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Vážení stavitelé, investoři, projektanti, developeři,
dovolili jsme si připravit text, který by Vám mohl pomoci při Vaší každodenní práci. Tento
text vznikal na základě našich znalostí získaných mnohaletými zkušenostmi v oboru
ochrana přírody a krajiny. Jelikož se často zabýváte realizací staveb ve volné krajině,
máme pro vás pár rad, které by pro vás mohly být užitečné. Tyto rady se zaměřují na
předcházení problémů v ochraně přírody a krajiny při přípravě a realizaci staveb. Jde o
určitou změnu pohledu, která vám pomůže realizovat stavby rychleji, levněji a v souladu
s ochranou přírody.

Ing. Jolanta Pravcová & Ing. Mgr. Michal Pravec

O autorech:
Autoři mají mnohaleté zkušenosti v oboru ochrana přírody a krajiny a ochrana vod. V současné době již
druhým rokem oba působí jako soukromí experti pod hlavičkou EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
(www.ekologicke-poradenstvi.cz).
Ing. Jolanta Pravcová

-

- 13 letá zkušenost v oboru ochrana přírody a krajiny
- Z toho 6 let na České inspekci životního prostředí
- Z toho 6 let na Ministerstvu životního prostředí
- Úspěšné řešení řady správních řízení
- Tvorba legislativy v ochraně přírody a krajiny
- Vedení procesu autorizace biologického hodnocení a tvorba metodiky na
biologické hodnocení
- Metodické vedení procesů přípravy a realizace ÚSES, ochrany významného
krajinného prvku, ochrany krajinného rázu a ochrany dřevin
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- 15letá zkušenost v oboru ochrana přírody a krajiny a ochrana vod
- Z toho 4 roky na České inspekci životního prostředí
- Z toho 8 let na Ministerstvu životního prostředí
- Tvorba legislativy v ochraně vod
- Vedení procesu autorizace biologického hodnocení a tvorba metodiky na
biologické hodnocení
- Vypracování metodiky na ochranu krajinného rázu pro umísťování vysokých
větrných elektráren
vypracování strategie ČR v ochraně před povodněmi
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ÚVOD
Po dlouhé úvaze jsme se rozhodli napsat pár postřehů a rad ohledně šetrného přístupu
k výstavbě ve volné krajině. Motivem pro nás bylo ukázat, že dialog mezi investory a státní
správou je možný a může vést k udržitelnému využívání krajiny. Výstavba v naší krajině
probíhala v minulosti a bude probíhat i nadále. Otázkou je, jak taková výstavba bude
vypadat. My v této publikaci naznačujeme řešení, která jsou vhodná pro všechny
zúčastněné strany. Z pohledu investora je podstatné především to, že lze stavět bez
větších prodlev, a to i s ohledem na požadavky ochrany přírody. Z naší praxe víme, že
neústupnost stavitelů nemá z dlouhodobého hlediska šanci na úspěch. Může to vyjít
jednou, ale rozhodně ne pravidelně. Navíc rizika a následky takové strategie jsou vysoké.
Naopak, vstřícný a včasný přístup Vám umožní požadavky ochrany přírody vyřešit snadněji
a bez větších časových prodlev. O jaké časové úspoře hovoříme? Někdy se může jednat
jen o týdny, ale častěji jde o měsíce a někdy dokonce roky. Otřepaná fráze říká „čas jsou
peníze“. V tomto případě to platí dvojnásob. Agresivní a neústupný postoj Vám může
přidělat v otázkách ochrany přírody velké starosti. Pravomoci orgánů ochrany přírody
jsou poměrně velké a patří mezi ně nejen udělování pokut za porušování zákona, ale také
zastavení činnosti, ve zvlášť závažných případech se může jednat až o trestný čin. Naše
postřehy, které jsme vyhodnotili jako nejzásadnější, jsme sepsali do 7 rad.

Obr. 1: Ukázka výstavby domů, které vhodně zapadají do krajiny (zdroj: http://www.asb-portal.cz)
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POŽADAVKY OCHRANY PŘÍRODY NA REALIZACI STAVBY
Kdy se s nimi setkáte?
Většinou ve fázi kdy žádáte dle stavebního zákona (popř. vodního zákona) o územní
rozhodnutí nebo stavební povolení. Kromě těchto správních řízení se požadavky na
ochranu přírody a krajiny uplatňují v procesu EIA, SEA a při schvalování všech stupňů
územních plánů.
V jaké podobě?
U jmenovaných správních řízení jsou ve formě závazného stanoviska příslušného orgánu
ochrany přírody popř. připomínek nevládních ekologických organizací nebo občanských
sdružení. Tato stanoviska a připomínky jsou součástí spisu zmíněných správních řízení. Na
tato stanoviska mohou navazovat vyvolaná správní řízení orgánu ochrany přírody (např. o
biologickém hodnocení, o výjimkách na zvláště chráněné druhy nebo o kácení dřevin
atd.).
Co ve stanovisku můžete najít?
Obvykle se jedná o připomínky k umístění stavby a jejímu provozu, připomínky
k možnému poškození nebo zničení biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
ke kácení dřevin rostoucích mimo les, připomínky k rozsahu zásahu do volné krajiny,
k termínům výstavby, k narušení rázu krajiny, významného krajinného prvku nebo
k narušení ochranných podmínek zvláště chráněných území.
Co bývá požadováno?
Přepracování projektu, omezení rozsahu stavby, nesouhlas s umístěním stavby nebo
požadavek na zpracování biologického hodnocení, upozornění na nutnost výjimek pro
zvláště chráněné druhy, případně posouzení stavby z hlediska krajinného rázu.
Není toto řešeno už v procesu EIA nebo v územních plánech?
Částečně ano, ale teprve v této chvíli se rozhoduje o umístění a konečné podobě
konkrétní stavby. Navíc, mnohé stavby procesu EIA vůbec nepodléhají a územní plán
neřeší konkrétní umístění a podobu stavby ani požadavky orgánů státní správy při její
realizaci Nelze tedy předpokládat, že by nebyly definovány nové požadavky na ochranu
přírody a krajiny, když proces EIA již proběhl úspěšně a vaše stavba je v souladu
s územním plánem.

JAK TEDY STAVĚT?
Základ všech sedmi rad spočívá v preventivním a konstruktivním přístupu investora. Tento
přístup je založen na principu předběžné opatrnosti, kdy investor podniká kroky, které by
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vyloučily střet s ochranou přírody. Pokud k tomuto střetu nakonec přece jen dojde, bude
schopen vhodnou úpravou projektu nebo realizacemi vhodných kompenzačních opatření
stavbu s větší pravděpodobností realizovat, protože bude na tento střet připraven. Jde o
těchto sedm rad.
7 RAD







SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM
ZNALOST LOKALITY Z POHLEDU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
VSTŘÍCNÝ POSTOJ K ÚŘADŮM A NEVLÁDNÍM ORGANIZACÍM
NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ
KVALITNÍ BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ LOKALITY
ŘÍDIT SE RADAMI BIOLOGICKÉHO HODNOCENÍ
 VHODNĚ SE PREZENTOVAT

Obr. 2: Výstavba dálnice D8, na které dochází k mnoha střetům s ochranou přírody
(zdroj:http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/vyvlastnovani-pozemku-pro-stavbu-silnic-budejednodussi-926512)
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SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM

Pokud chce investor kupovat parcelu a neseznámí se s širšími podmínkami okolí, může
nastat následně velký problém s realizací. Během naší praxe jsme se několikrát setkali
s tímto přezíravým postojem a z toho plynoucími komplikacemi:
Příklad první: výstavba větrných elektráren v Krušných horách
Investiční společnost zakoupila pozemky pro výstavbu větrných elektráren. Pozemky
vykazovaly optimální povětrnostní podmínky a investice se zdála být od začátku velmi
zajímavá. Bohužel se investor neseznámil s limity území, které byly zaneseny V ÚZEMNÍM
PLÁNU (ÚP) kraje. Limitem byla ochrana krajinného rázu. Další chybou bylo to, že firma
dostatečně nevěnovala pozornost, kudy mohou vést inženýrské sítě, které měly
především přenášet vyrobenou energii. Trasa byla totiž vedená přes území, jenž bylo
významným krajinným prvkem (les) a dále přes chráněné území, které bylo tokaništěm
chráněného tetřívka obecného (silně ohrožený druh). Projekt se kvůli těmto překážkám
musel několikrát přepracovávat. Byl neustále odsouván a nakonec firma od investice,
z důvodu velké nákladovosti a nejisté realizace, odstoupila.
Příklad druhý: obchvat Plzně a tunel Valík
I v tomto případě při přípravě stavby nedošlo k odhadnutí rizik, které pramenily ze střetů
s ochranou přírody a krajiny. Trasa byla již od počátku ve střetu s limity územního plánu.
Ačkoliv se vedly o vedení trasy nesčetné debaty, nikdy nebyla předložená taková varianta,
která by akceptovala požadavky na ochranu přírody a krajiny. Této nevyřešené situace
využily nevládní organizace a na dlouhou dobu zastavily přípravu stavby, jelikož skoupily
pozemky kolem kopce Valík. Nakonec došlo k dohodě v podobě kompenzačního opatření
tj. stavba tunelu Valík pod stejnojmenným kopcem. Kdyby byla dopředu odsouhlasená
varianta s jiným, zřejmě delším trasováním, projekt by byl méně konfliktní a levnější.
Limity území, které jsou dané územními plány, se jen těžko prolamují a pokud k tomu i
dojde, stojí to čas a peníze.

Obr. 3: Dálnice D5 obchvat Plzně – tunel Valík
(zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=229)
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Naše rada: Ještě před tím než se investor pustí do přípravy staveb, měl by si být
vědom všech limitů v územním plánu nejen v dotčené lokalitě, ale také okolních
pozemků, které mohou být nepřímo ovlivněné.
Limity ochrany přírody v územním plánu:
- Územní systém ekologické stability (ÚSES)
- Ochrana krajinného rázu
- Komplexní pozemkové úpravy
- Existující chráněná území
- Limity pro určitý typ využívání území
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Velmi významným limitem, který je v územních plánech nejčastěji řešen, je územní
systém ekologické stability (ÚSES). ÚSES může být nadregionální, regionální nebo lokální.
Hlavní cíle ÚSES:
1. uchování a zabezpečení vývoje přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho
přirozeného prostorového členění.
2. vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilních ploch v krajině z
hlediska zabezpečení jejich maximálního kladného působení na okolní méně
stabilní části.

Obr. 4: Ukázka mapové části územního plánu se skladebnými částmi ÚSES - biocentrum (BC), biokoridory
(BK) a interakční prvky (IP). (zdroj: http://ucebnice3.enviregion.cz/ochrana-prirody-a-krajiny/)
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Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra (BC), biokoridory (BK) a interakční prvky (IP).
Zásah do některých skladebných částí provází dlouhá jednání a nelze u nich předvídat
úspěšný výsledek ve prospěch investora. Je proto vhodnější se ÚSES vyhnout, ale pokud
to není možné, je vhodné mít připravená variantní řešení, která budou doplněná
kompenzačními opatřeními.
POZOR !!!
Pokud ÚSES existuje v územním plánu, ještě neznamená, že fyzicky existuje v krajině. Jde
o limit, který počítá s rekonstrukcí krajiny do cílové podoby uvedené v územním plánu.

POZOR !!!
Územní plány nižšího stupně přebírají limity uvedené v územních plánech vyšších stupňů
(jde o zásady územního rozvoje – úroveň kraj a Politiku územního rozvoje – úroveň stát).
Bohužel existuje řada starších územních plánů obcí, které limity novějších ÚP vyššího
stupně nemají zaneseny.

Ochrana krajinného rázu a umísťování staveb
V rámci územního plánu se stanovují limity ochrany přírody zejména na ochranu
krajinného rázu, migrační prostupnosti a zvláště chráněných území. Tyto stanovené limity
se později sledují v rámci hodnocení záměru jakékoliv plánované výstavby. Při hodnocení
záměru výstavby se vyčlení citlivá a nevhodná území pro výstavbu z pohledu ochrany
přírody a krajiny. Na nevhodných lokalitách, kde je přednostně veřejným zájmem ochrana
přírody a krajiny příslušný úřad tyto stavby neakceptuje bez připomínek. Je proto velmi
důležité zjistit vhodné lokality pro umístění takovýchto staveb.
Lokalita se hodnotí jednak:
1. z pohledu vizuálního (modelové vizualizace – včlenění do krajiny, světelné diskové
efekty) - zejména se týká ochrany krajinného rázu
2. z pohledu hlukového ovlivnění – zejména se týká obecné a zvláštní druhové
ochrany
3. z pohledu záboru dané lokality a negativních jevů spojených se změnou prostředí
vyvolané stavbou a provozem (rozsah skrývky a záboru půdy při stavbě a na
příjezdových komunikacích).
U vysokých staveb ve volné krajině je nejcitlivější otázkou z pohledu ovlivnění krajiny
stavbami (např. větrné elektrárny) ochrana krajinného rázu. Z hlediska ochrany krajinného
rázu je zaprvé třeba zjistit, zdali není zamýšlená stavba na území přírodního parku. Ten ze
zákona představuje jedno z nejcitlivějších území v ochraně krajinného rázu. Přírodní parky
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představují krajinu, v níž jsou soustředěny významné estetické a přírodní hodnoty a pro
jejíž zachování byly zřízeny dle § 12 odst. 3 zákona 114/92 Sb. Předmětem jejich ochrany
je výhradně ochrana krajinného rázu. V takovém případě je nutné se připravit na to, že
úřad může vznést požadavek na předložení studie vlivu stavby na krajinný ráz s variantami
řešení umístění těchto staveb. Nemusí jít pokaždé o definitivní zákaz. Je třeba být ale
připraven na určité usměrnění lokalizace stavby v krajině, kterému můžete předejít
vlastními úvahami o variantách.
Posouzení stavby z pohledu § 12 zákona, které se provádí pro účely vydání územního
rozhodnutí nebo stavebního povolení by mělo především řešit otázku, do jaké míry stavba
ovlivní především významné hodnoty krajinného rázu tj.
•
•
•
•

významné krajinné prvky,
zvláště chráněná území,
kulturní dominanty krajiny,
harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině

K posouzení ovlivnění krajinného rázu stavbou je potřeba odborného hodnocení.
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Obr. 5: Schéma hodnocení krajinného rázu (zdroj: Metodický postup publikace 2006, ISBN 80-903206-3-5)
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ZNALOST LOKALITY Z POHLEDU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Příklad první: realizace malé vodní elektrárny
V devadesátých letech jeden nejmenovaný investor zakoupil pozemek, aby na něm
realizoval výstavbu malé vodní elektrárny. K jeho škodě však opomněl skutečnost, že se
nachází na území národního parku. Začal stavět (ještě k tomu bez povolení) a spoléhal na
to, že obnovuje starou stavbu, která tam před půlstoletím stála. Tato nedbalost přivedla
investora k bankrotu. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) tuto stavbu dle zákona (§
66 zákona 114/92Sb., o ochraně přírody a krajiny) totiž zastavila. Bývalý investor se
několik let neúspěšně soudil. Dodnes tam stojí jeřáb, který tam byl přivezený kvůli
výstavbě.
Příklad druhý: zateplování domů v Praze
Málokdo by předpokládal, že v Praze by mohla nastat komplikace kvůli ochraně přírody.
Opak je pravdou. Na místech kde to nečekáte, se mohou nacházet zvířata nebo rostliny,
které jsou zákonem chráněné a to znamená velké problémy pro investory. Praha je toho
zářným příkladem. Je známo desítky případů prací při výstavbách nebo zateplování domů,
které musely být zastaveny z důvodu výskytu chráněných živočichů nebo rostlin. V tomto
případě se jednalo o rorýse obecného. Tento pták při ztrátě přirozených biotopů si oblíbil
štěrbiny a větrací otvory u cihlových nebo panelových domů. Investor si tuto skutečnost
buď dopředu nezjistil, nebo ji ignoroval, a to se mu stalo osudným. Probíhající práce
musely být více jak na 3 měsíce zastaveny, dokud si nevyřídil výjimku z ochrany zvláště
chráněných druhů a dokud nepominul důvod této výjimky, tedy dokud mláďata rorýse
neopustila hnízda.

Obr. 6: Ukázka toho, že ochranu rorýsů lze řešit v souladu s výstavbou nebo zateplováním domů (zdroj:
http://www.rorysi.cz/rorysi/)
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Naše rada: Pro každého investora je velmi výhodné si dopředu zjistit limity nebo rizika
spojené s ochranou přírody a krajiny.
Pokud tuto investici učiníte a najmete si někoho, kdo vám přírodní hodnoty lokality zjistí,
popíše a navrhne určitý postup jak se co nejlépe těmto problémům vyhnout, několikrát se
vám tato investice vrátí. Přepracovávání projektů, zastavování prací, realizace
kompenzačních opatření, pokuty, dodatečné shánění souhlasů a povolení Vás přijde
mnohokrát dráž než biologický průzkum. Již několik firem tento postup úspěšně zavedlo.
Naše rada: Při hodnocení lokality je nutné co nejdříve prověřit zda stavby nezasahují do
biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Pokud by tomu tak bylo, je investor
ze zákona povinen si zažádat o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek podle
§ 49 a § 50, zákona 114/1992 Sb.
Pokud jste se dozvěděli o tom, že na lokalitě, kde chcete stavět, se nějaký chráněný druh
nachází, nedoporučujeme tuto skutečnost ignorovat. V okamžiku, kdy se orgán ochrany
přírody (např. ČIŽP) dozví o realizaci stavby v místě výskytu chráněného druhu, je na světě
problém, jehož řešení není otázkou několika dní či týdnů.

Obr.7: Je potřebné znát co se na lokalitě vyskytuje: např. a) v případě letišť se může nacházet populace
sysla obecnného, b) kolem vodních toků a rybníků vydra říční a za c) kdekoliv, i uvnitř zastavěných částí
obcí, chráněná území (zdroj: http://www.akmedlanky.cz, http://tn.nova.cz/zpravy/ a
http://botany.cz/cs/seminsky-presyp/)
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Naše rada: Nebylo by správné, aby čtenář nabyl dojmu, že ochrana přírody a krajiny se vztahuje
pouze na chráněné druhy rostlin a živočichů a na zvláště chráněná území jako jsou národní park,
chráněná krajinná oblast nebo maloplošná chráněná území. Zákon o ochraně přírody a krajiny
pamatuje také na obecnou ochranu přírody, která chrání i ostatní prvky přírody, které nejsou
chráněny zvláštním režimem.

Nástroje obecné ochrany se kterými se můžete nejčastěji setkat jsou: ochrana
významného krajinného prvku (vodní tok, údolní niva, rybník, rašeliniště, les), ochrana
dřevin nebo krajinného rázu (viz rada č.1).
Tyto nástroje jsou často využívány k
definování podmínek pro stavitele nebo můžou být i důvodem k zastavení stavby, která je
s nimi v rozporu.
Kácení dřevin
Investor z hlediska obecné ochrany nejčastěji řeší ochranu dřevin. Všechny dřeviny
rostoucí mimo les jsou (podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) chráněny před
poškozováním a ničením. Podle § 8 uvedeného zákona je k jejich kácení potřeba povolení
orgánu ochrany přírody a toto povolení lze vydat po vyhodnocení funkčního a estetického
významu dřevin.

Obr.8: Kácení na stavebních pozemcích je možné pouze v období vegetačního klidu
(zdroj: vlastní foto z lokality na které proběhne výstavba rybníků)

K tomu, abyste minimalizovali střet s ochranou přírody, je potřebné provést dopředu
inventarizaci dřevin rostoucích na dotčeném pozemku a vytvořit plán kácení a obnovy
dřevin. Inventarizace, případně ocenění, je podkladem, který je pro povolení kácení dřevin
důležitý. Při inventarizaci se zjišťuje druh dřeviny, výška, výčetní tloušťka, průměr a
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nasazení koruny, zdravotní stav a vitalita. Inventarizace a oceňování dřevin se
zpracovávají pro záměry různého rozsahu – v prostoru budoucího staveniště různých
objektů, liniových staveb apod.
Upozornění: Je nutné počítat s tím, že kácení dřevin zpravidla probíhá v období
vegetačního klidu tj. v období listopad- březen.

Ještě pár postřehů při hodnocení lokality k výstavbě


Je třeba posuzovat lokalitu nejen v místech, kde bude stavba stát, ale také v trase
následného vedení sítí, které může být dlouhé i několik km. Vliv těchto stavebních
činností na danou lokalitu (nově zbudovaná příjezdová komunikace a elektrické
vedení) může být někdy i významnější než samotná stavba. Investor si musí být
vědom i toho, že bude muset předložit k posouzení také navrhované příjezdové
cesty a trasy pro elektrická a sdělovací vedení mimo území umístění stavby.



Při umísťování staveb je nutné respektovat a zachovávat i biotopy, které nejsou
nijak zvláště chráněny, popř. nejsou ani zaneseny v územním plánu jako ÚSES, ale
mohou mít z hlediska biodiverzity lokální či regionální význam (např. malá
mokřadní společenstva, druhově bohaté květnaté louky nebo remízy v zemědělské
krajině).



Z hlediska obecné ochrany druhů je nejvýraznějším problémem fragmentace
krajiny, spojená s omezením prostupnosti krajiny a s rizikem možného poškození
genofondu. Je nutné respektovat obecnou ochranu rostlin a živočichů, upravenou
v § 5 zákona a obecnou ochranu druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území
členských států Evropského společenství (§ 5a). Mezi takové stavby lze počítat
jakoukoliv liniovou stavbu. Úřady často vyžadují vizualizaci daných staveb (2D, 3D
modely), aby případně mohly požadovat změnu lokalizace nebo úpravu
technických parametrů.
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3)

VSTŘÍCNÝ POSTOJ K ÚŘADŮM A NEVLÁDNÍM ORGANIZACÍM

Jakákoliv konfrontace vždy znamená problematické vyjednávání a zpoždění prací. Většina
lidí na úřadech (pomiňme výjimky - notorické problémové typy) chce klidné vyřizování
žádostí a proto jakýkoliv konstruktivní přístup vítá. Pro úspěch vaší firmy je nezbytné
navázat dlouhodobý konstruktivní vztah. Z pohledu ochrany přírody a krajiny je vhodné
prokázat dobrou vůli řešit vaše investice v souladu s přírodou. Bohužel tady nestačí ba ani
není vhodné říkat, že máte rádi zvířátka nebo rostlinky. I když to může být pravda, je
nezbytné mluvit řečí, které úředník rozumí.
Pro lepší pochopení uvedeme příklad, ve kterém chce investor postavit montovanou halu
na konci města. Budoucí hala se nachází na louce, která přechází v les. Na louce se dnes
nachází remízy a solitérní stromy. Ty budou muset být odstraněny. Pokud sepíšete a
podáte pouze žádost o územní rozhodnutí popř. stavební povolení, můžete očekávat řadu
podmínek od orgánu ochrany přírody. Tento proces bude mít zdlouhavý průběh a vaše
investice se bude odkládat. Nakonec vám úřad v rozhodnutí uloží vypracování
biologického hodnocení na vaše náklady. Pokud je v těchto krocích předběhnete a
prokážete vstřícný postoj, můžou se vaše lhůty stáhnout i o několik měsíců popř. let.
Ukázka takového jednání:
Investor: “ Dobrý den, jsme si vědomi toho, že hodláme stavět ve volné krajině, a proto
jsme podnikli určité kroky, abychom minimalizovali dopady na přírodu a krajinu. Nechali
jsme si vypracovat posudek (biologické hodnocení, inventarizaci dřevin atd.) od odborníka,
který nám navrhl určité varianty. Přišli jsme se s vámi poradit, abychom správně vybrali tu,
která umožní investici, ale zároveň bude šetrná k okolní přírodě. Chtěli jsme, aby byly
minimalizovány škody na přírodě a tak jsme přišli s těmito variantami. Ať už bude zvolená
varianta jakákoliv, pro vaši informaci, máme v plánu realizovat tato kompenzační opatření
– náhradní výsadba, ptačí budky, realizace mokřadu, rybníčku v areálu nebo mimo něj
atd.“
S takovým přístupem většinu úředníků odzbrojíte, jelikož jste jim navrhli řešení, které by
navrhovali oni. Získáváte důvěru, náklonost. V takovém případě máte plusové body, které
vám pomůžou k rychlejšímu dosažení cíle.
Nevládní organizace
Spolupráce s nevládními organizacemi zaměřenými na ochranu přírody bude vyplývat
z podstaty vašeho podnikání. Firmy, které se specializují na stavbu silnic, vodní stavby
nebo golfových hřišť mají jasné „protihráče“ na straně nevládních ekologických organizací,
protože ty se ve své činnosti také specializují. Běžné stavební firmy budou narážet spíš na
občanská sdružení místních obyvatel. Každopádně je vhodné si zmapovat toto prostředí a
pokud možno s nimi navázat dlouhodobější spolupráci. U některých staveb zejména silnic
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nebo vodních staveb, může být rozpor nebo naopak spolupráce mezi investorem a
nevládní organizací klíčovým pro úspěch celé stavby.
Příklad: protipovodňová ochrana na řece Bečvě
Investor po několikaletém boji s nevládní organizací pochopil, že je pro něj výhodnější s
touto organizací spolupracovat.
Výsledkem je spolupráce nad projektem
„Protipovodňová ochrana na řece Bečvě“ na které se podílí nevládní organizace svými
návrhy a ty se skutečně budou realizovat. Vedle navržených přírodních opatření se bude
také stavět velký poldr v Teplicích. Spolupráce tedy vedla ke kompromisnímu řešení a
v této chvíli není příprava těchto staveb nijak blokována.
Naše rada: dlouhodobý a konstruktivní přístup k úřadům a nevládním organizacím
přispěje k jednoduššímu projednávání investic na úřadech a umožní snadnější realizace
staveb.

Obr. 9: Ukázka spolupráce investora s nevládní organizací. Zde je výňatek z časopisu Vodní Hospodářství, ve
kterém Unie pro řeku Moravu referuje o spolupodílení se na protipovodňové ochraně na řece Bečva. Investor
Povodí Moravy s.p. spolupracuje s touto NGO v rámci výstavby velkých protipovodňových opatření (zdroj:
Vodní hospodářství)
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4)

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ

Zákonů, které byste měli znát, je spousta. To ovšem není v silách jednotlivce nebo firmy,
která se musí především starat o to, aby prosperovala. Zákon o ochraně přírody a krajiny
je specifický a pro občasné uživatele nesnadno pochopitelný. Vyskytují se v něm pasáže,
které nemůžete exaktně vymezit, změřit a v té chvíli záleží na rozhodnutí kompetentního
úředníka. Tato rozhodnutí se pak mohou lišit úřad od úřadu. Situace je však dnes taková,
že ani mnozí z úředníků správnost tohoto zákona nemusí znát. Tím kdo na tento stav
může doplatit je mnohdy fyzická nebo právnická osoba o které se jedná.
Mohli bychom zde uvést desítky špatných příběhů o tom, jak se investor ve své neznalosti
do problémů dostal, anebo naopak jak úředník ve své neznalosti problémy natropil, ale
vybrali jsme raději jeden s dobrým koncem. Dobrým koncem pro Vás .

Příklad: kácení stromů v areálu stavební společnosti
Jednoho dne velký vítr poškodil několik topolů v areálu stavební společnosti. Společnost
byla donucena okamžitě stromy pokácet, neboť hrozilo poškození majetku a zdraví osob.
Do 15 dnů podle zákona 114/92 Sb., o této skutečnosti informovala příslušný úřad. Ten
ovšem během této doby obdržel stížnost o údajném nepovoleném kácení. Úřad situaci
vyhodnotil tak, že stavební společnost jednala neoprávněně a zahájila s ní správní řízení o
pokutě. Stavební společnost se obrátila na nás pro radu ve věci tohoto správního řízení.
Co vyšlo najevo? Společnost postupovala správně. Úřad neměl žádné důkazy o tom, že by
kácení bylo nezákonné a navíc prováděl místní šetření na pozemku společnosti, a to bez
jejího vědomí. Výsledek? Správní řízení bylo zastaveno.

Naše rada: nemusíte znát všechny zákony ani váš podnikový právník, ale měli byste vědět
kam si přijít pro radu. Úřady své kompetence občas vědomě či nevědomě překračují.

POZOR !
Investoři mají často pocit, že stačí vyřešit proces EIA, popřípadě nějaké vodoprávní
povolení a je s povinnostmi ohledně ochrany životního prostředí u konce. Bohužel stojí
většinou na začátku. Ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny jsou pro laika někdy
velmi těžce pochopitelná a porozumět jim chce několikaletou praxi. Pokud budete
dopředu o nástrahách legislativy informováni, vaše rozhodnutí jak postupovat dál vám
ušetří mnoho peněz v přípravě projektu během realizace nebo na konci výstavby, protože
k pokutám můžete v oblasti ochrany přírody a krajiny přijít velice snadno.
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Na co můžete nejčastěji narazit?
-

Na biologické hodnocení – jde o vyhodnocení lokality dle § 67 zákona o ochraně
přírody a krajiny – více o tomto hodnocení v následující radě
Na tzv. „zelenou EIA“ - jde o vyhodnocení lokality podle § 45i) zákona o ochraně
přírody a krajiny, která leží v soustavě NATURA
Povolení ke kácení dřevin dle § 8
Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4
Udělení výjimky ze základních ochranných podmínek podle § 49 a § 50 výše
uvedeného zákona.
Stanovisko k ochraně krajinného rázu dle § 12
Ochranné podmínky ve zvláště chráněných územích

Obr. 10: Příklad správního rozhodnutí o kácení. V rozhodnutí o kácení dřevin bývá uvedeno, kdy lze kácení
provádět,jakým způsobem má být kácení prováděno a jaké kompenzační opatření je nutné uskutečnit
(zdroj: http://www.radejoviceobec.cz/pdf/3135_222.pdf.)
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5)

KVALITNÍ BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ LOKALITY

Pokud se podíváme na některé z předchozích rad, pokaždé se nám zde objevují pojmy
jako vyhodnocení lokality, biologický průzkum nebo biologické hodnocení. O co vlastně
jde? Zákon o ochraně přírody a krajiny (dle § 67) a jeho prováděcí vyhláška (395/1992 Sb.
§ 18) k tomu říkají následující:
(1) Biologické hodnocení (dále jen "hodnocení") je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení
současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání
krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy.
(2) Hodnocení se zabývá celým průběhem zamýšleného zásahu, zejména prováděním, užíváním (výstavbou)
a odstraněním stavby 11) včetně zneškodňování případných odpadů. 12)
(3) Hodnocení obsahuje zejména
a) popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny (se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části
přírody),
b) charakteristiku zamýšleného zásahu, obsahující především
- základní administrativní údaje,
- technicko-ekonomické údaje,
- předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy,
- předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik,
- popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci
negativních účinků,
- návrh monitoringu negativních vlivů,
- shrnutí a závěry.
(4) Obsahem hodnocení je i srovnání možných variant zamýšleného zásahu s návrhem optimální varianty.

Obsahem biologického hodnocení je tedy provedení přírodovědného průzkumu
dotčených pozemků a následně pak písemné vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu na
rostliny a živočichy. Účelem přírodovědného průzkumu není získávat detailní informace o
všech druzích, jejichž výskyt na lokalitě je prokázaný nebo pravděpodobně možný, ale
vyhodnocení potenciálu lokality jako takové. Naprosto zásadní ve výsledném dokumentu
je vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu, který musí být jasně pojmenován –
specifikován.
Základní požadavky pro biologické hodnocení:
 V rámci biologického hodnocení nemohou být řešeny jiné vlivy na životní prostředí
než ty, které jsou stanoveny v § 67 zákona.
 Součástí biologického hodnocení např. není posouzení vlivů zásahu na krajinný ráz.
 Biologické hodnocení se provádí vždy před uskutečněním zamýšleného záměru,
nikdy ne po jeho realizaci.
POZOR!
Biologické hodnocení smí provádět pouze autorizovaná osoba, která je oprávněná na
základě správního rozhodnutí, které vydává Ministerstvo životního prostředí.
Jsou firmy, které ve svých řadách zaměstnávají biology a domnívají se, že tyto práce mají
pokryté. Ovšem málokterá z nich zaměstnává biologa s touto autorizací. Pozor autorizace
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na biologické hodnocení není to samé jako autorizace na EIA! Neautorizovaná osoba však
tyto práce dělat nesmí a úřady si tuto skutečnost velmi hlídají. Pokud k tomuto zjištění
dojde až po té co jste vypracované hodnocení předložili, znamená to pro vás jediné, ztrátu
času a hledání odborníka s autorizací.
Biologické hodnocení má tedy jasně stanovená pravidla a ty je nutné dodržovat. K tomuto
procesu, který často bývá rozhodující pro udělení většiny povolení souvisejících se
stavbou, vám nabízíme tyto rady.

Naše rada: Štěstí přeje připraveným. Pokud budete připravení, urychlíte celý schvalovací
proces.

Vy jako investor, který realizuje stavby ve volné krajině, máte dvě možnosti. Buď počkáte
na to, až Vám úřad uloží biologické hodnocení nebo si jej můžete nechat zpracovat ještě
před tím, než na úřad půjdete. Pro druhou variantu se rozhoduje stále více firem. V rámci
vlastní studie proveditelnosti si nechají takové hodnocení vypracovat a následně určují
strategii jak realizovat projekt, aby uspěly při schvalování úřady. Pokud toto rozhodnutí
spojíte s radou v kapitole 3, pravděpodobnost úspěchu se tím výrazně zvyšuje.
Pokud tomu nevěříte, vzpomeňte si na příklad výstavby větrných elektráren z první
kapitoly. Projekt nebyl nerealizovatelný, ale investor se od začátku nezajímal o problémy,
které ho mohou čekat a následně se je nepokusil ani eliminovat (jiné místo odběru
elektřiny, jiná příjezdová komunikace, změna trasování sítí).
Naše rada: Zhotovitele biologického hodnocení vybírejte pozorně. Cena v tomto případě
není jediným ukazatelem, nic totiž nehovoří o kvalitě zhotovitele.
Zhotovitelé neboli autorizované osoby jsou uvedeni v seznamu, který najdete na
stránkách Ministerstva životního prostředí. Tento seznam vám neprozradí víc než adresu a
telefonický kontakt na autorizovanou osobu. Na tomto místě Vám můžeme poradit jen to,
abyste vybírali pozorně a zjistili si o případném adeptovi maximum informací – jaké má
zkušenosti, reference, jakým způsobem jedná, co všechno za své služby nabízí.

Obr. 11: Biologické hodnocení bývá založeno na sofistikovaných vědeckých přístupech (zdroj: vlastní)
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Obr. 12: Ukázka toho jak by nemělo biologické hodnocení vypadat – V BH nelze nikdy společně řešit krajinný
ráz (zdroj: http://up.kr-jihomoravsky.cz/download/US/2233/D%20bio_hodnoceni.pdf)

Naše rada: Pokud chcete skutečně kvalitní biologické hodnocení, počítejte minimálně
s 60-90 dny ve vegetačním období
Biologické hodnocení by Vám žádná autorizovaná osoba neměla vytvořit během zimních
měsíců nebo během jednoho měsíce. Příroda má své zákonitosti a ty se projevují
v určitém čase. Pokud chcete, aby toto biologické hodnocení bylo akceptovatelné u
státních úřadů, počítejte s 60 až 120 dny. Jen u velkých a problematických staveb se toto
hodnocení vytváří celý rok.

Poslední věty na závěr. Nastanou i takové případy, kdy ani sebelepší zhotovitel
biologického hodnocení ani doporučované rady, vám investici v dané lokalitě neumožní.
Dotčené území bude natolik cenné, že to prostě nebude možné.

21

Obr. 13: Schéma procesu biologického hodnocení (zdroj: vlastní)
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6)

ŘÍDIT SE RADAMI BIOLOGICKÉHO HODNOCENÍ

Ještě jednou ve stručnosti uvádíme výhody vámi zadaného včasného biologického
hodnocení
- Vyhodnocení lokality z hlediska proveditelnosti záměru
- Optimální řešení, které nabízí území limitované požadavky na ochranu přírody a
krajiny
- Minimalizace vícenákladů, odpadá nutnost dodatečné změny projektu
- Výhodné vyjednávací postavení vůči úřadům
- Zrychlení správních řízení
- Minimalizace negativních ohlasů veřejnosti na vaše investice

Obr. 14: Ukázka kompenzačního opatření k dálnici v Nizozemí
(zdroj: http://hiddenunseen.blogspot.com/2012/07/wildlife-overpasses.html#ixzz2JeX9p6yI)

Naše rada: Po zhotoviteli požadujte vyhodnocení variantních řešení a návrhy
kompenzačních opatření
Autorizovaná osoba, kterou jste si vybrali je zodpovědná plnit povinnosti dle zákona, ale
také je zodpovědná Vám. Vy ji platíte. Za své peníze byste měli tedy požadovat nejen
vyhodnocení investičního záměru, ale také určitý konstruktivní přístup. Váš záměr
představte v určitých variantách a ty chtějte také vyhodnotit. Dále budou pro vás velmi
cenné informace o podmínkách a opatřeních, za kterých je realizace možná.

Naše rada: Pokud se radami budete řídit, můžete rychleji a levněji stavět
Pokud si necháte vyhotovit biologický průzkum nebo dokonce celé biologické hodnocení
je potřebné k tomu přistoupit jako k podkladu, který má pro Vás cenu vodítka, pro
umožnění realizace stavby. Je optimální všechny zjištěné skutečnosti se zhotovitelem
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probrat, nechat jej odprezentovat před projektanty, popř. před příslušným úředníkem a
na základě zjištěných závěrů projekt finálně upravit nebo jej doplnit o doporučená
opatření.
Kompenzační opatření
Zvláštní pozornost si zaslouží část, která se zabývá kompenzačními opatřeními. Pasivita
popřípadě odpor investora může být pouze na škodu. Úředník na tomto místě může nabýt
dojmu určité převahy a návrhy kompenzačních opatření mohou být i neadekvátní. Často
se v takové chvíli zastřešuje podklady odborných institucí. Tyto podklady nemusí být však
aktuální, nemusí se vztahovat k dotčené lokalitě a nemusí souviset s vlivem, který
vyvolává stavba. Biologické hodnocení by vám mělo dát argumenty na racionální návrhy,
které iniciativně představíte vy a směřujete úřad k rozumnému kompromisu.
S neadekvátními požadavky jsme se setkávali např. u stavby silnic, proto jim věnujeme
zvláštní prostor.
Kompenzační opatření při výstavbě silnic
Při výstavbě nebo úpravách komunikací lze počítat s tím, že úřady budou navrhovat
kompenzační opatření na snížení fragmentace krajiny tedy na zvýšení migrace zvířat přes
tyto komunikace. Pro populace živočichů vyplývají při kontaktu s dálniční nebo silniční
bariérou dvě základní rizika: (i) fragmentace dílčích populací a snižování jejich vitality v
důsledku izolace od ostatních; (ii) mortalita živočichů, kteří se neúspěšně pokoušeli
komunikaci překonat. Obě rizika se vzájemně prolínají a při návrzích opatření jdou často
proti sobě. Úplné oplocení sice zabrání vstupu živočichů na komunikaci, ale povede k
izolaci populací. Z toho vyplývá i základní teze o nutnosti kombinovat oplocení
komunikace s dostatečným počtem migračních objektů.
Opatření na snižování fragmentace krajiny a mortality živočichů na komunikacích se týkají
nejen ochrany přírody, ale mají i zásadní význam pro zvýšení bezpečnosti silničního
provozu. Vysoce rizikové jsou srážky osobních aut s většími druhy savců (v naší krajině
především srncem, divokým prasetem a jelenem). Dopravní nehodou může skončit i
nepředvídatelné chování řidičů při setkání s kličkujícím zajícem na silnici, nebo snaha
vyhnout se lišce či ježkovi. Z toho vyplývá, že řešíme-li zajištění bezpečné průchodnosti
pro živočichy, přispíváme tím i ke zvýšení bezpečnosti dopravy.
Jak velká kompenzační opatření mě čekají?
Záleží na míře fragmentace krajiny. Vliv fragmentace vždy závisí na mnoha faktorech,
které je nutné do hodnocení zahrnout (konkrétní druh, velikost bariéry, kvalita okolních
biotopů, velikost izolované plochy atd.). Hodnocení dopadu komunikace je také vždy
nutné vztahovat k širšímu zájmovému území a k celé síti infrastruktury, ke které daná
komunikace patří.
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O která kompenzační opatření se jedná?
Živočichové mohou překonávat dálnice nebo silnice buď vrchem po „nadchodu“ nebo
průchodem pod dálnicí. Nadchody jsou obvykle stavbami určenými speciálně k zajištění
průchodnosti pro živočichy (zelené mosty, ekodukty). V mnoha případech však může jít o
ekologické úpravy již stávajících objektů, které se mohou požadavkům na ochranu přírody
přizpůsobit. Není tedy nezbytné vždy vytvářet nové stavby. Doprovodnými opatřeními
jsou úpravy okolního terénu a oplocení.
Která zvířata bývají nejvíce postižená?
Fragmentací prostředí jsou ovlivněny především ty druhy, které obývají rozsáhlá území při
relativně malém počtu jedinců. Mezi potenciálně nejvíce ohrožené jedince patří tedy
zejména některé druhy velkých savců. Savci menších velikostí nejsou existencí silnic
obvykle tak významně ovlivněni. Je to zejména tím, že jejich populace, obývající výseče
krajiny vymezené silniční sítí, jsou dostatečně početné a jsou tak schopné dlouhodobější
samostatné existence.
Kde se budou kompenzační opatření umísťovat?
Zpravidla se však identifikují druhy živočichů, u kterých se určí nejvíce citlivé lokality a ty
je zapotřebí chránit. Je potřeba zabezpečit vazbu mezi jádrovými oblastmi a usnadnit
funkčnost propojení.

Obr. 15: Někdy mohou mít kompenzační opatření i takovou podobu – podchody pro migrující žáby (zdroj:
AOPK ČR a www.ceskatelevize.cz)
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7)

VHODNĚ SE PREZENTOVAT

Naše rada: Vytvořte si dobrou image, která vás téměř nic nestojí
Pokud si naše rady vezmete k srdci, můžete jen získat. Tento přístup k realizaci staveb
vám umožní ještě jednu podstatnou věc. Budete se před úřady, veřejností, nevládními
organizacemi atd. prezentovat jako firma, která je ohleduplná k životnímu prostředí.
Vytváříte si image, která vám z dlouhodobého hlediska umožňuje nejen stavby realizovat,
ale také vyhledávat nové zakázky. Přitom jde jen o změnu pohledu. Okolí vás začne
vnímat jako stavitele, kterému není lhostejná krajina, do níž umísťuje nové stavby. Ve
vyspělé Evropě je tento přístup dnes brán jako standard každé kvalitní firmy.

Obr. 16: Výstavba golfového hřiště v Ostravě na bývalé výsypce je vhodným projektem pro zlepšení image
firmy, která chce působit na zákazníky jako “zelená“ firma (zdroj: http://www.ostrava-online.cz/)

Věříme, že Vám naše rady pomůžou k lepšímu podnikání a realizaci staveb
Jolanta & Michal Pravcovi

Kontakt:pravec@ekologicke-poradenstvi.cz
Telefon: 602 750 257
Telefon: 601 330 009
www.ekologicke-poradenstvi.cz

26

