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2. Identifikace  a charakteristika dotčených lokalit: 
 

 V této kapitole je samostatně podáno hodnocení vlivů předložené koncepce na území 

soustavy NATURA 2000. Jelikož by však nebylo účelné znovu zde opakovat některá fakta, 

uváděná v části A Vyhodnocení vlivů  koncepce,  bude na tato podle potřeby  v textu 

odkázáno. 

Území soustavy  NATURA 2000 zahrnuje i převážnou část dříve vyhlášených 

velkoplošných území v kraji, zejména chráněných krajinných oblastí. U soustavy NATURA 

2000 se jedná o území, zřízená dle legislativy Evropského společenství, konkrétně podle 

směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V rámci ČR se síť 

chráněných území NATURA dobudovává. 1. května 2004 vstoupila v platnost novela č. 

218/1992 Sb., kterou se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle této 

novely je v ČR síť chráněných území NATURA 2000 tvořena evropsky významnými 

lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO).  Cílem této soustavy je ochrana biologické 

rozmanitosti, zachování nejhodnotnějších přírodních lokalit a nejohroženějších druhů rostlin 

a živočichů v Evropě. Povinnost vymezit a následně vyhlásit území za účelem ochrany 

rostlinných, živočišných druhů a jejich stanovišť vyplývá pro Českou republiku, jako členský 

stát EU, ze společné evropské legislativy. 

Zavedení soustavy chráněných území NATURA 2000 neznamená zrušení 

současného národního systému chráněných území. Jde spíše o jakousi "novou vrstvu" 

chráněných území, která mají evropský význam. Přestože má být NATURA 2000 vytvářena 

bez jakéhokoli ohledu na stávající rozmístění a počet již existujících chráněných území,  jsou 

mnohé lokality, navržené do soustavy NATURA 2000, totožné nebo se překrývají 

se stávajícími chráněnými územími. Mnohá území jsou totiž cenná zároveň z pohledu jak 

evropské, tak i české ochrany přírody. 

 

Nejdůležitějšími souvisejícími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou: 

1) Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkr. směrnice 

o ptácích). 

2) Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích). 
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Výše zmíněná novela zákona č. 114/1992 Sb. byla vytvořena  rámci procesu 

implementace evropského práva do národní legislativy, jedná se o tzv. „euronovelu“, v níž 

jsou zakotveny hlavní pojmy, definovány prostředky ochrany jednotlivých složek soustavy 

NATURA 2000 a jmenovány zodpovědné orgány státní správy. 

Vláda ČR na svém jednání 22.12.2004 schválila národní seznam evropsky 

významných lokalit soustavy NATURA 2000, navržený na základě odborných podkladů v 

souladu se Směrnicí o stanovištích. Zástupci ČR národní seznam předali Evropské komisi 

počátkem února v Bruselu. Nařízení vlády s národním seznamem vyšlo 15.4.2005 ve Sbírce 

zákonů pod číslem 132/2005 Sb. a dnem vydání nabývá účinnosti. 

           Zveřejněním národního seznamu začínají být účinná některá ustanovení 

novelizovaného zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jedná se především o 

následující povinnosti:  

 

1) Předběžná ochrana evropsky významných lokalit (§ 45b cit.zákona) se týká lokalit  

nebo jejich částí, které leží mimo stávající chráněná území. Je zakázáno poškozovat 

evropsky významné a sporné lokality (sporná lokalita - navržená na základě 

odborných podkladů, nebyla však zařazena do národního seznamu), přičemž se za 

poškozování nepovažuje řádné hospodaření nebo v případě smluvní ochrany činnosti 

dle smlouvy uzavřené s orgánem ochrany přírody. Výjimku ze zákazu poškozování 

lokality může udělit MŽP pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. 

 

2) Sledování stavu evropsky významných lokalit (§ 45f cit.zákona) je novou povinností  

všech orgánů ochrany přírody v oblasti jejich působnosti. Na sledování již byly 

vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu. Výsledky monitoringu zpracovává 

MŽP a periodicky předkládá Evropské komisi a veřejnosti. 

  

3) Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí  

oblasti (§ 45h a 45i cit. zákona) je nutné pro všechny koncepce nebo záměry, které 

by samostatně či ve spojení s jinými mohly významně ovlivnit území evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti. Ustanovení se netýká plánů péče o daná území 

a lesních hospodářských plánů a osnov.  

 

Po schválení Evropskou komisí bude zařazení českých lokalit do evropského 

seznamu oznámeno ve Sbírce zákonů a orgány ochrany přírody o této skutečnosti budou 

pro dosud nechráněná území informovat vlastníky pozemků a obce. Předpokládalo se, že k 
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tomu dojde nejdříve koncem roku 2006, samostatně nejprve pro panonskou biogeografickou 

provincii, později pro kontinentální provincii. Následně do 6 let musí být všechny nové lokality 

vyhlášeny za zvláště chráněná území, pokud nebudou chráněny smluvně. 

Zatímco národní seznam evropsky významných lokalit byl vydán společným 

nařízením vlády, v případě ptačích oblastí jsou vydávána samostatná nařízení vlády pro 

každou ptačí oblast. EVL na území Olomouckého kraje uvádí tabulka 1. Čísla konkrétních 

nařízení pro ptačí oblasti na tomto území  jsou uvedena v tabulce č. 2 .   

 

 

Tabulka 1-  Evropsky významné lokality na území Olomouckého kraje: 
 
Kód lokality   Název lokality Kraj  Status lokality  

CZ0530146  Králický Sněžník   E, M   Navrženo   
CZ0710006  Dřevohostický les   M   Navrženo   
CZ0710007  Lesy u Bezuchova   M   Navrženo   
CZ0710148  Přestavlcký les   M, Z   Navrženo   
CZ0710161  Království   M   Navrženo   
CZ0710182  Choryňský mokřad   M, Z   Navrženo   
CZ0710183  Rychlebské hory - Račí údolí   M   Navrženo   
CZ0712186  Hrdibořické rybníky   M   Navrženo   
CZ0712187  Chrastický hadec   M   Navrženo   
CZ0712189  Pod Rudným vrchem   M   Navrženo   
CZ0712190  Poláchovy stráně   M   Navrženo   
CZ0712191  Stráň nad Huťským potokem   M   Navrženo   
CZ0712192  U Bílých hlín   M   Navrženo   
CZ0712193  U Strejčkova lomu   M   Navrženo   
CZ0712196  Výří skály   M   Navrženo   
CZ0712197  Žďár   M   Navrženo   
CZ0712225  Za hrnčířkou   M   Navrženo   
CZ0713374  Horní Morava   M   Navrženo   
CZ0713375  Hustopeče - Štěrkáč   M, Z   Navrženo   
CZ0713383  Ohrozim - Horka   M   Navrženo   
CZ0713385  Písečná - mokřad   M   Navrženo   
CZ0713386  Nad kostelíčkem   M   Navrženo   
CZ0713388  Protivanov   M   Navrženo   
CZ0713391  Týn nad Bečvou   M   Navrženo   
CZ0713394  Dolní a Prostřední Svrčov   M   Navrženo   
CZ0713395  Vidnava   M   Navrženo   
CZ0713397  Zlaté Hory - Černé jezero   M   Navrženo   
CZ0713398  Zlaté Hory - Zlaté jezero   M   Navrženo   
CZ0713526  Velká Střelná - štoly   M   Navrženo   
CZ0713720  Bílá Lhota   M   Navrženo   
CZ0713722  Branná - hrad   M   Navrženo   
CZ0713723  Čechy pod Kosířem   M   Navrženo   
CZ0713724  Černá Voda - kostel   M   Navrženo   
CZ0713725  Černá Voda - kulturní dům   M   Navrženo   
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CZ0713726  Hanušovice - kostel   M   Navrženo   
CZ0713728  Chudobín   M   Navrženo   
CZ0713730  Jeskyně Na Špičáku   M   Navrženo   
CZ0713734  Libina - U Černušků   M   Navrženo   
CZ0713735  Lipová-lázně - mateřská školka   M   Navrženo   
CZ0713736  Otaslavice - kostel   M   Navrženo   
CZ0713739  Ruda nad Moravou   M   Navrženo   
CZ0713740  Sobotín - domov důchodců   M   Navrženo   
CZ0713741  Soudkova štola   M   Navrženo   
CZ0713742  Štola Marie Pomocná   M   Navrženo   
CZ0713743  Štola Mařka   M   Navrženo   
CZ0713745  Velké Losiny - lázeňský dům Eliška   M   Navrženo   
CZ0713746  Veselíčko   M   Navrženo   
CZ0713747  Vlkoš - statek   M   Navrženo   
CZ0713825  Údolí Bystřice u Hluboček   M   Navrženo   
CZ0714073  Litovelské Pomoraví   M   Navrženo   
CZ0714074  Vápenice   M   Navrženo   
CZ0714075  Keprník   M   Navrženo   
CZ0714076  Kosíř - Lomy   M   Navrženo   
CZ0714077  Praděd   M, T   Navrženo   
CZ0714078  Rabštejn   M   Navrženo   
CZ0714080  Špraněk   M   Navrženo   
CZ0714081  Rejvíz   M   Navrženo   
CZ0714082  Bečva - Žebračka   M   Navrženo   
CZ0714083  Malý Kosíř   M   Navrženo   
CZ0714084  Hadce a bučiny u Raškova   M   Navrženo   
CZ0714085  Morava - Chropyňský luh   M, Z   Navrženo   
CZ0714086  Rychlebské hory - Sokolský hřbet   M   Navrženo   
CZ0714133  Libavá   M   Navrženo   
CZ0714771  Hranická propast   M   Navrženo   
CZ0715024  Šumárník   M   Navrženo   
CZ0715025  Údolí Malínského potoka   M   Navrženo   
CZ0810018  Sovinec   M, T   Navrženo 
 
Vysvětlivky zkratek krajů:                                                                        Zdroj: www.env.cz 
E- Pardubický 
M- Olomoucký 
T- Moravskoslezský 
Z- Zlínský 
 
 
 
 
 
Tabulka 2-  Ptačí oblasti na území Olomouckého kraje 
 
Kód ptačí oblasti Název Rozloha Nařízení vlády 

CZ0711016   Králický Sněžník  30.225,33 ha       685/2004 Sb. ze 
dne 8.12.2004 

CZ0711017   Jeseníky  52.228,12 ha      599/2004 Sb. ze 
dne 27.10.2004 
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CZ0711018   Litovelské Pomoraví  9.318,57 ha        schváleno 
15.12.2004 

CZ0711019   Libavá  32.727,52 ha       533/2004 Sb. ze 
dne 8.12.2004 

 
Zdroj: www.env.cz 

 

V současné době se tedy v národním seznamu nachází 864 evropsky významných 

lokalit a nařízeními vlády bylo vymezeno 38 ptačích oblastí na území České Republiky. Na  

území Olomouckého kraje se z tohoto počtu nachází 67 evropsky významných lokalit a 4 

ptačí oblasti (tabulky 1 a 2). U některých z nich dochází k územnímu přesahu i na území 

sousedících krajů. 

 


