
 

1 

 

Natura 2000 

 
Natura 2000 je soustava území, která chrání významné a nejvíce ohrožené druhy rostlin, zvířat a přírodních stanovišť 

na území Evropské unie. Pro zjednodušení jim můžeme říkat „naturové“ druhy a „naturová“ stanoviště. 

 

 

Cíle soustavy Natura 2000: 

 
- Ochrana biologické rozmanitosti prostřednictvím zachování nejhodnotnějších přírodních lokalit na 

území EU 
- Ochrana nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť v rámci EU 
- Zachování popř. zlepšení celkového stavu přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů na 

území ČR 
- Sladění zájmů ochrany přírody s šetrným hospodařením v příslušných lokalitách 
- Začlenění cenných přírodních lokalit v ČR do celoevropského přírodního dědictví 

 

K čemu je Natura 2000 dobrá? 

 
- Měla by zajistit trvalou péči o nejhodnotnější území pro ochranu biologické rozmanitosti. Tato 

ochrana se zpravidla nebude vylučovat s šetrným hospodařením 
- Zařazením do soustavy je možným předpokladem získávání finančních prostředků ze státního 

rozpočtu, případně z některých fondů EU, na šetrné hospodaření, které zabezpečí uchování, 
případně obnovu chráněných fenoménů 

- Zařazená území se mohou stát zajímavými pro rozvoj turistického ruchu šetrného k ŽP 
- Veškeré plány a investiční záměry musí být předmětem hodnocení z hlediska jejich vlivů na 

chráněné druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť 
- Vytvoření soustavy se přímo týká zejména vlastníků a uživatelů dotčených pozemků, obcí, 

zájmových sdružení, organizací a skupin (lesníci, zemědělci, myslivci, pozemkové spolky apod.) 

Za celou přípravu soustavy Natura 2000 v ČR odpovídá Ministerstvo životního prostředí, které pověřilo přípravou 

odborných podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. 

 

 

Co tvoří soustavu Natura 2000? 

 
- Evropsky významné lokality – celé území CHKO Beskydy bylo navrženo jako evropsky 

významná lokalita 

- Ptačí oblasti – území k ochraně „naturových“ druhů ptáků (v CHKO Beskydy jsou vymezeny 

dvě ptačí oblasti – Horní Vsacko a Beskydy) 
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Zdroj: Salamandr, 2009. 
 

Na základě současně platné legislativy je v celé České republice 41 ptačích oblastí (PO) na 705 389 ha (8,94 % 

rozlohy ČR) a 1087 evropsky významných lokalit (EVL) na 785 582 ha (9,96 % rozlohy ČR). Lokality soustavy 

Natura 2000 pokrývají 14,31 % celkové rozlohy (informace z roku 2005). 

 

Lokality jsou různě velké – podle toho, co chrání. Např. k ochraně některých druhů rostlin postačí jen malá plocha, 
k ochraně medvěda je nutná ochrana celých pohoří. 

 

Schéma vytváření soustavy Natura 2000 

 
Zdroj: msk. 
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Úkoly: 
1. Z dostupných zdrojů vyhledej chránění rostliny a živočichy zařazené do sestavy Natura 2000 

(včetně obrázků). 
2. Zamysli se, jaká úskalí skrývá pro běžné občany, pokud žijí v blízkosti území, které má být 

zařazeno do systému Natura 2000? 
3. Co je to šetrné hospodaření? 

 

   

 


