CÍLE PROJEKTU JEDNA PŘÍRODA:
1. Vyhodnocení stavu chráněných druhů živočichů, rostlin a typů stanovišť na jednotlivých
územích.
2. Stanovení priorit péče pro jednotlivé druhy
a stanoviště.
3. Spolupráce s nejvýznamnějšími vlastníky
a uživateli pozemků.
4. Provádění vhodných a potřebných opatření
vedoucích k zachování nebo zlepšení stavu
biotopů a druhů.
5. Zavedení systému hodnocení dopadů péče
na vybraných lokalitách.
6. Aktualizace plánovací dokumentace péče.
7. Zhodnocení přínosů poskytovaných chráněnými územími soustavy Natura 2000 i nákladů
spojených se zajištěním péče o ně.
8. Předávání příkladů dobré praxe o aktivní péči
o chráněná území.
9. Efektivní využívání finančních prostředků
na péči o chráněná území.
10. Předání výstupů projektu institucím veřejné
správy v podobě doporučení pro praxi.
11. Seznámení veřejnosti s cíli a způsoby ochrany
území, s jejími přínosy i náklady.

PROJEKTOVÝ TÝM
Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky, www.nature.cz
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná
infrastruktura SoWa, www.soilwater.eu
Centrum pro otázky životního prostředí UK,
www.czp.cuni.cz
Ústav výzkumu globální změny AV ČR
(CzechGlobe), www.czechglobe.cz

PÉČE O CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ SOUSTAVY
NATURA 2000 PŘINÁŠÍ PROSPĚCH
PŘÍRODĚ I LIDEM.
Projekt Jedna příroda napomáhá zachování biodiverzity a ekosystémových služeb v cenných lokalitách
soustavy Natura 2000 díky efektivnějšímu plánování
péče, využití výsledků aktuálního výzkumu v praxi
i rozvoji dobrých vztahů a dlouhodobé spolupráce
s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích.

NATURA 2000 A PROGRAM LIFE
Projekt Jedna příroda, neboli Integrovaný projekt LIFE
pro soustavu Natura 2000 v České republice, probíhá
v letech 2019 až 2026. Tato soustava evropsky chráněných území dlouhodobě přispívá k ochraně stovek
druhů rostlin a živočichů i vybraných lokalit.
Projekt v hodnotě téměř 500 mil. Kč financuje z 60 %
Program LIFE, finanční nástroj Evropské unie, který
podporuje ochranu a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity.
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NATURA 2000…

PŘÍNOSY CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ…

PROJEKT JEDNA PŘÍRODA…

… je soustava chráněných území evropského významu. Jejím cílem je zabezpečit ochranu z evropského
pohledu nejcennějších a nejvíce ohrožených druhů
živočichů, rostlin a přírodních stanovišť. Přispívá
k zachování druhové i krajinné rozmanitosti. V České
republice ji tvoří 41 vyhlášených ptačích oblastí a více
než 1100 evropsky významných lokalit, které zaujímají
14 % území.

… soustavy Natura 2000 mají mnoho podob. Zachování druhové rozmanitosti přináší prospěch jak přírodě, tak i hospodářům, návštěvníkům a jiným uživatelům pozemků v chráněných územích. Pestrá příroda
poskytuje též rozmanité možnosti rekreace a odpočinku. Je důležité jednotlivé přínosy zhodnotit, vyčíslit
a seznámit s nimi širokou veřejnost.

… zavádí efektivnější systém péče o chráněná území
soustavy Natura 2000, podporuje dobrou spolupráci
s vlastníky a uživateli tamějších pozemků a zajišťuje nejlépe vyhovující péči těchto cenných lokalit. Dále hodnotí a představuje konkrétní přínosy
plynoucí z péče o tato významná území, která jsou
lidem prospěšná.

Efektivnější systém péče o chráněná území soustavy Natura 2000
PÉČE O CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ…
… soustavy Natura 2000 v České republice je součástí
managementového cyklu, který začíná odborným
zjištěním stavu rostlin, živočichů i lokalit. Následuje
naplánování péče za účasti pracovníků ochrany přírody i různých místních partnerů a provádění samotných opatření. Na závěr se provádí vyhodnocení péče
a monitoring, na jejichž výsledcích je založen začátek
dalšího cyklu.

KOMUNIKACE…
… je pro zajištění potřebné péče o chráněná území
klíčová. Je zcela nezbytné informovat vlastníky,
nájemce a uživatele pozemků v chráněných územích,
zástupce dotčených obcí a členy místních zájmových
sdružení o vhodných způsobech péče o chráněná
území i o jejich přínosech, konzultovat s nimi navrhované přístupy a vytvořenou spolupráci a vzájemnou
důvěru nadále udržovat a nezklamat.
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