
Zákon o ochranû pfiírody a krajiny poskytuje
ochranu v‰em druhÛm ptákÛ, ktefií se volnû
vyskytují na území Evropské unie (dále je pou-
Ïíván termín evrop‰tí ptáci). V‰echny druhy
evropsk˘ch ptákÛ je zakázáno úmyslnû zabíjet,
chytat a drÏet v zajetí, úmyslnû po‰kozovat
nebo odstraÀovat jejich hnízda, sbírat jejich
vejce a úmyslnû je vyru‰ovat zejména bûhem
rozmnoÏování a odchovu mláìat. Také je zaká-
záno ptáky drÏet v zajetí a prodávat je, jak Ïivé,
tak i mrtvé, vãetnû jejich ãástí a v˘robkÛ z nich.

Zákazy zabíjení, drÏení v zajetí a prodeje nepla-
tí pro druhy, které jsou lovnou zvûfií. Z ostat-
ních zákazÛ lze v odÛvodnûn˘ch pfiípadech získat
povolení k odchylnému zpÛsobu jednání.

Vzácnûj‰í druhy ptákÛ jsou navíc zafiazeny
mezi zvlá‰tû chránûné, do jedné ze tfií kategorií
ohroÏen˘, silnû ohroÏen˘, kriticky ohroÏen˘.
Jejich ochrana se ale po implementaci Smûrnice
o ptácích do ãeské legislativy pfiíli‰ neli‰í od
ochrany obecné, hlavním rozdílem je rozdûlení
kompetencí mezi rÛzn˘mi správními úfiady. 

1 Pojem „volnû Ïijící pták“ není legislativnû zakotven, a to ani ve

Smûrnici ã. 79/409/ES, o ptácích. Nejde proto o oficiální definici, 

je vytvofiena pro úãely této publikace pfii respektování stávajícího legisla-

tivního znûní pojmu „volnû Ïijící Ïivoãich“ v § 2 zák. ã. 100/2004 Sb.,

pojmu „volnû Ïijící Ïivoãich“ v § 2 zák. ã. 162/2003 Sb. a pojmu

„volnû Ïijící zvífie“ v § 3 zák. ã. 246/1992 Sb. Definice volnû Ïijícího

Ïivoãicha podle § 3 zák. ã. 114/1992 Sb. ve znûní zák. ã. 218/2004 Sb.

je vûcnû i právnû chybná a autofii ji pro úãely definice neakceptují; 

v dal‰ím textu vûnovaném platnému právu v‰ak respektují její existenci.

2 zák. ã. 114/1992 Sb.

3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 zák. ã. 449/2001 Sb.

3  Volně žijící ptáci
Volnû Ïijícím ptákem se rozumí jedinec Ïivoãi‰ného druhu tfiídy Aves, jehoÏ populace se 
v pfiírodû udrÏují samovolnû, a to i v pfiípadû jeho chovu v lidské péãi.1 Z právního pohledu jsou
ptáci vûcí, kterou nelze ovládat, „nejsou niãí“. Smyslem jejich ochrany je uchování jejich popu-
lací jako souãásti pfiírodního prostfiedí a ochrana jedincÛ pfied negativními zásahy do jejich pfii-
rozeného v˘voje. Tato ochrana je definována pfiedev‰ím zákonem o ochranû pfiírody 
a krajiny2 a zákonem na ochranu zvífiat proti t˘rání.3 VyuÏívání nûkter˘ch druhÛ a s tím 
související ochranu definuje zákon o myslivosti.4
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Zákon na ochranu zvífiat proti t˘rání se dot˘-
ká i volnû Ïijících zvífiat. Pfiedev‰ím zakazuje bez-
dÛvodné zabití jakéhokoli zvífiete, dále uvádí
zakázané zpÛsoby lovu a odchytu a upravuje
podmínky provádûní pokusÛ na zvífiatech, které
se mohou vztahovat i na volnû Ïijící ptáky.5

Zákon o myslivosti stanovuje pfiedev‰ím
právo lovit a pfiivlastÀovat si ulovenou zvûfi 
a s tím související povinnosti subjektÛ provozu-
jících myslivost. Tento zákon se tedy t˘ká jen
pfiesnû vymezeného okruhu druhÛ ptákÛ. 
V zájmu ochrany tûchto druhÛ stanovuje ale
jistá obecná omezení, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je
zákaz pla‰it zvûfi, zejména v dobû hnízdûní, 
a povinnost zbyteãnû neohroÏovat a nezraÀovat
zvûfi ani její Ïivotní podmínky.6

3.1  POZOROVÁNÍ PTÁKŮ
âlovûk kaÏd˘ den náhodnû pfii pohybu ve
mûstû ãi na v˘letû v pfiírodû pfiichází do kon-
taktu s ptáky. Velmi oblíbenou ãinností je 
v posledních letech tzv. birdwatching, kdy lidé
cílevûdomû pofiádají v˘lety za úãelem pozorová-
ní ptákÛ. Pro pozorování ptákÛ platí obecné
zásady uvedené v˘‰e, zejména zákaz ptáky 
chytat, zabíjet, po‰kozovat jejich hnízda a vejce
a ru‰it je v pfiirozeném v˘voji. 

Pfii jakémkoli pohybu krajinou, zejména 
v dobû hnízdûní, je tfieba se chovat tak, aby
nedocházelo k ru‰ení ptákÛ. PfiestoÏe v˘slovnû
zakázáno je jenom úmyslné vyru‰ování 

(v pfiípadû chránûn˘ch druhÛ ale i neúmyslné!),
kaÏd˘ náv‰tûvník pfiírody by se k ní mûl za
v‰ech okolností chovat maximálnû ‰etrnû.
Snaha spatfiit vzácného ptáka nikdy nesmí vést
k jeho ohroÏení. To platí o volbû místa pozoro-
vání stejnû jako o provokaci ptákÛ napfi. pfie-
hráváním nahrávky. Pfiitom je tfieba myslet na
to, Ïe vyru‰en mÛÏe b˘t i jin˘ druh, neÏ kter˘
je zrovna stfiedem na‰eho zájmu. 

Mimo to je nejdÛleÏitûj‰ím omezením
povinnost dodrÏovat pfiedpisy o pohybu v úze-
mích podléhajících zv˘‰ené ochranû vzhledem 
k jejich pfiírodnímu ãi strategickému charakteru
nebo dodrÏovat pravidla stanovená majitelem
ãi uÏivatelem pozemku. Podrobnûj‰í rozbor
problematiky vstupu do krajiny a pohybu v ní
je uveden v kapitole 5.1.

3.2  FOTOGRAFOVÁNÍ, FILMOVÁNÍ, 
NAHRÁVKY ZVUKU

Spolu s prost˘m pozorováním ptákÛ se stává
stále oblíbenûj‰ím i zaznamenávání záÏitkÛ na
film, magnetofonov˘ pásek nebo digitální nosiã
dat. Takov˘to materiál pak slouÏí i jako doklad
v˘skytu urãitého druhu v urãitém místû.
Dávno pryã je doba, kdy jako doklad slouÏily
vycpaniny ptákÛ. Pro pofiizování audiovizuální
dokumentace platí ve zv˘‰ené mífie nutnost
‰etrného pfiístupu. Velmi vhodnou formou je
tzv. digiscoping – fotografování digitálním
fotoaparátem pfies stativov˘ dalekohled, pfii
nûmÏ se nemusíme dostat do tûsné blízkosti
fotografovaného objektu.

Náhodné fotografování, filmování a nahrá-
vání jako souãást bûÏného pozorování ptákÛ
není zákonem omezeno. Je-li ale k pofiízení
zam˘‰len˘ch zábûrÛ tfieba budovat kryt, insta-
lovat kameru nebo mikrofon do blízkosti hníz-
da nebo jinak v˘raznûji zasahovat do pfiirozené-
ho Ïivota ptákÛ, jde o ru‰ení, k nûmuÏ je

Organizuji exkurze birdwatcherů
na hnízdiště puštíků bělavých.
Samce vždy provokuji nahrávkou.
Jde o opakované ru‰ení kriticky ohroÏeného druhu, které je
zakázáno. Za poru‰ení zákazu je moÏné udûlit pokutu.

5 § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.

6 § 8 a 9 zák. ã. 449/2001 Sb.
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potfieba v˘jimka (odchylka). To je v˘slovnû 
stanoveno vyhlá‰kou pro druhy chránûné, ale
po zavedení ochrany v‰ech volnû Ïijících ptákÛ
je nutno takto postupovat vÏdy. 

Má-li fotografick  ̆kryt trvalej‰í podobu (bude stát
na místû nûkolik dní nebo tfieba celou hnízdní sezó-
nu), je nutné se pfiedem dohodnout s majitelem
pozemku. Je také vhodné informovat mysliveckého
hospodáfie, aby kryt nebyl povaÏován napfi. za pytlác-
k  ̆posed. 

V pfiípadû v˘zkumn˘ch projektÛ lze fotografování 
a jiné snímání dat zahrnout do projektu pokusu 
(kapitola 3.3), to ale nenahrazuje potfiebná povolení
podle zákona o ochranû pfiírody a krajiny.

3.3  VÝZKUM
V˘zkum mÛÏeme rozli‰it na v˘zkum bez 
fyzického kontaktu s ptákem (bezkontaktní,
neinvazivní) a v˘zkum spojen˘ s odchytem,
pfiípadnû pfiímo s naru‰ením fyzické integrity
jedince (kontaktní, invazivní). Kromû obec-
n˘ch zásad ochrany pfiírody (pohyb v území,
ru‰ení, ochrana druhÛ), kter˘m je tfieba se 
podfiídit, má v˘zkumná ãinnost fiadu specifik.
Zejména jde o skuteãnost, Ïe jak˘koli v˘zkum,
pfii kterém dochází k pfiímé manipulaci 
s ptáky, je velmi striktnû regulován.7

3.3.1.  Výzkum bez odchytu
Definici pokusu podle zákona na ochranu zví-
fiat proti t˘rání neodpovídají nûkteré základní
metody ornitologického v˘zkumu zaloÏené na
pozorování ptákÛ – sãítání ptákÛ na liniov˘ch 
a bodov˘ch transektech (napfi. Jednotn˘ 
program sãítání ptákÛ), mapování hnízdních
okrskÛ, kvadrátové mapování, zimní sãítání
vodních ptákÛ . V‰echny podobné bezkontakt-
ní v˘zkumné metody nejsou zákonem omeze-
ny. Jejich organizátofii a spolupracovníci jsou
povinni respektovat omezení jako v pfiípadû
bûÏného pozorování ptákÛ (kapitola 3.1 –
zejména omezení pohybu v chránûn˘ch 
územích), ale dal‰í náleÏitosti nejsou tfieba.

Spornou oblastí, která mÛÏe b˘t povaÏována
za pfiechod mezi bezkontaktním a kontaktním
v˘zkumem, jsou metody zaloÏené na soustav-
ném pozorování urãitého ptaãího druhu, napfi.
pozorování prÛbûhu hnízdûní (hnízdní karty).
Pokud souãástí v˘zkumu nejsou pfiímé zásahy
do prÛbûhu hnízdûní (napfi. pfiikládání mlá-
ìat), není takov˘ v˘zkum pokusem podle záko-
na na ochranu zvífiat proti t˘rání. Podobnû,

Chci studovat průběh inkubace
kosa černého, přitom budu přemis-
ťovat vejce mezi různými hnízdy.
Jde o zásah do hnízdûní, pfiedem je tfieba poÏádat 
o odchylku (§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) z obecné 
ochrany ptákÛ. Individuální odchylku pro druhy obecnû chrá-
nûné mÛÏe vydat obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností 
(na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí 
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).
Manipulace s vejci nespadá pod reÏim zákona na ochranu 
zvífiat proti t˘rání.

Chci fotografovat výra 
velkého na hnízdě.
Pfiedem je nutno poÏádat o vydání v˘jimky ze základních 
ochrann˘ch podmínek zvlá‰tû chránûného druhu 
(§ 56 zák. ã. 114/1992 Sb.). Pro v˘ra velkého (ohroÏen˘
druh) ji mÛÏe vydat krajsk˘ úfiad (na území národních parkÛ,
chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch pásem 
jejich správy).

7 zák. ã. 246/1992 Sb.

VOLNù ÎIJÍCÍ PTÁCI
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je-li cílem v˘zkumu popsat pfiirozen˘ prÛbûh 
pfiírodních dûjÛ, je jedním z jeho pfiedpokladÛ,
Ïe nebude docházet k ru‰ení, jeÏ by mohlo pfii-
rozené dûje ovlivnit. V tom pfiípadû není tfieba
ani v˘jimka z ochrann˘ch podmínek chránû-
n˘ch druhÛ. Posouzení této skuteãnosti je vÏdy
tfieba uãinit na základû v‰ech konkrétních okol-
ností, resp. v pfiípadû, Ïe v˘jimka udûlena není,
vyvarovat se jakékoli ãinnosti, jeÏ by mohla 
k ru‰ení 8 vést. Jednání ve vífie, Ïe k zakázané
ãinnosti nedojde, nezbavuje odpovûdnosti 
v pfiípadû, Ïe k ní dojde, neboÈ ornitolog mûl
jako odborník tuto moÏnost pfiedpokládat.9

Obstarání v˘jimky je nutné zejména v pfiípadû
soustavného studia nûkterého chránûného druhu.

âasto pouÏívanou metodou je sledování 
predace pomocí umûl˘ch hnízd a vajec. 
V chránûn˘ch územích a ptaãích oblastech
doporuãujeme pouÏití metody konzultovat 
s pfiíslu‰n˘m orgánem ochrany pfiírody, jinde
nejsou úfiední povolení potfieba.

3.3.2  Výzkum spojený s odchytem
Pod pfiísn˘ reÏim pokusÛ podle zákona na
ochranu zvífiat proti t˘rání spadá jakákoli
manipulace s ptáky, která jim mÛÏe zpÛsobit
bolest nebo vést ke ztíÏení pfiirozeného zpÛsobu
Ïivota. Pfiitom z pohledu zákona nejsou rozli‰e-
ni dospûlí jedinci, které je tfieba skuteãnû
odchytit pomocí nûjakého zafiízení, a mláìata,
která nejsou schopna samostatného pohybu.
Mezi typické pfiíklady v˘zkumu spojeného 
s odchytem patfií krouÏkování dospûlcÛ i mlá-
ìat, aplikace kfiídelních nebo nosních znaãek,
pfiipevnûní vysílaãe pro telemetrické sledování,
odchyt dospûlcÛ i mláìat na hnízdû, odebírání
potravy pomocí krãních prstencÛ,  odebírání 
a pfiidávání vajec nebo mláìat, odbûry krve a vzor-
kÛ tkání, pfiípadnû odebírání jedincÛ z pfiírody
natrvalo nebo doãasnû pro pokusy v zajetí.

Základním pfiedpokladem k jejich provádûní 
je projekt pokusu, kter˘ mÛÏe získat pouze
akreditované pracovi‰tû. Udûlení akreditace
Ústfiední komisí pro ochranu zvífiat i schvalová-
ní projektu pokusu se fiídí pfiesn˘mi pravidly,
jejichÏ v˘ãet pfiesahuje rámec této publikace. Mezi
nejv˘znamnûj‰í rysy patfií skuteãnost, Ïe akredi-
taci k provádûní pokusÛ na volnû Ïijících zvífia-
tech získává vût‰inou pracovi‰tû akademického

Chci sledovat místní populaci
motáků pochopů pomocí 
křídelních značek. 
Kroužky používat nebudu,
nejsem spolupracovníkem
Kroužkovací stanice.

V˘zkum je moÏn˘ pouze v pfiípadû, Ïe jsem zamûstnán 
na akreditovaném pracovi‰ti, a po schválení projektu pokusu 
k pouÏití této metody (§ 18b zák. ã. 246/1992 Sb.) 
pfiíslu‰nou komisí.
Pfiedem je tfieba poÏádat o v j̆imku z ochrann˘ch podmínek 
zvlá‰tû chránûného druhu (§ 56 zák. ã. 114/1992 Sb.). 
Pro motáka pochopa (ohroÏen˘ druh) ji mÛÏe vydat krajsk˘ úfiad
(na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich
ochrann˘ch pásem jejich správy).
Bude-li v˘zkum probíhat v chránûném území, je tfieba 
poÏádat o povolení vstupu resp. v˘zkumu v tomto území 
(§ 43 zák. ã. 114/1992 Sb.). Odpovûdn˘m úfiadem 
je vláda âeské republiky (blíÏe v kapitole 5.1.5). 
V ptaãích oblastech mohou b˘t nûkteré ãinnosti 
(napfi. vstup do litorálních porostÛ) vázány na souhlas 
krajského úfiadu (pokud se na území ptaãí oblasti nachází
národní park, chránûná krajinná oblast, národní pfiírodní 
rezervace nebo národní pfiírodní památka je pfiíslu‰ná správa). 
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8 ve smyslu ru‰ení, které by mohlo mít nepfiízniv˘ vliv napfi. na prÛbûh

hnízdûní. ProtoÏe ru‰ení není pfiesnû definováno, je tfieba vycházet 

z obecného úãelu zák. ã. 114/1992 Sb. a smyslu zvlá‰tní druhové ochrany.

9 Vycházíme analogicky z obecné konstrukce pfiestupku ve formû vûdomé

nedbalosti podle § 4 zák. ã. 200/1990 Sb.
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nebo univerzitního charakteru. Nûkter˘ z jeho
vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch pracovníkÛ se po
absolvování pfiíslu‰n˘ch kursÛ mÛÏe stát
vedoucím pokusu. Po schválení projektu poku-
su se skuteãné práce se zvífiaty mohou úãastnit
i dal‰í osoby, které mají osvûdãení o odborné
zpÛsobilosti.10

U chránûn˘ch druhÛ je tfieba si v pfiípadû 
kontaktního v˘zkumu opatfiit v˘jimku ze zákazu
chytání, ru‰ení a jin˘ch ‰kodliv˘ch zásahÛ do
pfiirozeného v˘voje. U ostatních druhÛ záleÏí
na konkrétních podmínkách v˘zkumu –
odchylka je nutná v pfiípadû, Ïe by plánovan˘
v˘zkum mohl vést k ru‰ení v˘znamnému z hle-
diska cílÛ Smûrnice o ptácích, tedy napfi. 
k naru‰ení pfiirozeného prÛbûhu hnízdûní (pfií-
kladem mÛÏe b˘t manipulace s poãtem mláìat
v hnízdech). Ze zákazÛ v rámci obecné ochrany
ptákÛ i chránûn˘ch druhÛ mÛÏe Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí stanovit pau‰ální odchyln˘
postup, napfi. i pro úãely v˘zkumu a v˘uky.

Pfii v˘zkumu spojeném s fyzick˘m kontak-
tem s ptákem, kter˘ je zvûfií podle zákona 
o myslivosti, je nutné nedostat se do konfliktu
s pravidly na ochranu zvûfie stanoven˘mi
zákonem o myslivosti.11

3.3.3  Kroužkování 
a jiné značení ptáků

Zfiejmû nejroz‰ífienûj‰ím typem v˘zkumu, pfii
kterém dochází k pfiímému kontaktu s ptákem, je
krouÏkování. Navíc základním pfiedpokladem
krouÏkování je úspû‰n˘ odchyt volnû Ïijícího
ptáka, je proto na místû vûnovat této tématice 
o nûco více prostoru neÏ jin˘m metodám.
KrouÏkování pfiiná‰í vûdecké poznatky nejen 
z oblasti biologie ptákÛ, ale v rámci vyuÏití
ptákÛ jako bioindikátorÛ stavu Ïivotního 
prostfiedí má velk˘ v˘znam i v praktické ochra-
nû pfiírody. Tento v˘znam mu pfiiznává 
i legislativa Evropské unie.12

Pfiedpokladem legálnosti jakéhokoli znaãení
ptákÛ je schválen˘ projekt pokusu. Tyto náleÏi-

V rámci diplomové práce budu
studovat potravu rákosníků
pomocí krčních prstenců.

V˘zkum je moÏn˘ pouze v pfiípadû, Ïe pracovi‰tû 
(fakulta) je akreditovan˘m pracovi‰tûm, nûkdo 
z pedagogÛ má schválen˘ projekt pokusu k pouÏití 
této metody (§ 15 a násl. zák. ã. 246/1992 Sb.) 
a student získal osvûdãení o odborné zpÛsobilosti (§ 17 zák.
ã. 246/1992 Sb.
Pfiedem je tfieba poÏádat o odchylku 
(§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) z obecné ochrany ptákÛ.
Individuální odchylku pro druhy obecnû chránûné mÛÏe vydat 
obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností, na území 
národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí 
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy.
Bude-li v˘zkum probíhat v chránûném území, je tfieba 
poÏádat o povolení vstupu resp. v˘zkumu v tomto území 
(§ 43 zák. ã. 114/1992 Sb.). Odpovûdn˘m úfiadem 
je vláda âeské republiky  (blíÏe v kapitole 5.1.5). 
V ptaãích oblastech mohou b˘t nûkteré ãinnosti 
(napfi. vstup do litorálních porostÛ) vázány na souhlas 
krajského úfiadu (pokud se na území ptaãí oblasti nachází
národní park, chránûná krajinná oblast, národní pfiírodní 
rezervace nebo národní pfiírodní památka je pfiíslu‰ná správa).

10 § 15–18f zák. ã. 246/1992 Sb.

11 § 8 a 9 zákona ã. 449/2001 Sb. Ze zákazu ru‰ení zvûfie podle zákona

o myslivosti nelze udûlit v˘jimku. V˘zkumník tak paradoxnû mÛÏe mít

v‰echna povolení podle zákona o ochranû pfiírody a krajiny a zákona

na ochranu zvífiat proti t˘rání, ale nemÛÏe získat v˘jimku ze zákona o

myslivosti. Problém mÛÏe nastat v pfiípadû pfiím˘ch zásahÛ do hnízdûní.

12 Smûrnice ã. 79/409/EHS o ptácích obsahuje v pfiíloze V. seznam údajÛ

o populaãních stavech stûhovav˘ch druhÛ na základû 

krouÏkování a dále stanovení úlohy urãit˘ch druhÛ ptákÛ 

jako indikátorÛ zneãi‰tûní.
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tosti vyfiídila KrouÏkovací stanice Národního
muzea, jejíÏ vedoucí je i vedoucím pokusu.
KrouÏkovat a jinak individuálnû znaãit ptáky
jsou oprávnûni i v‰ichni spolupracovníci
KrouÏkovací stanice, ktefií sloÏili zkou‰ky
odborné zpÛsobilosti.13 KaÏd˘ krouÏkovatel je
povinen dodrÏovat bliÏ‰í podmínky zákona 
a schváleného projektu pokusu podle instrukcí
KrouÏkovací stanice. Pfiedev‰ím je tfieba respek-
tovat omezení v pouÏívání nûkter˘ch metod
odchytu, minimalizovat moÏné utrpení chyce-
ného ptáka a moÏnost jeho úhynu (pravidelná
kontrola sítí, omezit pobyt ptáka v síti, zejmé-
na na pfiímém slunci, za de‰tû nebo mrazu) 
a bezprostfiednû po okrouÏkování vypustit
ptáka na místo jeho pÛvodního v˘skytu.

V˘‰e uvedené podmínky platí obecnû pro
krouÏkování jak˘chkoli druhÛ ptákÛ. Pro
krouÏkování silnû a kriticky ohroÏen˘ch druhÛ
podle zákona o ochranû pfiírody a krajiny získa-
la KrouÏkovací stanice v˘jimku, která je platná
do konce roku 2005 a platí pro v‰echny krouÏ-
kovatele.14 Po ukonãení její platnosti se pfiedpo-
kládá legalizace krouÏkování tûchto druhÛ 
prostfiednictvím odchylky. Pokud by odchylka
stanovena nebyla, musel by kaÏd˘ krouÏko-
vatel sám Ïádat o vydání v˘jimky na kaÏd˘
konkrétní druh.

Podobná v˘jimka ãi odchylka pro odchyt 
a krouÏkování druhÛ v kategorii ohroÏen˘ch 
a ptákÛ obecnû chránûn˘ch zatím neexistuje,
kaÏd˘ krouÏkovatel by si mûl sám poÏádat 
o udûlení v˘jimky nebo odchylky pfiíslu‰n˘
orgán ochrany pfiírody. V souãasnosti probíhají
jednání o vydání hromadné odchylky pro
krouÏkování, která by mûla zavést podobn˘
reÏim jako projekt pokusu v pfiípadû zákona 
o ochranû zvífiat proti t˘rání.

Ornitologick˘ odchyt není odchytem ani
lovem podle zákona o myslivosti, protoÏe ten je

i ve smyslu pfiíslu‰né evropské legislativy mínûn
jako odchyt resp. lov za úãelem pfiivlastnûní si
zvûfie. KrouÏkovatel si ptáka nepfiivlastÀuje, ani
tak nemíní ãinit, proto se na nûj omezení daná
zákonem o myslivosti nevztahují. 

Jedin˘m obecnû dovolen˘m zpÛsobem
odchytu je odchyt do sítí v rámci ornitologic-
kého v˘zkumu. Schválen˘ projekt pokusu
KrouÏkovací stanice NM umoÏÀuje navíc
krouÏkovatelÛm provádût pfii dodrÏení v‰ech
podmínek opakované kontroly hnízd, odchyt
do sklopek, vr‰í a voliér, pouÏití atrap predátorÛ,
konkurentÛ nebo hnízdního parazita i pouÏití
reprodukovaného hlasu a svûtla. Projekt pokusu
umoÏÀuje spolupracovníkÛm znaãit ptáky 
klasick˘mi krouÏky s nápisem N. MUSEUM
PRAHA, plastov˘mi barevn˘mi krouÏky, krãními
límci (vrubozobí), kfiídelními a nosními znaãkami,
krátkodob˘m barvením pefií, pfiípadnû vysílaãem
pro telemetrické sledování. UpozorÀujeme, Ïe zde
uveden˘ pfiehled je pouze informativní, krouÏko-
vatelé jsou povinni seznámit se se v‰emi detaily, za

Jako spolupracovník Kroužkovací
stanice Národního muzea chytám
ptáky do sítí v rákosině v přírodní
rezervaci. Mám výjimku pro
kroužkování na této lokalitě.
Myslivecká stráž chce kontrolovat
mé auto a vykázat mě z lokality,
protože nemám povolení od 
mysliveckého hospodáře.
Myslivecká stráÏ je oprávnûna kontrolovat vozidlo pouze za
úãelem zji‰tûní, zda se v nûm nenachází nelegálnû ulovená
zvûfi. Ke krouÏkování (v pfiírodní rezervaci ani nikde jinde)
není tfieba povolení mysliveckého hospodáfie ani orgánu státní
správy myslivosti.

13 § 17 zák. ã. 246/1992 Sb.

14 Zprávy âSO ã. 49/1999, str. 26–28
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nichÏ je moÏno tu kterou metodu odchytu nebo
znaãení pouÏít. V pfiípadû, Ïe krouÏkovatel pouÏí-
vá jako návnadu vycpaninu (napfi. v˘ra), jedná se 
o drÏení mrtvého jedince a drÏitel je povinen na
v˘zvu prokázat jeho legální pÛvod, nejlépe pomo-
cí písemné dokumentace. 

KrouÏkování mlad˘ch i dospûl˘ch ptákÛ na
hnízdû b˘vá obãas pfiíãinou konfliktÛ mezi ornito-
logy navzájem i mezi krouÏkovateli a státní ochra-
nou pfiírody. Îádn˘ právní pfiedpis toto v˘slovnû
nereguluje, je v‰ak tfieba mít na mysli, Ïe rozmno-
Ïování je tou ãástí Ïivotního cyklu ptákÛ, kdy jsou
zvlá‰tû citliví na vyru‰ování. Je nutné dodrÏovat
pravidla stanovená KrouÏkovací stanicí NM, která
omezují krouÏkování koloniálních a „konflikt-
ních“ druhÛ. KrouÏkování je tfieba provádût 
v souladu se zásadami dobré praxe, krouÏkova-
tel musí sám na základû sv˘ch zku‰eností
posoudit, zda jeho ãinnost nemÛÏe mít nega-
tivní následky. KrouÏkováním mláìat nesmí
dojít k jejich ohroÏení. 

PrÛkaz krouÏkovatele a s ním spojená opráv-
nûní nenahrazují povolení ke vstupu a vjezdu
do chránûn˘ch území, kam je vstup nebo vjezd
zakázán (kapitola 5.1.5). Doporuãujeme pfied
krouÏkováním v národních parcích, v chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastech, v národních pfiírodních
rezervacích, v národních pfiírodních památkách, 
v pfiírodních rezervacích, v pfiírodních památkách
i v pfiechodnû chránûn˘ch plochách a v ptaãích
oblastech informovat se u pfiíslu‰ného orgánu 
o omezeních platn˘ch pro tu kterou lokalitu 
a pfiípadnû poÏádat o potfiebná povolení.

3.3.4  Odběry vzorků
Jednou z metod invazivního v˘zkumu ptákÛ
jsou odbûry vzorkÛ krve a jin˘ch tkání, zejména
pefií, za úãelem dal‰í anal˘zy (cílem mÛÏe b˘t
získání vûdeck˘ch poznatkÛ o potravních 
zvyklostech, o parazitech, atd.). 

Vesmûs jde o ãinnosti spojené s pfiím˘m
kontaktem s ptákem, kdy se v˘zkumník 
neobejde bez poru‰ení integrity Ïivoãicha, byÈ
na zlomek vtefiiny. Proto je nutné dbát pfiede-
v‰ím povinností vypl˘vajících z pfiedpisÛ na
ochranu zvífiat proti t˘rání – podobn˘m 
ãinnostem se lze vûnovat pouze na základû
schváleného projektu pokusu a je tfieba respek-
tovat obecné povinnosti pfii provádûní pokusu.
V pfiípadû chránûného druhu je nutné mít 
pfiíslu‰nou v˘jimku. U ostatních druhÛ ptákÛ
staãí respektovat ustanovení na jejich ochranu
nebo poÏádat o vydání odchylky. V pfiípadû
druhu, kter˘ je zároveÀ zvûfií podle zákona 
o myslivosti, je tfieba si poãínat tak, aby pfii
tûchto ãinnostech nedo‰lo k ru‰ení zvûfie pfii
hnízdûní a aby nepÛsobily zápornû na Ïivot
zvûfie jako volnû Ïijících ÏivoãichÛ.15

Bez projektu pokusu a dal‰ích náleÏitostí lze
sbírat pouze vypelichané pefií, zbytky potravy,
trus nebo v˘vrÏky, a to pouze za pfiedpokladu,

15 § 9 zákona ã. 449/2001 Sb.
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Ïe pfii této ãinnosti nedojde k ru‰ení ptákÛ
(napfi. pravideln˘ odbûr v˘vrÏkÛ z hnízdní duti-
ny sov je v dobû hnízdûní ru‰ením).

3.3.5  Vyvěšování a kontroly budek 
a hnízdních podložek

K umísÈování budek na strom je nutn˘ souhlas
majitele pozemku, na kterém strom stojí.
Strom je povaÏován za souãást pozemku, jde 
o zásah do sféry vlastnického práva.16 V pfiípadû
vyvû‰ování budek v chránûn˘ch územích (a na
památné stromy) je tfieba vÏdy vûc konzultovat
s orgánem ochrany pfiírody a pfiípadnû získat
souhlas. Budky, umûlá hnízda ani hnízdní pod-
loÏky by se nemûly vû‰et na sloupy elektrického
vedení – je tfieba vzít v úvahu zákaz umísÈování
jak˘chkoli konstrukcí v ochrann˘ch pásmech
nadzemního elektrického a telekomunikaãního
vedení.17

Kontroly budek jsou stejnû jako kontroly hnízd
(kapitola 3.3.1) z pohledu zákona hraniãní ãin-
ností. Ornitolog musí jako odborník posoudit,
zda jeho ãinností nemÛÏe dojít k ru‰ení chrá-
nûného druhu,18 to jej ale nezbavuje odpovûd-
nosti za pfiípadné poru‰ení zákona.19 Takováto

ãinnost je pak moÏná pouze na základû udûlené
v˘jimky. V praxi je obstarání v˘jimky nezbytné 
v pfiípadû cíleného vyvû‰ování budek pro urãit˘
chránûn˘ druh, resp. v pfiípadû plánovaného
v˘zkumu, kter˘ zahrnuje více kontrol nebo
dal‰í manipulaci s vejci a mláìaty. 

3.4  LOV PTÁKŮ
3.4.1  Myslivecký lov
Zákon o myslivosti pfiesnû urãuje, kdo a za
jak˘ch podmínek je oprávnûn lovit. Kdo loví
zvûfi, musí mít u sebe loveck˘ lístek, povolenku
k lovu a potvrzení o povinném poji‰tûní; pfii
lovu se zbraní téÏ zbrojní prÛkaz a prÛkaz zbra-
nû a pfii lovu s loveck˘m dravcem jeho evidenã-
ní kartu.20 Povolenku k lovu mÛÏe získat pouze
drÏitel loveckého lístku. K získání loveckého
lístku je mimo jiné tfieba b˘t trestnû bezúhon-
n˘, star‰í 16 let a vykonat myslivecké zkou‰ky.

Pouze nûkteré druhy volnû Ïijících zvífiat jsou
zvûfií,21 a jen nûkteré z nich je moÏné bûÏnû
lovit. Jsou to tak zvané druhy, které je moÏno
obhospodafiovat lovem. K jejich lovu je stano-
vena fiada podmínek, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je
urãen˘ zpÛsob a doba lovu,22 resp. doba hájení
(tabulka 3.4.1). Obecnû platí, Ïe jedin˘mi
moÏn˘mi zpÛsoby lovu je lov odpovídající 
palnou zbraní, lov loveck˘m dravcem 
(kapitola 4.7) a v nûkter˘ch pfiípadech odchyt. 

Na leti‰tích lze celoroãnû lovit v‰echny uve-
dené druhy pernaté zvûfie, které by mohly ohro-
zit bezpeãnost leteckého provozu. 

Pfii nedodrÏení kterékoli ze stanoven˘ch
podmínek se lovec stává pytlákem bez ohledu
na to, zda jinak je k lovu oprávnûn ãi nikoli.

Na zahradě mám dvě budky pro
sýkory, které každý rok na jaře
kontroluji a na podzim čistím.
Zakázáno je ‰kodlivû zasahovat do pfiirozeného v˘voje ptákÛ, 
podzimní ãi‰tûní budek je zcela v pofiádku. 
Jarní kontroly je tfieba omezit tak, aby nedocházelo 
k ohroÏení hnízdûní. 

16 zák. ã. 40/1964 Sb.

17 § 46 zák. ã. 458/2000 Sb., a § 92 zák. ã. 151/2000 Sb.

18 ve smyslu ru‰ení, které by mohlo mít nepfiízniv˘ vliv napfi. 

na prÛbûh hnízdûní. ProtoÏe ru‰ení není pfiesnû definováno, 

je tfieba vycházet z obecného úãelu zák. ã. 114/1992 Sb. 

a smyslu zvlá‰tní druhové ochrany.

19 pokud by k ru‰ení do‰lo, pfiestoÏe nebylo pfiedpokládáno. 

Vycházíme analogicky z obecné konstrukce pfiestupku 

ve formû vûdomé nedbalosti podle § 4 zák. ã. 200/1990 Sb.

20 § 46–48 zák. ã. 449/2001 Sb.

21 § 2 zák. ã. 449/2001 Sb.
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22 Zakázané zpÛsoby lovu stanoví § 45 zák. ã. 449/2001 Sb., 

§ 14 zák. ã. 246/1992 Sb. a mÛÏe je stanovit i provádûcí pfiedpis 

k zák. ã. 114/1992 Sb. V praxi jsou ve v‰ech zmínûn˘ch pfiedpisech

seznamy zakázan˘ch zpÛsobÛ lovu (odchytu) takfika shodné. 

Doby lovu stanoví  vyhl. ã. 245/2002 Sb. Nûkterá její ustanovení

pozbyla platnosti dnem vstupu âR do EU.

23 Obû pohlaví baÏanta obecného je moÏno lovit i odchytem od 1.1. 

do 31.3., s v˘jimkou baÏantnic. Na stejném honebním pozemku lze

lovit baÏanta obecného pouze dvakrát v roce s v˘jimkou baÏantnic 

a lovu pomocí dravcÛ.

24 Obû pohlaví baÏanta obecného lze v baÏantnicích lovit odchytem 

od 1.2. do 31.3.

25 § 178a zák. ã. 140/1961 Sb.

26 § 181f–181h zák. ã. 140/1961 Sb.

Tabulka 3.4.1: Doby lovu pernaté zvěře

baÏant královsk˘ – kohout 16. 10. – 15. 3.
baÏant královsk˘ – slepice 16. 10. – 31. 12. pouze v baÏantnicích
baÏant obecn˘ – kohout 16. 10. – 31.12. ve volné krajinû23

baÏant obecn˘ 16. 10. – 31. 1. pouze v baÏantnicích24

baÏant obecn˘ 1. 9. – 31. 12. pouze lov dravcem
hrdliãka zahradní 16. 10. – 15. 2.
holub hfiivnáã 1. 8. – 31. 10.
husa bûloãelá 16. 8. – 15. 1. lov na honech pouze ve stfiedu, v sobotu a v nedûli
husa polní 16. 8. – 15. 1.
husa velká 16. 8. – 15. 1.
kachna divoká 1. 9. – 30. 11. lov na honech pouze ve stfiedu a v sobotu
krocan divok˘ – krocan 1. 10. – 31. 12.

15. 3. – 15. 4.
krocan divok˘ – krÛta 1. 10. – 31. 12.
lyska ãerná 1. 9. – 30. 11. lov na honech pouze ve stfiedu a v sobotu
perliãka obecná 16. 10. – 31. 12.
polák chocholaãka 1.9. – 30. 11. lov na honech pouze ve stfiedu a v sobotu
polák velk˘ 1. 9. – 30. 11.
straka obecná 1. 7. – konec února
vrána obecná 1. 7. – konec února

3.4.2  Pytláctví,
ilegální pronásledování

Pojem „pytláctví“ podle trestního zákona25

v souãasnosti zahrnuje nejen klasické pytláctví
(lov bez patfiiãn˘ch oprávnûní), ale i jinak legál-
ní lov s poru‰ením nûkter˘ch podmínek záko-
na o myslivosti, dále lov v rozporu s pfiedpisy na
ochranu pfiírody a protiprávní usmrcení pro
jiné úãely neÏ získání trofeje a masa. Jedná se
zejména o likvidaci tzv. „‰kodné“, napfi. stfiílení
dravcÛ a sov a vystfielování jejich hnízd, líãení
Ïelez a jestfiábích ko‰Û nebo pokládání otráve-
n˘ch návnad.

Nutn˘m pfiedpokladem pro klasifikaci 
takového jednání jako pytláctví je, aby byl 
uloven (usmrcen) druh, kter˘ je zvûfií, nebo aby
ãinnost k tomuto cíli alespoÀ smûfiovala. Pokud
je nelegálnû usmrcen (uloven) druh, kter˘ není
zvûfií, jde o pfiestupek proti zákonu o ochranû
pfiírody a krajiny, v závaÏn˘ch pfiípadech 
i o trestn˘ ãin na tomto poli.26 U chránûn˘ch
druhÛ, které jsou souãasnû zvûfií, mÛÏe jít 
o soubûh obou trestn˘ch ãinÛ.

Pfiestupkem nebo trestn˘m ãinem je i pouÏí-
vání nûkteré ze zakázan˘ch metod odchytu,
mezi nûÏ patfií oka, tluãky, sítû, smyãky, Ïeleza,
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otrávené návnady, jestfiábí ko‰e, chytání na
lep, stfiílení lukem nebo ku‰í, stfiílení pomo-
cí víceranné automatické zbranû, pouÏití
zbranû s elektronick˘m zamûfiováním, chytá-
ní pomocí magnetofonu, zrcadel, noãního
svûtla nebo za pouÏití Ïiv˘ch zvífiat jako náv-
nady.27 Îeleza a lepící pasti je zakázáno 
i vyrábût, dováÏet a prodávat.28 Zakázané
zpÛsoby lovu a odchytu se nevztahují na
nûkteré specifické pfiípady, jako je deratizace
(provádûná v souladu s veterinárním záko-
nem29) nebo krouÏkování, kterému je vûno-
vána zvlá‰tní kapitola 3.3.3.

Za ilegální pronásledování mohou b˘t udûleny
vysoké pokuty a dokonce i trest odnûtí svobody
aÏ na osm let.30

3.4.3  Ptáci způsobující škody
¤ada ptaãích druhÛ mÛÏe zpÛsobovat ménû 
i více závaÏné ‰kody na majetku nebo mÛÏe b˘t
jinak obtíÏná. Nejãastûji vznikají konflikty 
u dravcÛ, ktefií útoãí na hospodáfisky chovaná
zvífiata, u ryboÏrav˘ch ptákÛ (kormorán, volav-
ka), u ‰paãkÛ na vinicích. Obãas si lidé stûÏují 
i na zneãi‰tûní pod hnízdy havranÛ nebo jifiiãek
ãi na strakapoudy po‰kozující polystyrenové
zateplení budov. Pro v‰echny tyto situace
shodnû platí, Ïe jak˘koli zásah proti ‰kodící-
mu jedinci (nebo hejnu, druhu) je moÏn˘

pouze na základû vydaného povolení 
k zam˘‰lené ãinnosti. 

V pfiípadû jakéhokoli konfliktu musí b˘t
prvním krokem pokus zamezit ‰kodám ochran-
n˘mi opatfieními (zamezení pfiístupu, rÛzné
zpÛsoby pla‰ení apod.). To sice není pfiímo 
stanoveno Ïádn˘m právním pfiedpisem, je to
ale nezbytn˘m pfiedpokladem pro kladné vyfií-
zení pfiípadné pozdûj‰í Ïádosti o odchyt nebo
usmrcení ‰kodících ptákÛ. Navíc ve vût‰inû 
pfiípadÛ vhodnû zvolená ochranná opatfiení
‰kodám buìto zcela zamezí nebo je sníÏí na
únosnou úroveÀ (prkénko pfiipevnûné pod
hnízdem jifiiãek zabrání zneãi‰Èování lépe neÏ
odstraÀování hnízd). 

V pfiípadû, kdy alternativní ochranná
opatfiení nejsou moÏná nebo nejsou úãinná,
je moÏno v˘jimeãnû pfiistoupit k invazivní-
mu zásahu, v praxi vût‰inou k pfiímé likvida-
ci ‰kodícího jedince. K tomu je tfieba poÏá-
dat o povolení; kter˘ úfiad je pfiíslu‰n˘, to
závisí na kategorii ochrany ‰kodícího ptáka
(kapitola 6). Povolit zásah spoãívající 
v odstfielu, odchytu, odebrání vajec nebo
niãení hnízd je moÏné pouze v pfiípadû, Ïe
neexistuje jiné uspokojivé fie‰ení (pla‰ení
se ukázalo jako neefektivní) a takov˘to
zásah je potfiebn˘ v zájmu vefiejného zdra-
ví, letecké bezpeãnosti ãi pfii prevenci
závaÏn˘ch ‰kod na úrodû, domácích zvífia-
tech nebo rybáfiství.31 Orgán, kter˘ roz-
hodnutí vydává, musí stanovit fiadu pod-
mínek, které je tfieba dodrÏet. 

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí mÛÏe stanovit
pau‰ální odchyln˘ postup pro blíÏe neurãen˘
okruh osob. Zásahy podle takovéto odchylky
se pak fiídí postupem, kter˘ je v ní uveden. 
V dobû pfiípravy pfiíruãky není vydána Ïádná
pau‰ální odchylka, pfiipravuje se odchylka 

Soused je holubář a na dvoře 
má past na chytání dravců, 
kteří mu na holuby útočí.
Toto poãínání není legální, je tfieba jej ohlásit 
âeské inspekci Ïivotního prostfiedí, 
státnímu zastupitelství nebo Policii âR.

27 § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.

28 § 5 zák. ã. 246/1992 Sb., Nafiízení ã. 3254/91/EHS

29 § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.

30 § 178a, 181f, 181g, 181h zák. ã.140/1961 Sb.

31 § 5b a § 56 zák. ã. 114/1992 Sb., v textu jsou uvedeny 

pouze k ptákÛm relevantní dÛvody a situace
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k zabránûní ‰kodám na rybách zpÛsoben˘ch 
kormorány a volavkami a odchylka k zabránûní
‰kodám pÛsoben˘ch ‰paãky na vinicích.

Je-li nutné vlastní zásah provádût lovem, 
je tfieba po získání povolení podle zákona 
o ochranû pfiírody a krajiny získat je‰tû povole-
ní k takovémuto lovu od orgánu státní správy
myslivosti, kter˘m je krajsk˘ úfiad. Ten mÛÏe 
v pfiípadû potfieby povolit lov i na nehonebních
pozemcích, lov mimo stanovenou dobu lovu,
pfiípadnû lov druhÛ, které nejsou zvûfií. V roz-
hodnutí povûfií uÏivatele honitby nebo pfiímo
osoby, které zásah provedou. Povûfiené osoby
jsou pak oprávnûny vstupovat se souhlasem
vlastníka se zbraní, pfiípadnû s loveck˘m drav-
cem na urãené pozemky a provádût vlastní lov
podle podmínek uveden˘ch v rozhodnutí
(denní doba, koordinace postupu osob atd.).
Tûmto osobám patfií i ulovená zvûfi.32

3.4.4  Vyplácení náhrad za škody
způsobené ptáky

Podle zákona o myslivosti hradí ‰kody zpÛso-
bené zvûfií, kterou lze lovit, uÏivatel honitby.33

V praxi jde zejména o ‰kody na zemûdûlsk˘ch
plodinách ãi lesních porostech. Zákon vypoãítá-
vá i ‰kody zpÛsobené zvûfií, které se neuhrazují.

Náhradu za ‰kody zpÛsobené volnû Ïijícími
ptáky lze uplatÀovat pouze u kormorána velké-
ho.34 Îádost o náhradu ‰kody je tfieba podat
krajskému úfiadu do 10 dnÛ ode dne, kdy se
postiÏen˘ o ‰kodû dovûdûl, nejpozdûji v‰ak do 
6 mûsícÛ ode dne, kdy ke ‰kodû do‰lo. U Ïádosti
je tfieba doloÏit a prokázat v˘‰i ‰kody (‰koda
mÛÏe vzniknout jen na nûãím majetku, Ïádat
mohou tedy pouze majitelé nebo nájemci ryb-
níkÛ s chovem ryb; nelze uplatÀovat náhradu
‰kody na tekoucích vodách). 

3.5  Získávání živých ptáků 
z přírody

âiÏba a s ní spojen˘ chov ptákÛ v zajetí byly
velmi populárními ãinnostmi fiadu staletí.
Dosud mnoho lidí chová ptáky nebo zatouÏí
po tom, mít krásnû zbarveného stehlíka ãi
majestátního orla doma. BohuÏel zájem je vût‰í,
neÏ je pfiíroda schopna uspokojit, ãemuÏ odpo-
vídají i zákonná omezení získání ptákÛ z volné
pfiírody. NejdÛleÏitûj‰ím pfiedpisem v této
oblasti je zákon o ochranû pfiírody a krajiny, 
i kdyÏ této sféry se dot˘ká i zákon na ochranu
zvífiat proti t˘rání a pfiedpisy CITES.
Samotnému chovu v zajetí a s ním spojen˘mi
úkony (prodej, koupû atd.) je vûnována celá
kapitola 4, zde uvádíme pouze moÏnosti získá-
ní ÏivoãichÛ z pfiírody.

Strakapoud vyklovává díry 
do polystyrenového zateplení
obytného domu. 
Chci se ho nějak zbavit.
K odchytu nebo pfiímé likvidaci ‰kodícího ptáka je tfieba 
povolení. Individuální odchylku (§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) 
pro druhy obecnû chránûné (strakapoud velk˘) 
mÛÏe vydat obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností 
(na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch 
oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).
Doporuãujeme vyzkou‰et rÛzné zpÛsoby pla‰ení.

32 § 40 a 41 zák. ã. 449/2001 Sb.

33 § 52 zák. ã. 449/2201 Sb.

34 zák. ã. 115/2000 Sb.
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Volnû Ïijící Ïivoãichové nejsou pfiedmûtem
vlastnictví, neboÈ jsou z právního pohledu vûcí,
kterou nelze ovládat.35 Lze fiíci, Ïe v‰ichni volnû
Ïijící ptáci a zvífiata „nejsou niãí“. Pfiedmûtem
vlastnictví se pták nebo zvífie mÛÏe stát pouze
na základû legálního zpÛsobu nabytí, coÏ je
napfi. kupní smlouva, v˘jimka ze zákazu odchy-
tu nebo nález uhynulé zvûfie drÏitelem práva
myslivosti. Nález uhynulého ptáka, kter˘ není
zvûfií, zákon neupravuje, lze jej tedy povaÏovat
za legální zpÛsob nabytí. 

Platí zákaz odchytu ptákÛ jak˘mkoliv zpÛso-
bem a drÏení ptákÛ.36 To se vztahuje jak na
dospûlce, tak na v‰echna v˘vojová stadia vãetnû
vajec. Tyto zákazy neplatí pro druhy, jejichÏ lov
je povolen.37 

K umoÏnûní odchytu ostatních druhÛ lze za
pfiísn˘ch podmínek udûlit v˘jimku resp.
odchylku. Správní orgán je mÛÏe udûlit jen pfii
splnûní fiady podmínek. Îadatel je povinen
prokázat existenci jiného vefiejného zájmu
v˘raznû pfievy‰ujícího zájmy ochrany pfiírody38

a neexistenci jiného uspokojivého fie‰ení napfi.
není moÏné druh získat z jiÏ existujícího chovu.
Správní orgán pak musí posoudit, zda odchy-

tem uskuteãnûn˘m na základû v˘jimky nedojde
k ohroÏení pfiíznivého stavu druhu z hlediska
jeho ochrany. V˘jimka ze zákazu ve sv˘ch
dÛsledcích mÛÏe znamenat buì doãasn˘ zásah
do populací druhÛ nebo zásah s trval˘mi
následky, zde by mûl správní orgán rozhodovat
velmi uváÏlivû. V dan˘ch souvislostech je tfieba
poznamenat, Ïe pokud by se udûlování v˘jimek
stalo pravidlem, dojde k popfiení obsahu a cíle
pfiíslu‰né legislativy a celá druhová ochrana tím
ztrácí smysl.

Zvlá‰tním pfiípadem odchytu, kter˘ mÛÏe vést
k pfiivlastnûní, je ujmutí se zranûného, zesláblého
nebo jinak handicapovaného jedince. Tomuto
tématu je vûnována samostatná kapitola 4.8.

Na balkóně mi hnízdí poštolky,
chci nejslabší mládě odebrat 
a vycvičit si je.
K odebrání (odchytu) je tfieba pfiedem poÏádat 
o odchylku (§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) z obecné 
ochrany ptákÛ. Individuální odchylku pro obecnû chránûné 
druhy mÛÏe vydat obecní úfiad obce s roz‰ífienou 
pÛsobností (na území národních parkÛ, chránûn˘ch 
krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich 
správy). Po jejím získání je tfieba poÏádat o souhlas 
k chovu zvûfie v zajetí (§ 7 zák. ã. 449/2001 Sb.). 
MÛÏe jej vydat krajsk˘ úfiad. 
ZároveÀ je nutno poÏádat krajskou veterinární správu 
o povolení k chovu nebezpeãn˘ch druhÛ zvífiat 
(§ 13 zák. ã. 246/1992 Sb. – po‰tolka obecná je, 
jako v‰ichni dravci, nebezpeãn˘ druh).
Na chovanou po‰tolku obecnou se nevztahuje povinnost
registrace, pfiestoÏe je CITES A, neboÈ jde o druh 
volnû Ïijící v pfiírodû âR.

Ujal jsem se zvonka se zlomeným
křídlem, který již nebude létat.
Chci si jej ponechat.
Je nutno bez odkladu poÏádat o odchylku 
(§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) z obecné ochrany ptákÛ.
Individuální odchylku pro druhy obecnû chránûné mÛÏe 
vydat obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností 
(na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch 
oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).

35 zák. ã. 40/1964 Sb.

36 § 5a zák. ã. 114/1992 Sb. a § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.

37 § 5a zák. ã. 114/1992, § 2 zák. ã. 449/2001 Sb. 

38 Taxativní v˘ãet dÛvodÛ je uveden v § 56 zák. ã. 114/1992 Sb.
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3.6  SBĚRATELSTVÍ A PREPARACE
Nenávratnû pryã je doba, kdy se v˘skyt vzác-
ného druhu ptáka dokumentoval jeho
zastfielením a uloÏením v nûkteré sbírce. 
Z pohledu dne‰ní ochrany pfiírody je takov˘to
zpÛsob dokumentace zcela nepfiijateln˘, stejnû
jako vytváfiení sbírky ptaãích vajec. Pfiesto ale
mnohá muzea spravují cenné ornitologické
sbírky, které jsou povaÏovány za národní kul-
turní dûdictví.39 Mnoho myslivcÛ má doma
vycpané ptáky a fiada ornitologÛ vytváfií srovná-
vací sbírky pefií.

3.6.1  Sběr mrtvých ptáků, vajec 
a hnízd v přírodě

Sbûr vajec ve volné pfiírodû, a to i prázdn˘ch, 
a jejich drÏení je v˘slovnû zakázáno. Stejnû je
zakázáno odstraÀování hnízd v‰ech druhÛ. 
K cílenému sbûru opu‰tûn˘ch snÛ‰ek nebo
hnízd, napfi. pro vûdecké úãely, je vÏdy potfieba
povolení orgánu ochrany pfiírody.

Nalezeného mrtvého jedince je moÏné sebrat
a zpracovat, není-li tím sledován komerãní
úãel. Zakázán je pouze jejich prodej vãetnû
v˘mûny, drÏení, pfieprava a nabízení za úãelem
prodeje. Tento zákaz se vztahuje jak na mrtvé
jedince jako takové, tak na v˘robky z nich (pre-
paráty) nebo jejich ãásti (pefií, lebky).40

Nalezeného mrtvého ptáka lze tedy sebrat 
a ponechat si jej, pfiípadnû jej darovat muzeu
bez obav, Ïe by se nálezce ãi pracovník muzea
dostal do konfliktu se zákonem.

Obecná moÏnost pfiivlastnit si nalezeného
uhynulého ptáka neplatí pro druhy, které jsou
zvûfií podle zákona o myslivosti. Uhynulá zvûfi
patfií uÏivateli honitby, nalezené jedince tûchto
druhÛ je tfieba odevzdat mysliveckému hospo-
dáfii honitby, ve které byli nalezeni.41

3.6.2  Preparace
Preparování mrtv˘ch obecnû chránûn˘ch ptákÛ
není zakázáno ani omezeno. Kdokoli si mÛÏe
legálnû získaného ptáka vypreparovat nebo nechat
kdekoli vypreparovat. 

Chránûné druhy lze preparovat pouze na
základû povolení42 vydaného pfiíslu‰n˘m
orgánem ochrany pfiírody, kter˘m je krajsk˘
úfiad (na území národních parkÛ, chránû-
n˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch
pásem jejich správy). Preparátor je povinen
vést knihu záznamÛ, ve které eviduje údaje
stanovené v povolení. Kdokoli si mÛÏe
nechat vypreparovat legálnû získaného 
chránûného ptáka u preparátora, kter˘ má
pfiíslu‰né povolení. 

Zakázán je v‰ak prodej mrtv˘ch ptákÛ, vãet-
nû jak˘chkoliv rozpoznateln˘ch ãástí ptákÛ
nebo v˘robkÛ nich.43 Preparátor ani nikdo jin˘
nesmí tedy preparát prodat ani jinak komerãnû
vyuÏívat (vystavovat, nabízet k prodeji, apod.).
Tento zákaz se nevztahuje na ptáky, ktefií jsou
lovnou zvûfií. V˘jimku ze zákazu mÛÏe udûlit

Jsem kurátorem muzea 
a obyvatelka města mi donesla
mrtvou vlaštovku, která narazila
do skla autobusové zastávky.
Sbûr uhynul˘ch jedincÛ pro nekomerãní úãely je moÏn˘ bez
dal‰ích náleÏitostí. K preparaci ohroÏen˘ch druhÛ (vla‰tovka
obecná) je tfieba povolení krajského úfiadu (na území národ-
ních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch
pásem jejich správ). DrÏitel mrtvého jedince je povinen 
na vyzvání prokázat legální pÛvod jedince, v pfiípadû muzea 
je vhodné vést evidenci pfievzat˘ch ÏivoãichÛ spolu s datem
pfievzetí a údaji o nálezci, nejlépe s jeho podpisem.

31

39 zák. ã. 122/2000 Sb.

40 § 5a zák. ã. 114/1992 Sb.

41 § 43 zák. ã. 449/2001 Sb.

42 § 50 zák. ã. 114/1992 Sb. a § 16 vyhl. ã. 395/1992 Sb.

43 § 5a zák. ã. 114/1992 Sb.
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44 § 5a zák. ã. 114/1992 Sb.

45 § 66 zák. ã. 114/1992 Sb.

46 § 50 zák. ã. 114/1992 Sb., § 16 vyhl. ã. 395/1992 Sb.

47 § 5a zák. ã. 114/1992 Sb.

úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností (na území
národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí 
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).

3.6.3  Správa sbírek, prokazování
původu

Z pfiedchozích odstavcÛ je patrné, Ïe není apri-
ori zakázáno budovat sbírku vycpanin nebo
ptaãího pefií, pokud jsou exponáty získávány
pouze náhodn˘m sbûrem uhynul˘ch jedincÛ 
a pokud tím není sledován komerãní úãel.
Nicménû kdokoli má takové ptáky v drÏení, je
povinen na v˘zvu prokázat jejich zákonn˘
pÛvod a svou totoÏnost. PÛvod je tfieba prokázat
pomocí písemné dokumentace, pouze 
v˘jimeãnû se kontrolní orgán mÛÏe spokojit 
i s ãestn˘m prohlá‰ením. U sbírkov˘ch institu-
cí, jako jsou muzea, je tfieba vést velmi peãlivû
záznamy o pÛvodu exempláfiÛ zafiazovan˘ch do
sbírky, pokud moÏno vãetnû údajÛ o nálezci,
okolnostech nálezu atd. 

VyuÏití sbírkov˘ch pfiedmûtÛ muzejními
institucemi není povaÏováno za komerãní vyu-
Ïití, je tedy moÏné bez dal‰ích náleÏitostí
(nejedná-li se o komerãní zápÛjãku). K prodeji

soukrom˘ch sbírek (vycpanin, ale i pefií) je
tfieba odchylka ãi v˘jimka ze zákazu prodeje, 
u druhÛ CITES A navíc v˘jimka ze zákazu
obchodních ãinností CITES (kapitola 4.11).

3.7  NEÚMYSLNÉ OHROŽENÍ PTÁKŮ
K neúmyslnému zraÀování ãi zabíjení ptákÛ
nebo zniãení jejich hnízd a vajec dochází pfii
celé fiadû ãinností od lesní tûÏby, pfies údrÏbu
budov, budování pozemních staveb a pouÏití
chemick˘ch prostfiedkÛ v zemûdûlství aÏ po
nevhodnou regulaci hladiny ve vodních nádrÏích.

Zákon o ochranû pfiírody a krajiny zakazuje
úmyslné usmrcování, vyru‰ování nebo odstra-
Àování hnízd v‰ech druhÛ ptákÛ.44 Dochází-li 
k ohroÏení ptákÛ neúmyslnû, v rámci jiné 
ãinnosti, není tato ãinnost sama o sobû nelegální.
Jsou-li ale zpÛsobené následky v˘znamn˘m
ohroÏením druhu, jeho populace nebo prostfiedí,
mÛÏe orgán ochrany pfiírody, obvykle âeská
inspekce Ïivotního prostfiedí, nafiídit omezení
ãi zákaz ru‰ivé ãinnosti.45

U chránûn˘ch druhÛ se úmysl nezkoumá,
po‰kozování jejich sídel a jejich usmrcování je
zakázáno vÏdy (s v˘jimkou ohroÏen˘ch druhÛ,
u nichÏ je pro zásahy v rámci bûÏného obhos-
podafiování majetku nutné pfiedchozí stanovis-
ko pfiíslu‰ného orgánu).46 Je tedy povinností
kaÏdého ovûfiit si pfied uskuteãnûním ãinností
moÏné ohroÏení chránûn˘ch druhÛ, a v pfiípadû
nutnosti poÏádat o stanovisko nebo v˘jimku
pfiíslu‰n˘ úfiad ochrany pfiírody. Podmínkou
udûlení v˘jimky mÛÏe b˘t realizace náhradních
ãi ochrann˘ch opatfiení. Neznalost nebo víra, Ïe
k ohroÏení nedojde, nezbavuje odpovûdnosti 
v pfiípadû, Ïe k ohroÏení nebo zniãení chránû-
n˘ch ÏivoãichÛ dojde. 

Pfii rekonstrukci nebo stavbû nového elek-
trického vedení je vÏdy povinné zabezpeãit je
proti úhynÛm ptákÛ.47

Mám doma několik starých
vycpaných ptáků po otci – 
myslivci, mimo jiné orla skalního
a výra velkého.
Pokud byly preparáty získány pfied 28.4.2004, 
je jejich drÏení i nadále legální. DrÏitel ale musí na v˘zvu 
prokázat jejich legální nabytí, nejlépe pomocí písemné 
dokumentace. V pfiípadû, Ïe písemná dokumentace 
neexistuje a ostatní okolnosti toto tvrzení podporují 
(napfi. zjevné stáfií jedince), mÛÏe se kontrolní úfiad 
spokojit s ãestn˘m prohlá‰ením.
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Znaãnû negativní dÛsledky mÛÏe mít
nevhodná regulace vodní hladiny v dobû hníz-
dûní. Zaplavování hnízd lze zabránit úpravou
manipulaãních ãi provozních fiádÛ vodních dûl,
do kter˘ch by mûly dotãené orgány ochrany
pfiírody (na území NP ãi CHKO jejich správy,
na ostatním území obecní úfiady obcí s roz‰ífie-
nou pÛsobností) prosadit zásady ochrany pfiírody.

U vût‰ích investiãních projektÛ, zámûrÛ 
a koncepcí je nutné jejich preventivní hodno-
cení z hlediska vlivÛ na Ïivotní prostfiedí.48

Provádí se obvykle biologické hodnocení podle
zákona o ochranû pfiírody, a v pfiípadû, Ïe se
jedná o vliv na evropsky v˘znamnou lokalitu
soustavy NATURA 2000, provádí se speciální
posuzování vlivÛ zámûru ãi koncepce. ZároveÀ
se provádí i zji‰Èovací fiízení nebo pfiímo posu-
zování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí.49

Jako správce toku provádím
úpravy břehových porostů 
po jarní povodni.
Odstranûní povodÀov˘ch ‰kod je dovoleno vodním 
zákonem (§ 83 zák. ã. 254/2001 Sb.), není podle nûj
nutné získat pfiedchozí souhlas k zásahu do v˘znamného 
krajinného prvku. Av‰ak v pfiípadû, Ïe by ãinnost mohla 
zpÛsobit nedovolenou zmûnu pfiírody, mÛÏe âeská 
inspekce Ïivotního prostfiedí takovou ãinnost omezit 
nebo zakázat. Dochází-li k ohroÏení biotopu nûkterého druhu,
musí správce vodního toku získat pfiíslu‰né povolení 
(odchylku ãi v j̆imku – § 5b resp. § 56 zák. ã. 114/1992 Sb.).
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48 § 45h, 45i, 67 zák. ã. 114/1992 Sb. 49 zák. ã. 100/2001 Sb. a pfiíloha 1 k tomuto zákonu
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