
Záchranné programy – kritéria pro výběr druhů 

 

DRUH SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: 

1. druh je zařazen mezi zvláště chráněné, 

2. druh je v ČR aktuálně ohrožen, tj. v červených seznamech ČR je zařazen v kategorii kriticky 

ohrožený (CR/C1) nebo silně ohrožený (EN/C2) 1, 

3. druh je do červeného seznamu zařazen z důvodu pozorovaného nebo předpokládaného úbytku 

početnosti nebo zmenšování areálu přímo ohrožujícího přežití druhu v ČR2, 

4. druh je prokazatelně ohrožen i v dalších částech areálu rozšíření resp. v rámci Evropy3 , 

5. druh v ČR není na okraji areálu (historicky nebyl na okraji areálu). Pokud ano, musí být ohrožený 

v rámci areálu rozšíření, u široce rozšířených druhů je posuzována relevantní nižší taxonomická 

jednotka3, 

6. v minulosti prokazatelně existovala v ČR stálá životaschopná populace druhu a 

7. příčiny ohrožení jsou známé a odstranitelné, tj.: 

7.1. příčiny ohrožení působí intenzivně na území ČR4 

7.2. odstranění příčin je reálné z hlediska technického, finančního a personálního5 

7.3. ekologické nároky druhu a jeho biologie jsou dostatečně známé6. 

 

 

                                                      

1 Druh splňuje kritérium rovněž v případě, že platný červený seznam pro danou skupinu není aktuální a jsou zde 

relevantní údaje o tom, že by do příslušné kategorie zařazen být měl. 

2 Některé druhy jsou řazeny do červených seznamů z důvodu málo početných populací vázaných na specifické, 

plošně limitované typy biotopů (např. vysokohorské bezlesí), dlouhodobě však nevykazují výraznější změny 

početnosti. Tyto druhy nejsou adepty pro záchranné programy, jejich ochrana musí být založena na trvalých 

opatřeních (individuální ochrana jedinců a důsledná ochrana stanovišť) a pravidelném monitoringu stavu, změn 

a vývojových trendů jejich populací. 

3 Tato podmínka se nevztahuje na české endemity. Pokud je taxon na území ČR vzácný a současně na hranici 

areálu rozšíření, přičemž v jiných částech areálu je početný, není prioritním druhem druhové ochrany ČR. Výjimku 

tvoří druhy, které jsou vzácné i v podstatné části areálu rozšíření, nebo je populace na území ČR zvláště významná 

z taxonomického hlediska nebo jiných důvodů. U druhů rozšířených na rozsáhlých oblastech (např. palearktický 

typ rozšíření) je možné posuzovat nižší taxonomickou jednotku, např. poddruh nebo i lokální populaci. 

4 U stěhovavých druhů živočichů (zejména ptáků) mohou působit hlavní příčiny ohrožení druhu mimo území ČR, 

např. v průběhu migrací nebo na zimovištích. Tyto příčiny není možné řešením záchranného programu v ČR 

odstranit, pravděpodobnost úspěchu ZP je výrazně snížena. 

5 Znovuvytvoření populace určitého druhu by mohlo vyžadovat neúměrné náklady, např. na vytvoření biotopu, který 

v důsledku změny hospodaření vymizel. Realizace některých záchranných programů může být limitována také 

nedostatkem personálních kapacit. 

6 Hlavní náplní ZP jsou konkrétní opatření na podporu druhu, nikoli pouze výzkum. Vlastní zjištění příčin ohrožení 

musí předcházet návrhu ZP. 



Mezi druhy splňující výše uvedená kritéria budou vytvořeny priority na základě následujících 

zvýhodňujících podmínek: 

a. potřeba aktivních druhových opatření, 

b. deštníkový druh pro významný/ohrožený biotop, 

c. endemismus, 

d. mezinárodní ochrana druhu, 

e. atraktivní druh, 

f. projekt po naplnění cílů bude udržitelný (bez velkých nákladů),  

g. odborné zázemí – druhu se věnují odborníci, kteří mohou a jsou připraveni na tvorbě 

a realizaci ZP spolupracovat a 

h. realizovatelnost ZP (výhodou např. vlastnictví pozemků státu - AOPK ČR, 

spolupracující vlastník atd.). 

 

Programy péče – kritéria pro výběr druhů 

DRUH SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: 

1. Zvláště chráněný druh nebo druh uvedený v příloze II. nebo IV. Směrnice Rady 92/43/EHS, 

o stanovištích 

a současně 

2. Druh způsobuje ekonomicky významnou hospodářskou újmu nebo jeho synantropní výskyt 

způsobuje konflikty s běžnými lidskými činnostmi 


