou PtO je většinou pokryta plány péče o CHKO a 

maloplošná ZCHÚ, další opatření jsou součástí rámcových směrnic péče o lesy. Pro PtO 

Horní Vsacko je navíc zpracován Souhrn doporučených opatření.
385

 Návrh hospodaření 

v lesích PtO Beskydy je součástí Plánu péče o CHKO Beskydy v příloze č. 2. 

 EVL Beskydy spadá v rámci obecného dělení území soustavy Natura 2000 do 

kategorie kontinentální biogeografické oblasti. V příloze č. 971 k nařízení vlády č. 

318/2013 Sb. je uveden taxativní výčet názvů typů evropských stanovišť a evropsky 

významných druhů. Jako příklad z kategorie evropských druhů uvedených pro EVL 

Beskydy zde uvádím čolka karpatského, kuňku žlutobřichou, netopýra velkého, 

medvěda hnědého, rysa ostrovida, vlka obecného, vydru říční či střevlíka hrbolatého. 

Příkladem typů evropských stanovišť jsou alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich 

břehů, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, druhově 

bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a 

v kontinentální Evropě podhorských oblastech), extenzivní sečené louky nížin až 

podhůří, jeskyně nepřístupné veřejnosti či smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 

temperátní a boreální Evropy. EVL Beskydy zasahují do katastrálního území většiny 

obcí mikroregionu Frenštátsko, konkrétně města Frenštát pod Radhoštěm a obcí 

Bordovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov, Veřovice a Trojanovice. 

 

6.2 Případová studie „Důl Frenštát“ 

 

 Některé části katastrálních území mikroregionu Frenštátsko se nachází na 

největších zásobách černého uhlí v ČR. Oblast je součástí hornoslezské černouhelné 

pánve, jejíž převážná část se nachází na území Polska. Jde o jedinou černouhelnou 

pánev v ČR, kde v současné době probíhá těžba uhlí. Předpokládá se, že geologické 

zásoby uhlí v České hornoslezské pánvi činí do úrovně zhruba 1 600 m pod povrchem 

téměř 16 mld. tun, z nichž je jako vytěžitelných uváděno pouze asi 1,4 mld. tun (9 

%).
386

 Oblast na Ostravsku je provozně označována jako „ostravsko-karvinský revír“ 

(dále jen jako OKR), zbývající část území se označuje jako „podbeskydská“. 

                                                             
385 Plán péče o CHKO Beskydy, s. 8. 
386 DOPITA, M. a kol., Geologie české části hornoslezské pánve, Praha: Ministerstvo životního prostředí 

České republiky, 1997, s. 151 – 152. 
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V podbeskydské části jsou vymezeny oblasti příborská, těšínská, mořkovská, 

frenštátská a jablunkovská.
387

 Důl Frenštát se nachází v části frenštátské. Jedná se o 

území složité geologické stavby, kde se stýká variský Český masiv a vnější příkrovy 

Západních Karpat.  

 Pro ucelenou analýzu kauzy těžebních věží v mikroregionu Frenštátsko je 

potřeba se alespoň obecně věnovat některým otázkám uhelného hornictví a horního 

práva. Kapitolu proto rozdělíme do několika částí, které se budou postupně věnovat 

historickému vývoji horního práva, stručnému shrnutí některých negativních následků 

spojených s uhelnou těžbou a analýze kauzy Dolu Frenštát s hodnocením možných rizik 

týkajících se ochrany přírody a krajiny v této oblasti. V rozboru správních a soudních 

řízení týkajících se Dolu Frenštát nebudeme zkoumat celou problematiku, ale zaměříme 

se na otázky ochrany přírody a krajiny, které byly v kauze řešeny. Ostatní záležitosti 

uvedeme spíše pro celkový kontext a chronologickou souvislost případu. 

 

6.2.1 Historický nástin vývoje horního práva v kontextu území OKR 

 

 Počátky uhelné těžby v OKR se datují do poloviny 18. století. V oblasti dnešní 

Slezské Ostravy byla nalezena rozsáhlá ložiska černého uhlí. Podnětem zvýšeného 

zájmu o těžbu uhlí se stalo založení Vítkovických železáren (původně zvané Rudolfovy 

hutě) v roce 1828. Během 19. století se toto území stalo jedním z největších 

průmyslových center střední Evropy (kromě těžby uhlí bylo významné i pro hutnictví a 

další navazující průmyslová odvětví, zejm. strojírenství, železářství, sklářství, chemický 

a potravinářský průmysl).
388

 Industrializace v 19. století nebrala v potaz ochranu 

přírodního dědictví, která musela ustoupit hospodářským a politickým zájmům státu a 

tlaku báňských podnikatelů, kteří se snažili zejména o to, aby zákonodárství rozmach 

uhelného průmyslu podporovalo a nebrzdilo. V roce 1854 byl vydán obecný horní 

zákon
389

. Tento právní předpis byl postaven na principu horní svobody, který spočíval 

v tom, že všechny společenské vrstvy získaly rovný přístup k báňskému podnikání, a 

                                                             
387 DOPITA, M. a kol., Geologie české části hornoslezské pánve, Praha: Ministerstvo životního prostředí 

České republiky, 1997, s. 14 – 16. 
388 KLÁT, J., SLÍVA, K. Kronika počátků hornictví v Ostravě (1750 – 1830), Ostrava: Klát, 2011, s. 10 – 

11. 
389 Císařský patent ze dne 23. května 1854 č. 146/1854 ř. z., obecný horní zákon. 
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dokonce ani stát neměl výhradní vlastnické právo k vyhrazeným nerostům
390

, ale měl 

stejné postavení jako soukromí podnikatelé (pokud v těchto vztazích vystupoval také 

jako podnikatel).
391

 Výlučné vlastnictví nerostného bohatství státem a znárodnění dolů 

bylo uzákoněno až v právních předpisech po 2. světové válce.
392

 Následkem této změny 

většina ustanovení obecného horního zákona pozbyla svou platnost (přestože nebyla 

výslovně zrušena) a stát se díky tomu stal zároveň jediným vlastníkem nerostného 

bohatství.
393

 

 Používání převzatého horního zákona bylo zrušeno až zákonem č. 41/1957 Sb., 

o využití nerostného bohatství. Předpis se soustředil výhradně na těžbu surovin, která 

korespondovala se zaměřením hospodářství na těžký průmysl; na úkor jiných 

společenských zájmů. Ustanovení, která by upravovala řešení následků způsobených 

hornickou činností, zákon téměř neobsahoval. V souvislosti s direktivním plánováním 

byla v roce 1968 přijata dokumentace označena. „generel OKD“. V roce 1980 byla 

doplněna o dostavbu dolu Mír/Darkov v Karviné-Dolech a naplánovala výstavby 

nových dolů Frenštát, Doubrava-sever a Nové pole ČSA. V letech 1981–1983 byl 

vytvořen základní dokument označovaný jako „generel č. 2“, jehož cílem bylo vytěžení 

všech uhelných zásob. Naplánován byl přibližně do roku 2050.
394

 Na konci 80. let 20. 

století byly přijaty nové předpisy horního práva – zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství (horní zákon; dále jen jako HorZ) a zákon č. 61/1988 Sb. o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, které jsou účinné dodnes 

(v novelizovaných zněních).
395

 

 Těžba uhlí se však na konci 80. let postupně dostávala do útlumu. Po změně 

politického režimu bylo nutné změnit stávající právní úpravu. Důvodem byl nejen 

pokles těžby uhlí, ale i sílící tlaky na zlepšení životního prostředí na územích 

zasažených intenzivní hornickou činností. Proto byla brzy po roce 1989 přijata opatření, 

                                                             
390 Pozn.: Vyhrazené nerosty jsou vymezeny taxativním výčtem v ust. § 3 odst. 1 HorZ. Zbylou kategorii 

tvoří nevyhrazené nerosty. Podle tohoto ustanovení se všechny druhy uhlí řadí mezi vyhrazené nerosty. 

Členění je důležité mj. proto, že se na tyto skupiny vztahuje odlišný vlastnický režim. Nevyhrazené 

nerosty tvoří součást pozemku, mají tedy stejného vlastníka, vyhrazené nerosty jsou od pozemku, na 

kterém se nachází, vlastnicky odděleny (srov. ust. § 6 a § 7 HorZ).  
391 MAKARIUS, R., České horní právo, díl I., Ostrava: MONATEX a.s., 1999, s. 14. 
392 Viz dekret prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových 

podniků a zákon č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a o 

úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků. 
393  MAKARIUS, R. České horní právo, díl I., Ostrava: MONATEX a.s., 1999, s. 16. 
394 MATĚJ, M., KLÁT, J., KORBELÁŘOVÁ, I., Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru, 

Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2009, s. 21 – 25. 
395 JANGL, L., České horní právo a báňská historie. Metodika báňsko-historického výzkumu, Praha: 

Národní technické muzeum, 2010, s. 193. 
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která na vzniklou situaci reagovala. Jednalo se zejména o usnesení vlády č. 827/1990, o 

strukturálních změnách a útlumovém programu v uhelném hornictví pro léta 1990–1992 

a usnesení vlády č. 267/1991, o koncepci snižování ztrátovosti těžby uhlí hlubinných 

dolů pro léta 1991–1992 a řešení sociálně-zdravotní problematiky důlních pracovníků. 

V rámci restrukturalizace byly namísto státních podniků založeny akciové společnosti a 

státní pak podniky odsouzeny k útlumu – podle toho, jak byla těžba v různých 

lokalitách výnosná (např. Ostravsko-karvinské doly, a.s.; dále jen jako OKD nebo 

společnost OKD). Účelem takového uspořádání bylo jednak zmírnění výdajů státu, 

jednak vytvoření prostoru pro postupné uvolňování pracovních sil nebo případně jiné 

zařazení zaměstnanců. 
396

 Důležitým momentem upravujícím řešení následků spojených 

s těžbou bylo také přijetí zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem (dále 

jen jako TěžOdpZ). 

 

6.2.2 Přehled negativních následků v přírodě a krajině spojených s těžbou uhlí v OKR 

 

 Krajina na území OKR byla před zahájením uhelné těžby měněna především 

zemědělskou činností. Přesto právě těžba uhlí podstatnou měrou ovlivnila ekologickou 

stabilitu, biodiverzitu i atraktivitu krajinného rázu.  

 Dobývání uhlí narušilo v těchto místech krajinu i všechny složky ekosystému. 

Povrchová těžba narušila ráz krajiny ve větší míře, než hlubinná, což ovšem neznamená, 

že hlubinná těžba se obešla bez negativních následků (viz níže). Vlastní povrchové 

dobývání mělo za následek rozsáhlé změny terénu, devastaci půdy, kácení lesů, 

kontaminaci vod, mechanické poškozování krajiny v podobě sesuvů svahů apod. 

Většina lokalit se stala neobyvatelnými pro původní živočichy a vegetaci.
397

 Hlubinná 

těžba se v krajině projevila vznikem těžebních odpadů v podobě odvalů, výspek, hald, 

odkališť, dále poddolováním území, propady povrchů atd. Tyto poklesy jsou měřitelné. 

Nejznámějším příkladem je zámek ve Slezské Ostravě, který v důsledku těžby poklesl o 

16 m.
398

 

                                                             
396 SOCHOR, Z., Útlum hornictví v procesu dokončení jeho restrukturalizace (viz internet. zdroj: 

http://slon.diamo.cz/hpvt/2003/sekce_l/L06.htm; cit. ke dni 2. 5. 2016). 
397 MARTINEC, P. a kol., Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí, Ostrava: ANAGRAM, 

2006, s. 113. 
398 Viz např. internet. zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/turista/co-navstivit/turisticke-

atraktivity/slezkoostravsky-hrad, cit. ke dni 2. 5. 2016. 

http://slon.diamo.cz/hpvt/2003/sekce_l/L06.htm
https://www.ostrava.cz/cs/turista/co-navstivit/turisticke-atraktivity/slezkoostravsky-hrad
https://www.ostrava.cz/cs/turista/co-navstivit/turisticke-atraktivity/slezkoostravsky-hrad
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 Kromě těžby samotné přetvořila krajinu realizace průmyslových staveb, které 

zajišťovaly exploataci ložiska. Část těchto objektů, zařízení a areálů však zůstala 

zachována s ohledem na to, že se hornictví stalo postupem času součástí ostravské 

kultury. V průběhu 90. let se jim dostalo ochrany prostřednictvím právních nástrojů 

vymezených v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

 Krajina, která není těžbou příliš zasažena, bývá rekultivována relativně snadno, 

ovšem pro zdevastovanou krajinu se musí hledat jiná řešení, která rekultivaci kombinují 

s dalšími postupy (např. pomocí tzv. řízené sukcese, při které se zároveň využívá 

spontánního procesu obnovy vegetace, jenž je podle potřeb usměrňován umělou 

výsadbou). Vytvořit původní stav krajiny již bohužel není možné, proto je vhodnější 

zapojit změněnou krajinu do krajinného rázu a přispět k upevnění ekologické stability 

(např. halda Ema, která je dnes označována jako nejvyšší kopec Ostravy).
399

  

 Díky geologickému složení oblasti a umístění moravskoslezského regionu na 

významných zlomech je potřeba počítat se seizmickými jevy, které sice mohou být 

přírodního původu, ale zároveň již bylo prokázáno, že k zemětřesení může dojít i 

v souvislosti s horní činností. Přestože měření prokázala, že jejich četnost i intenzita 

jsou relativně malé, existuje zde riziko, že kumulace těchto vlivů může působit na toto 

území i dnes.
400

  

 

6.2.3 Kauza těžebních věží v mikroregionu Frenštátsko 

 

 Průzkumem provedeným v těchto oblastech v první polovině 80. let 20. století 

bylo vypočteno přes 1,5 mld. tun převážně bilančních zásob energetického a 

koksovatelného černého uhlí. V rámci průzkumu zde byly vyraženy dvě průzkumné 

jámy. Uhlí se nachází v hloubkách cca 800–1300 m. V roce 1989 vydalo Federální 

ministerstvo paliv a energetiky rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Trojanovice 

(dále jen jako DP) o rozsahu 63 km
2
. Platnost rozhodnutí nebyla nijak časově omezena. 

                                                             
399 Pozn.: Do konce roku 1992 byla veškerá předlistopadová asanačně-rekultivační činnost hrazena ze 

státního rozpočtu, z fondu škod a náhrad. Od 1. 1. 1993 však platí, že škody způsobené hornickou 

činností dolů jsou hrazeny z finanční rezervy vytvořené jednotlivými doly (jedná se o poplatek za 

každou natěženou tunu uhlí), vč. starých ekologických zátěží. (viz MARTINEC, P. a kol. Vliv ukončení 

hlubinné těžby uhlí na životní prostředí, Ostrava: ANAGRAM, 2006, s. 106 – 110 a ust. § 36 an. HorZ). 
400 MARTINEC, P. a kol., Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí, Ostrava: ANAGRAM, 

2006, s. 26. 
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Držitelem oprávnění je dnes OKD. DP pokrývá ložiska uhlí Frenštát-východ a Frenštát-

západ.
401

  

 Dne 13. prosince 1994 vydal Obvodní báňský úřad v Ostravě (dále jen jako 

OBÚ v Ostravě) rozhodnutí, kterým bylo povoleno zajištění důlních děl Dolu Frenštát 

(platnost mělo do konce roku 2003. OBÚ v Ostravě tento režim prodloužil dne 31. 

prosince 2003 na dobu neurčitou).
402

 Obsahem zajištění byl tzv. konzervační režim, 

jehož účelem bylo čerpání důlních vod, větrání dolu, kontrolní a inspekční činnosti, 

včetně dokončení rekultivace pozemku. K zajištění konzervačního režimu mělo OKD 

v areálu dolu řadu objektů (další objekty pronajímala jiným osobám k podnikání). 

V roce 1996 předložila OKD záměr na zahájení těžby, povolení k těžbě však nezískala. 

V roce 2001 požádala o povolení ražby štoly o délce 1 km. OBÚ v Ostravě toto 

povolení vydal, ale ČBÚ je na základě mnoha vad zrušil a vrátil zpět k projednání OBÚ 

v Ostravě. Řízení bylo v květnu 2007 přerušeno z důvodu doplnění žádosti. OBÚ 

v Ostravě požadoval jednoznačně stanovit místo odvalu hlušiny z předmětné ražby a 

doložit výsledek zjišťovacího řízení, ze kterého bude zřejmé, zda tento záměr bude 

posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále 

jen jako zákon EIA). V červnu 2007 bylo řízení zastaveno z důvodu zajištění požadavku 

provedení zjišťovacího řízení podle zákona EIA, a k zahájení průzkumu nedošlo. 

 V průběhu roku 2001 řešilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen jako 

MPO) budoucnost průzkumných jam ve Frenštátě, neboť tehdy končilo povolení 

hornické činnosti ve formě zajištění DP Trojanovice. Dále bylo potřeba se zabývat 

možnostmi dalšího financování provozu dolu, projednávaly se i varianty likvidace a 

zasypání hlavních důlních jam Dolu Frenštát. Výsledkem bylo povolení hornické 

činnosti ve formě zajištění DP. 

 V roce 2006 vydalo MŽP nesouhlasné stanovisko EIA k záměru „Zvláštní 

dobývací prostor, hořlavý zemní plyn, Trojanovice I“. Cílem záměru byla těžba 

zemního plynu vázaného na ložisko černého uhlí v Dole Frenštát. 

 Poslední správní řízení, které bylo zahájeno v roce 2011, se týká odstranění 

staveb, u kterých uplynula doba jejich trvání. Podnět na zahájení řízení o odstranění 

staveb v Dolu Frenštát podala obec Trojanovice dne 10. ledna 2011 Městskému úřadu 

ve Frenštátě pod Radhoštěm (také jako „Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm) 

postupem podle ust. § 42 SŘ a § 129 StZ. Důvodem bylo, že těžební průzkumné věže a 

                                                             
401 Viz např. http://www.dulfrenstat.cz/cs (cit. ke dni 2. 5. 2016). 
402 Viz rozhodnutí OBÚ č. j. 6533/1994-511-IngTf/Ml a č. j. 5509/2003-511/16/Ing.Ha/An. 

http://www.dulfrenstat.cz/cs
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další stavby v areálu Dolu Frenštát měly pouze dočasné stavební a kolaudační povolení, 

které bylo platné do konce roku 1988 a 1989. V řízení vydala Správa CHKO Beskydy 

vyjádření, v němž rovněž souhlasila s odstraněním staveb. OKD poté v souladu s ust. § 

129 odst. 5 StZ podala u Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm žádost o 

prodloužení doby trvání všech staveb do roku 2031. Jako jeden z argumentů uvedla, že 

v souvislosti s odstraněním staveb by došlo ke znemožnění zajišťovacího provozu (své 

tvrzení ovšem nijak neprokázala). Obvodní báňský úřad v Ostravě se k této záležitosti 

vyjádřil stanoviskem, ve kterém souhlasil s navrženým prodloužením doby trvání 

předmětných staveb.  

 Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm proto pozastavil řízení o odstranění 

staveb a zahájil řízení o prodloužení staveb
403

. Obec Trojanovice jako účastník řízení 

vyjádřila souhlas s odstraněním všech staveb v areálu Dolu Frenštát. Obdobně se 

v řízení vyjádřilo i občanské sdružení NAŠE BESKYDY. V tomto řízení vydala Správa 

CHKO Beskydy nesouhlasné závazné stanovisko (v červenci 2011) podle ust. § 44 odst. 

1 a § 12 odst. 2 ZOPK s prodloužením trvání staveb dobývacího areálu. Ve stanovisku 

bylo uvedeno, že jednotlivé stavby jsou součástí celku areálu Dolu Frenštát, který je 

výraznou negativní dominantou krajiny, jak po vizuální, tak kulturně historické stránce, 

a svým charakterem snižuje estetickou hodnotu území. Zejména těžební věže výrazně 

přesahují svou hmotou okolní zástavbu a negativně tak zasahují do krajinného rázu. 

OKD podalo proti tomuto stanovisku podnět k přezkumu u MŽP, které však neshledalo 

důvody pro přezkum stanoviska relevantními a stanovisko potvrdilo. Stavební úřad ve 

Frenštátě pod Radhoštěm tak dne 8. listopadu 2011 vydal rozhodnutí o neprodloužení 

staveb v areálu Dolu Frenštát.
404

 

 Správa CHKO se v lednu 2011 rovněž vyjadřovala k záměru „Ražby 

průzkumného důlního díla na Dole Frenštát“. Ve svém stanovisku nevyloučila 

významný vliv záměru na stav předmětu ochrany nebo celistvosti EVL a PtO Beskydy. 

 Společnost OKD se odvolala ke Krajskému úřadu v Ostravě, který odvolání ve 

věci prodloužení doby trvání staveb v areálu Dolu Frenštát zamítnul a potvrdil 

rozhodnutí Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm ze dne 8. listopadu 2011, č. j. 

OVÚP/21491-11/1121-2011/rkrig.
405

 Toto rozhodnutí následně společnost OKD 

napadla žalobou u Krajského soudu v Ostravě. V žalobě OKD dále namítala 

                                                             
403 Řízení bylo vedeno pod č. j. OVÚP/4565-11/723-2011/rkrig. 
404 Rozhodnutí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm ze dne 8. listopadu 2011, č. j. OVÚP/2149-

11/1121-2011/rkrig. 
405 Rozhodnutí ze dne 4. května 2012, č. j. MSK 213397/201. 
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nezákonnost nesouhlasného závazného stanoviska Správy CHKO Beskydy. K tomu 

nechal Krajský soud se vyjádřit MŽP, které napadené závazné stanovisko potvrdilo. 

Jako důvod poukázalo na ust. § 44 ost. 2 ZOPK, které stanoví, že závazné stanovisko 

dle § 44 odst. 1 ZOPK není nutné v případě stavby v souvisle zastavěném území obce 

nebo které se vyznačuje koncentrací zástavby bez velkých proluk a volných ploch. MŽP 

došlo k závěru, že se nejedná o souvisle zastavěné území, protože areál Dolu Frenštát je 

podle územního plánu obce Trojanovice zastavěným územím, které však nenavazuje na 

další zastavěné území. Areál je zároveň obklopen rozsáhlým nezastavěným územím, na 

které další zastavěné území také není navázáno.
406

  Krajský soud v Ostravě žalobu OKD 

rozsudkem ze dne 17. září 2014, č. j. 22 A 71/2012 – 195 zamítl a potvrdil rozhodnutí 

stavebního i krajského úřadu, podle kterých má být více než 50 černých staveb v areálu 

dolu odstraněno. V rozhodnutí dále konstatoval, že závazné stanovisko Správy CHKO 

Beskydy bylo v řízení oprávněné a důvody pro vydání záporného závazného stanoviska 

uznal jako dostatečné. Soud také došel k závěru, že ČR jako vlastník ložiska černého 

uhlí, nebude rozhodnutím o neprodloužení doby trvání staveb krácena na svých 

právech, protože ložisko černého uhlí tímto rozhodnutím nebude dotčeno. 

 OKD podala dne 31. října 2014 proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě 

kasační stížnost. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě označila za nezákonný z toho 

důvodu, že soud dospěl k několika nesprávným závěrům. První se týkal účastenství ČR 

v předmětném správním řízení, druhý posouzení závaznosti stanoviska Správy CHKO 

Beskydy. Důvodem účastenství ČR v řízení měla být provázanost dotčených staveb a 

správy důlních jam a zajištění ložiska. Nejvyšší správní soud kasační stížnost 

zamítnul
407

. Po nabytí právní moci rozsudku odpadl důvod přerušení řízení o žalobě 

OKD proti rozhodnutí o nařízení odstranění staveb. Soud tak může rozhodnout o 

správnosti postupu Krajského úřadu v Ostravě a nařízení o odstranění staveb by mohlo 

vejít v platnost. 

 Ministr průmyslu a obchodu se v březnu 2015 setkal s odbory i vedením těžební 

společnosti OKD a navrhl, že stát by mohl za symbolickou částku odkoupit od OKD 

zakonzervovaný Důl Frenštát. Dne 10. února 2016 se hejtman Moravskoslezského kraje 

sešel se starosty Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem. 

Obsahem jednání byla budoucnost Dolu Frenštát. Hejtman na jednání uvedl, že MPO 

                                                             
406 Viz např. popis situace předcházející řízení o kasační stížnosti uvedená v rozsudku NSS ze dne 31. 

března 2015, sp. zn. 4 As 217/2014 – 37. 
407 Rozsudek NSS ze dne 31. března 2015, sp. zn. 4 As 217/2014 – 37. 
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uvažuje o zasypání těžebních jam, které vnímá jako jediný způsob konzervace dolu, to 

také umožní jeho případné využití v budoucnu. S touto variantou souhlasili i zástupci 

územních samospráv.
408

 

 Stanovená dobývací plocha významně zasahuje do CHKO Beskydy (přibližně ze 

46,5 %). Případné uskutečnění těžby by bezesporu představovalo rozpor jak se 

základním posláním CHKO Beskydy, tak s obecnou povinností všech orgánů a 

organizací, které na území CHKO Beskydy působí dbát poslání oblasti.
409

 DP rovněž 

zasahuje do území evropské soustavy Natura 2000 EVL a PtO Beskydy. Další nesoulad 

by vznikl s ustanovením § 25 odst 2 ZOPK, který omezuje hospodářské využívání 

území CHKO pouze na udržování a zlepšování jejich přírodních stavu a vytváření 

ekologických funkcí těchto území. V jednotlivých zónách CHKO je intenzita 

hospodářského využívání různá. V oblasti se nachází nadregionální biocentrum 

Radhošť, na které navazuje nadregionální biokoridor ve Veřovických vrších (tento 

biokoridor je navíc zařazen jako biocentrum evropského významu jako jádrové území 

Evropské ekologické sítě). Území CHKO Beskydy má vysokou přírodní a krajinářskou 

hodnotu. Využíváno je sídelně, rekreačně a turisticky. 

 V případě realizace těžby se v této oblasti předpokládají následující zásahy do 

přírody a krajiny. Jelikož se uhlí nachází v poměrně složitých geologických 

podmínkách, mohlo by těžbou dojít k sesuvu skalních a půdních bloků a poklesům 

území. V ohrožení by se ocitl beskydský pseudokras. Důsledkem by bylo zejm. narušení 

vodního režimu a rozvrácení lesních porostů s narušením jejich funkcí (např. 

protierozní, hospodářské, biologické apod.). V místech, kde se předpokládají největší 

poklesy, se nachází chráněné oblasti přirozené akumulace vod (toky Lubina, Rokytná, 

Radhošťský a Lánský potok). Negativním vlivům na přírodu a krajinu (a na ni navázané 

biotopy zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin) by nebylo možné se vyhnout. 

 V roce 2002 došlo rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu (po 

projednání s Českým báňským úřadem, dále jen jako „ČBÚ“) k odepsání zásob uhlí 

(tzn. jejich administrativní převedení do režimu nebilančních zásob) podle ust. § 14a 

odst. 2 písm. b) HorZ. Pomocí institutu odpisu se uchovají vybrané zásoby nerostu do 

budoucna, kdy mohou být případně využity. Odpis se dá provést dvojím způsobem. 

Buď jsou zásoby výhradního ložiska vyňaty z evidence zásob, nebo dojde k jejich 

                                                             
408 Viz tisková zpráva sdružení NAŠE BESKYDY dostupná na webové stránce 

http://www.nasebeskydy.cz/category/tiskove-zpravy/ (cit ke dni 2. 5. 2016). 
409 Viz čl. 1 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 výnosu MK ČSR č. j. 5373/1973. 

http://www.nasebeskydy.cz/category/tiskove-zpravy/
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převodu ze zásob bilančních do zásob nebilančních. Nebilanční zásoby tedy nejsou dle 

ustanovení HorZ využitelné v současnosti. Jedním z důvodů odpisu může být také 

ohrožení zájmů ochrany přírody. Výsledkem takového odpisu je nemožnost těžby, 

protože na odepsané zásoby nelze vydat těžební povolení.
410

 

 Proti těžbě uhlí a dalšímu průzkumu ložiska Frenštát se staví značná část 

veřejnosti i obce. V roce 2004 vzniklo občanské sdružení Naše Beskydy, které se 

zabývá problematikou kolem Dolu Frenštát. V roce 2011 vytvořilo petici za zrušení a 

zasypání Dolu Frenštát, kterou podepsalo 25 tisíc lidí. Obce spolupracují 

prostřednictvím Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, které zastupuje 

31 měst a obcí. Pro vyřazení ložiska Frenštát ze Státní energetické koncepce a proti 

doprůzkumu se vyjádřilo celkem 36 zastupitelstev měst a obcí. 

 Tento postup byl proveden v souladu se zněním platné Surovinové politiky
411

 i 

s principy udržitelného rozvoje. Surovinová politika totiž nepočítá s využíváním 

černého uhlí v oblasti Frenštátu a preferuje ochranu zásob pro případné využití 

budoucími generacemi. Navíc přímo uvádí, že existence CHKO Beskydy je limitem pro 

jakoukoliv těžební činnost. V připravovaném návrhu nové Surovinové politiky je 

situace ohledně těžby na Frenštátsku obdobná jako ve stávající. Návrh nové Surovinové 

politiky nebyl dosud podroben strategickému posouzení vlivů na životní prostředí (dále 

jen jako „SEA“) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

V rámci SEA by měly být vyhodnoceny vlivy jak předmětu a cílů ochrany CHKO 

Beskydy, tak i na soustavu Natura 2000.
412

 

 Obdobně Politika územního rozvoje ČR
413

 z roku 2008 uvádí, že v Beskydech 

byla vymezená specifická oblast pro potřeby ochrany zdroje energetických nerostných 

surovin jako rezervy pro případné využití budoucími generacemi. Kromě toho byla 

dalším důvodem pro její vymezení potřeba chránit, rozvíjet a rovnoměrně využívat 

rekreační potenciál krajiny (s ohledem na zachování principu udržitelného rozvoje), 

která je přírodně cenná a společensky atraktivní. V Politice územního rozvoje ČR se 

rovněž konstatuje, že krajina území Beskyd je vysoce esteticky hodnotná a její osídlení 

je spojeno s kulturními a národopisnými tradicemi a silnou vazbou obyvatel k této 

oblasti a některým místům (např. Radhošť). Politiku územního rozvoje ČR změnila 

                                                             
410 MOLDAN, B. a kol., Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, Situace v České republice, 

Praha: Karolinum, 1997, s. 118. 
411 Pozn.: Zpracovalo ji MPO společně s MŽP. Schválena byla usnesením vlády č. 1311/1999. 
412 Usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 77. 
413 Usnesení vlády ze dne 20. července 2009 č. 929. 
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vláda formou Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje dne 15. dubna 20115 č. 276. 

Obsahová část týkající se CHKO Beskydy a potřeby ochrany významného zdroje 

energeticky nerostných surovin jako rezervy pro případné využití budoucími 

generacemi, zůstala zachována. 

 Další koncepční dokument zabývající se oblastí nerostných surovin a jejich 

zdrojů, je Státní politika životního prostředí ČR, jejíž aktuální verze platí na období 

let 2012 – 2020
414

. Ve své kapitole o zahlazování a předcházení následkům hornické 

činnosti a těžbě nerostných surovin přímo uvádí opatření omezující dobývání nerostů a 

upřednostnění ochrany krajiny. Nové otvírky by měly podle Státní politiky životního 

prostředí ČR směřovat přednostně mimo přírodně a krajinně hodnotné lokality. 

 Z uvedených koncepčních dokumentů plyne závěr, že stát prozatím nepočítá se 

zahájením těžby v podbeskydí, nicméně ji nevylučuje v budoucnosti. Na úrovni územní 

samosprávy a přímo dotčených obyvatel však jasná vůle vyhnout se těžbě absolutně a 

rozvíjet činnosti v souladu s šetrným využíváním místní přírody s ohledem na zákonem 

chráněná území, která se zde nacházejí. Osobně se také přikláním ke druhé možnosti. 

Nicméně si uvědomuji, že ačkoliv se současný vývoj situace spíše přiklání k zájmu na 

ochraně přírody a krajiny, může vlivem proměn ve společnosti, hospodářskou a 

politickou situací dojít i k opačným tendencím, kdy začne převládat zájem na vytěžení 

ložiska. 

 

 

  

                                                             
414 Usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 6. 
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7. ZÁVĚR 

 

 Tato diplomová práce podala podrobnou analýzu jednotlivých kategorií obecné a 

zvláštní územní ochrany přírody a krajiny zakotvených v ZOPK, a to jak v souvislosti 

s historickým vývojem územní ochrany, tak se závazky vyplývajících z mezinárodního 

a unijního práva. Práce se dále věnovala využití všech kategorií územní ochrany 

v oblasti mikroregionu Frenštátsko a provedla rozbor kauzy těžebních věží v kontextu 

ochrany přírody a krajiny. 

 V kapitole týkající se historie právní úpravy územní ochrany přírody a krajiny 

v českém právním řádu jsem postupovala tak, že jsem nejprve zjišťovala, jak byla 

utvářena původní podoba krajiny na našem území. Původní, přirozená podoba krajiny 

nejen našem území, ale v podstatě na území celého evropského kontinentu, byla 

ovlivněna nejen dlouhodobým působením přírodních procesů, ale i lidskou činností, 

takže se dnes dochovaly jen fragmenty původní přírodě blízkých územních celků, tzv. 

pralesy. Poté jsem za využití historické metody zkoumala, jak právo v minulosti 

reagovalo na potřebu ochrany území v souvislosti s přetvářením krajiny. Územní 

ochrany se ve středověku dostávalo určitým oblastem pouze nepřímo v souvislosti 

s potřebou zabezpečení majetku proti pytláctví a kácení dřevin. Za tímto účelem byly 

vydávány právní akty jak panovníkem, tak šlechtou a městy (např. Statuta Konrádova). 

K razantním zásahům do krajiny došlo před nástupem průmyslové revoluce v průběhu 

16. století. Následkem rozsáhlé kolonizace území a nárůstu průmyslové výroby se 

významně zvýšila poptávka po dřevě, což vedlo k plošnému kácení lesů. Tento úbytek 

měl být v rámci tereziánských reforem kompenzován novou výsadbou stromů. Stát však 

již nepožadoval obnovu formou zachování přirozené druhové skladby lesa s převahou 

listnatých dřevin, nýbrž preferoval výsadbu monokultur smrku ztepilého, což vedlo 

k ohrožení existence různých druhů rostlin a živočichů vázaných na původní stanoviště. 

S těmito problematickými jevy se na našem území potýkáme dodnes. 

 Jelikož se stát soustředil zejména na hospodářské zájmy, vznikly první iniciativy 

územní ochrany přírody a krajiny z popudu soukromých osob. Díky osvícené šlechtě tak 

dodnes zůstala zachována vzácná území s pralesní vegetací – Žofínský prales, 

Hojnovodský prales a Boubínský prales. Tato území byla ponechána samovolnému 

vývoji (tzv. konzervační princip). Tím se liší od dnešních nástrojů územní ochrany 

přírody, které kladou důraz na aktivní a šetrnou péči o vybrané lokality. Prostřednictvím 
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spolkové činnosti byly zachovány lokality, které bychom dnes mohli řadit do kategorie 

přírodních památek.  

 Tyto aktivity veřejnosti postupně vedly k tomu, že se ochranou přírody a krajiny 

začal zabývat také zákonodárce, ovšem relativně pozdě, až na počátku 20. Století, a to 

v souvislosti s pozemkovými reformami. K zákonnému zakotvení ochrany přírody a 

krajiny však došlo mnohem později – až v roce 1956, kdy byl přijat zákon č. 40/1956 

Sb., o státní ochraně přírody.  

 Z dosavadních zkoumání plyne závěr, že obecné ochraně území předcházelo 

formování zvláštní územní ochrany, která se soustředila pouze na vybrané lokality, 

nikoliv plošně na celé území. V rámci soustavy zvláště chráněných území se ochraně 

tzv. velkoplošných území dostalo také až v polovině 50. let 20. století, kdy došlo k 

založení chráněných krajinných oblastí Český ráj a Moravský kras.  

 Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody vytvořil 6 kategorií ochrany 

území a umožňoval kolem nich zřizovat ochranná pásma. V současném ZOPK byly 

zachovány pouze kategorie národních parků a chráněných krajinných oblastí, ostatní 

byly transformovány do některé z kategorií maloplošných zvláště chráněných území.   

 Velký nedostatek zákona o státní ochraně přírody spatřuji v tom, že neobsahoval 

sankční ani nápravná opatření, která jsou základním mechanismem vynutitelnosti právní 

úpravy. Také zde stále chyběla ochrana území celého státu, což mělo za následek další 

degradaci přírody a krajiny na velkých plochách země. Ochrana území byla dále 

postavena opět pouze na konzervačním principu, což fakticky znemožnilo péči o 

hodnotná území, která vznikla činností člověka a která proto bylo potřeba šetrnými 

činnostmi zachovávat. Změna nastala až v souvislosti s přijetím zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve kterém byly již zařazeny efektivní nástroje pro ochranu 

přírody. Pro porovnání ZOPK doplnil konzervační princip o aktivní způsoby ochrany 

přírody, doplnil také další principy vycházející z mezinárodního práva ochrany 

životního prostředí (např. princip předběžné opatrnosti, zásada prevence a šetrné 

využívání přírodních zdrojů). Byla zde konečně zakotvena obecná ochrana územní 

ochrany přírody, která se aplikuje na území celého státu. Ochrana zvláště chráněných 

území byla podrobněji zpracována a vytvořila nové kategorie maloplošných ZCHÚ. 

ZOPK prošel v průběhu let několika novelizacemi, a to i v souvislosti se vstupem ČR 

do EU. V závěru této kapitoly jsem zkoumala některé koncepční dokumenty, které byly 

přijaty za účelem určování cílů na poli ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých 
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složek a opatření nezbytných k jejich dosažení. Celkově však změny ve vývoji právní 

úpravy v této oblasti hodnotím kladně.  

 Na evropském kontinentě je územní ochrana zajištěna na několika úrovních – 

mezinárodní (zejm. prostřednictvím mezinárodních smluv), unijní (soustava Natura 

2000) a vnitrostátní. Všechny tři jsou mezi sebou vzájemně provázány. Na mezinárodní 

úrovni je proces označovaný jako ekologizace práva spojen s Konferencí OSN o 

životním prostředí, která se konala ve Stockholmu v roce 1972. Tam byla přijata právně 

nezávazná Deklarace Konference Organizace spojených národů o životním prostředí. 

Státy za účelem vzájemné spolupráce dále přijímají mezinárodní úmluvy týkající 

ochrany různých složek přírody. V oblasti územní ochrany přírody zde jako příklad 

uvádím Ramsarskou úmluvu, Úmluvu o biologické rozmanitosti či regionální 

Evropskou úmluvu o krajině. Značná část mezinárodních úmluv však není právně 

závazná, takže je na rozhodnutí smluvních států, zda doporučení v nich obsažená 

zahrnou do svých vnitrostátních pramenů práva. V oblasti zvláště chráněných území zde 

uvádím příklad sítě chráněných území vytvořených Mezinárodní unií na ochranu 

přírody, které řadíme pouze do kategorie soft law. 

 Na unijní úrovni se územní ochrana přírody realizuje až prostřednictvím 

pramenů sekundárního práva. V primárním právu totiž není výslovně zakotvena, proto 

je pouze dovozována z ustanovení týkajících se životního prostředí. Evropská unie 

v rámci své politiky životního prostředí vytváří akční programy, v nichž jsou stanoveny 

hlavní cíle, kterých má být dosaženo v určeném časovém období. Jedním ze záměrů 

aktuálního 7. akčního programu je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a uvedení 

alespoň 15 % degradovaných systémů do zdravého stavu. Nejvýznamnější směrnice 

Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin a směrnice Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků, vytváří 

evropskou síť chráněných území Natura 2000. Obsahem směrnic jsou jednotná kritéria 

upravující postup členských států při zřizování soustavy Natura 2000. V praxi není 

vyloučeno územní překrývání lokalit soustavy Natura 2000 a národních systémů 

ochrany přírody. Hlavní rozdíl však je v tom že směrnice o ptácích a směrnice o 

stanovištích obsahují výčet konkrétních druhů rostlin a živočichů a typy přírodních 

stanovišť, které jsou na území EU nejvíce vzácné či ohrožené. Soustava Natura 2000 

tak přispívá hlavně k rozšiřování biologické rozmanitosti. Území soustavy Natura 2000 

jsou navíc vybírána striktně podle vědeckých kritérií. Tím se liší od naší vnitrostátní 

soustavy zvlášť chráněných území, kde důvodem pro zřízení ochrany určitého území 
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může být i politické, ekonomické, sociální či kulturní hledisko. V další části této 

kapitoly jsem se věnovala popisu procesu vyhlašování EVL a PtO a jejich vzájemnému 

porovnání a průběhu implementace obou směrnic do českého právního řádu. Zároveň 

jsem zohlednila novelu nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu 

evropsky významných lokalit, které bylo dne 3. února 2016 změněno nařízením vlády č. 

73/2016 z důvodu doplnění národního seznamu EVL dle požadavků Evropské komise.  

 V závěru kapitoly jsem zkoumala, jak se ochrana přírody a krajiny projevuje 

v ústavním pořádku ČR a provedla stručný úvod k ZOPK. Obdobně jako v primárních 

pramenech práva EU není ochrana přírody a krajiny výslovně ústavně upravena, ale je 

zahrnuta v pojmu ochrany životního prostředí. Tato oblast se dotýká několika ústavně 

zaručených  principů, jakými jsou odpovědnost státu za příznivý stav životního 

prostředí, limity v oblasti vlastnického práva a omezování svobody pohybu a pobytu. 

Dále jsem blíže popsala charakteristiku práva na příznivé životní prostředí vymezeného 

v článku 35 LZPS. 

 Ve čtvrté kapitole jsem zkoumala právní úpravu jednotlivých kategorií obecné 

územní ochrany – územní systém ekologické stability krajiny, významný krajinný 

prvek, jeskyně, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněnou plochu. Jejich 

společným znakem je, že se mohou využívat na celém území ČR. Každý však má jiný 

předmět chráněného zájmu.  

 ÚSES mají v krajině zajišťovat ekologickou rovnováhu a chránit nejdůležitější 

místa. Toho se dosahuje prostřednictvím vytvoření sítě biocenter, biokoridorů a 

interakčních prvků. Jejich vytváření je úzce spojeno s územním plánováním a ZOPK je 

považuje za veřejný zájem. K udržení ekologické stability krajiny přispívají i VKP. 

Tato kategorie obsahuje i prvky zvláštní územní ochrany přírody. Ochrana jeskyní byla 

zařazena do obecné územní ochrany hlavně proto, že řada objevených jeskyní se 

nachází mimo ZCHÚ, takže by zůstaly bez právní ochrany. 

 Výrazným nástrojem obecné ochrany přírody je krajinný ráz. Může se využít i 

v rámci ZCHÚ, a to jako poslední možnost, když ostatní prostředky územní ochrany 

selhaly. K tomuto závěru jsem došla při analýze kauzy mikroregionu těžebních věží 

Frenštátsko, kde byl tento využit jako jeden z hlavních důvodů pro vydání rozhodnutí o 

odstranění černých staveb areálu Dolu Frenštát. Ostatní nástroje totiž neposkytovaly 

dostatečně silnou ochranu a byly v kauze využívány spíše subsidiárně. Široké uplatnění 

tohoto nástroje také spatřuji v tom, že se může použít ve všech typech krajiny, včetně 

městské a urbanizované. 
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 Přechodně chráněná plocha je také právní nástroj obecné územní ochrany, který 

v sobě zahrnuje prvky ZCHÚ. Využívá se v případě, kdy je potřeba omezit využití 

území na určitý časový úsek nebo opakované období. V praxi však vznikají komplikace 

při interpretaci způsobu využití přechodně chráněné plochy. Orgány ochrany přírody ji 

totiž mnohdy nevyhlašují formou rozhodnutí (tj. rozhodnou o konkrétních právech a 

povinnostech konkrétních adresátů), ale prostřednictvím opatření obecné povahy, které 

však není adresováno konkrétnímu okruhu subjektů. Jako nejrychlejší opatření se mi 

v této oblasti jeví např. zajištění lepší informovanosti orgánů ochrany přírody. 

 V páté kapitole jsem nejprve provedla stručnou komparaci jednotlivých kategorií 

zvláštní územní ochrany z hlediska účelu jejich zřizování a následně se věnovala 

analýze každé kategorie a právní úpravy některých společných ustanovení. Současné 

právní zakotvení týkající se NP a CHKO je předmětem kritiky, neboť řada ustanovení, 

týkající se zejména základních ochranných podmínek, je zastaralá a v praxi se již 

nevyužívají, jak plyne z důvodové zprávy návrhu novely ZOPK. Jelikož se aktuální 

návrh novely ZOPK týká zejména národních parků, věnovala jsem se některým 

navrhovaným změnám rovněž v bodě o národních parcích. Novelu hodnotím velmi 

kladně. Přesto se domnívám, že by bylo účelné otevřít diskuzi i ohledně právní úpravy 

chráněných krajinných oblastí. Nelze si totiž nevšimnout, že by v případě schválení 

současného návrhu novely ZOPK platily na území CHKO přísnější základní ochranné 

podmínky, než v NP. 

 Při zpracování kapitoly ochrany přírody a krajiny v mikroregionu Frenštátsko 

jsem nejprve vymezila charakter území zmíněného mikroregionu, a to v souvislosti 

s aplikací právní úpravy obecné a zvláštní územní ochrany, kterou jsem se zabývala 

v předchozích kapitolách. Z obecné územní ochrany byl nejvýznamnější krajinný ráz (a 

jeho změny), neboť právě tento právní nástroj chrání hodnotný vzhled krajiny, který činí 

Frenštátsko unikátní oblastí na území České republiky. Z kategorie zvláště chráněných 

území jsem se soustředila zejm. na chráněnou krajinnou oblast. Ve zřizovacím aktu 

CHKO Beskydy byla mj. zahrnuta potřeba ochrany krajiny, jejího vzhledu a typických 

znaků, což opět jen potvrdilo unikátnost této oblasti. Dále jsem provedla podrobný 

popis přírodních hodnot tohoto území a zabývala se konkrétními fenomény, které se na 

tomto území nacházejí. Do této charakteristiky jsem dále zahrnula některé konkrétní 

příklady z kategorií maloplošných zvláště chráněných území. S ohledem na to, že se na 

území CHKO Beskydy nachází lokality zahrnuté do soustavy chráněných území Natura 

2000, provedla jsem rozbor území i v této souvislosti.  
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 Pro komplexní zpracování této práce mi přišlo vhodné provést pro porovnání 

také hodnocení území z pohledu horního práva a shrnutí následků, které jsou s uhelnou 

těžbou spojeny. K tomu jsem využila příkladu ostravsko-karvinského revíru. V závěru 

kapitoly jsem zpracovala případovou studii kauzy Dolu Frenštát, který byl na území 

mikroregionu Frenštátsko vybudován na konci 80. let 20. století. Společnost OKD, a.s. 

měla rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Ostravě za úkol provést zajištění 

důlních děl. Zajištění mělo platnost do konce roku 2003. Správní řízení, které se dostalo 

i do povědomí veřejnosti, však bylo zahájeno až v roce 2011 a týkalo se odstranění 

staveb v areálu Dolu Frenštát, které měly pouze dočasné stavební a kolaudační 

povolení. Průběh kauzy popisuji ve zmíněné případové studii. S ohledem na zaměření 

této práce bylo stěžejní nesouhlasné závazné stanovisko Správy CHKO Beskydy, ve 

kterém byl hlavním důvodem pro odstranění staveb znehodnocený krajinný ráz území. 

Postupně se tento případ dostal až před Nejvyšší správní soud, který zamítl kasační 

stížnost OKD, která mj. nesouhlasila se závazností stanoviska Správy CHKO Beskydy. 

Zamítnutím byl odstraněn důvod přerušení řízení proti rozhodnutí o nařízení odstranění 

staveb.  

 V současné době se otázka Dolu Frenštát řeší na několika úrovních. Prozatím se 

jako nejreálnější varianta jeví zasypání těžebních jam dolu. Jedná se o způsob 

konzervace dolu, který může umožnit jeho případné využití v budoucnu. Tento postup 

by byl také v souladu se Surovinovou politikou ČR, která v oblasti Frenštátu preferuje 

ochranu zásob pro případné využití budoucími generacemi a přímo zdůrazňuje, že 

existence CHKO Beskydy je limitem pro jakoukoliv těžební činnost. S tímto názorem 

souhlasím. Je jen otázka, jaké zájmy budou upřednostňovat budoucí generace. 
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ABSTRAKT 

 

 Tato diplomová práce se zabývá nejprve historickým vývojem územní ochrany, 

poté přechází k závazkům vyplývajícím z mezinárodního práva a práva EU. Na 

mezinárodní úrovni práce zvlášť popisuje vybrané mezinárodní smlouvy. V rámci práva 

EU se práce soustředí na realizaci ochrany přírody prostřednictvím vytvoření soustavy 

Natura 2000 a její implementaci do českého právního řádu.  

 Práce také zkoumá, jak se projevuje ochrana přírody a krajiny v ústavním 

pořádku ČR. Po stručném úvodu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

práce, podrobně analyzuje jednotlivé kategorie obecné a zvláštní územní ochrany. 

 V závěru diplomová práce zpracovává případovou studii kauzy těžebních věží 

v mikroregionu Frenštátsko v kontextu vybraných otázek ochrany přírody a krajiny. 

 

 

ABSTRACT 

 This diploma thesis deals with a historical development of the nature 

preservation. Then it shifts its focus to various commitments emerging from the 

international as well as EU laws. At the international level, the work individually 

describes several international contracts related to the preservation of natural 

ecosystems. Within the scope of the European law, the thesis focuses on the realization 

of the nature preservation, using the system called Natura 2000 and its factual 

implementation into the Czech law. 

 The text also examines the nature preservation and its impacts in the constitution 

of the Czech Republic. After a brief introduction to the law no. 114/1992 Coll., on the 

preservation of nature and landscape, the work in detail analyzes individual categories 

of general and specific territorial preservation. 

 Finally, the thesis examines the case study on the mining towers in the micro-

region Frenštátsko in the context of several questions related to the preservation of 

nature and landscape. 
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Summary 

 

 This diploma thesis carries out a detailed analysis of the legal regulation of the 

area protection in the Czech law, anchored in the act no. 114/1992 Coll., on the 

protection of nature and landscape. In this matter, the thesis works with the outcomes 

that have been previously gained by other authors. On one hand, the thesis deals with 

the historical development in the Czech lands, on the other hand also it also comes out 

from the commitments obligatory for the Czech Republic on behalf of the international 

law and Czech membership in the European Union. Furthermore, the aim of this thesis 

is to focus on the territorial preservation in the micro-region Frenštátsko (obviously also 

in relation to its potential threat caused by the black coal mining industry), and describe 

the whole running of the cause dealing with the problematics of the mining towers in 

Frenštát pod Radhoštěm. 

 The thesis is divided into seven chapters, including the introduction and the 

conclusion. In the second chapter, there is a description of the historical development of 

the territorial and natural preservation in the Czech Republic, and their relation to the 

Czech law. At the same time, the chapter deals with changes in the countryside structure 

and changes in the overall nature of the landscape in the Czech Republic. The third 

chapter is devoted to the assessment of international, European Union and interstate 

legal regulations. This chapter contains the analysis of several depicted international 

contracts that are of great importance for the territorial landscape protection of the 

Czech Republic, as well as they are very important for the functioning of some of the 

international organizations, of which the Czech Republic is a member. Furthermore, the 

thesis examines the most important resources of the secondary law in the EU territorial 

preservation, i.e. the system Natura 2000 and the implementation of the depicted 

directives into the Czech Law. In the end of the third chapter, we state the way of how 

the landscape and nature preservation is taken into account within the constitutional 

order of the Czech Republic. There is also a brief introduction into the basic legal 

enactment dealing with the territorial preservation of nature and landscape in the Czech 

law – the act no. 114/1992 Coll., on the protection of nature and landscape.  

 In the fourth chapter, a detailed assessment of the institutions of general 

territorial preservation of nature is being carried out – the Territorial System of 

Ecological Stability, the Important Landscape Elements, Caves, the Landscape 

Character, the Natural Park, and Transitively Protected Areas. The fifth chapter 
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continues with what was started in the fourth one, and brings the analysis of the 

individual categories of the special protected areas – National Park, Protected 

Landscape Area, National Natural Monument, Natural Monument, National Natural 

Reserve and Natural Reserve. At the same time, this chapter contains a detailed analysis 

of some regulations that all the special protected areas have in common. During the 

work on the sub-chapter focused on the national parks, there is a brief comparison of the 

current legal form with the prepared amendment of the act no 114/1992 Coll. The 

proposal of this amendment is seen as very positive, above all because of the fact that it 

discusses the unsatisfactory rules and regulations in the national parks. However, at the 

same time, there is a recommendation to open a discussion dealing with Protected 

Landscape Areas, in which these unsatisfactory rules should be held. 

 In the sixth chapter, the thesis uses a practical example of the area in the Micro-

region Frenštátsko. First, the work comes with the characteristics of that area, then it 

focuses on the application of general and special categories of the area protection. This 

analysis is carried out in the context of the cause of the mining towers in the micro-

region Frenštátsko. The analysis and implementation of the case study into this thesis 

helped to emphasize the importance of the effective provision of legal protection of the 

nature.  
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