
Dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny kontroluje 
především Česká inspekce životního prostředí, ale i stráž 
přírody, pracovníci správ CHKO, národních parků, krajských 
úřadů a obcí s rozšířenou působností. Za překročení zákona 
může být udělena pokuta až do výše 100 tis. Kč, která se 
v chráněných územích může až zdvojnásobit.

„Kontrolovat“ dodržování zákona by měli i redakce 
a redaktoři, kteří si uvědomují možnost ohrožení 
fotografovaných druhů. Neměli by publikovat snímky, 
k jejichž pořízení je povolení potřeba, pokud autor 
takovéto povolení nemá.

Písemná žádost o povolení, souhlas 

nebo výjimku musí obsahovat:

•  jméno žadatele, adresu (nejlépe i telefon a email) 
a datum narození

• přesný popis plánované činnosti a její zdůvodnění

• datum a podpis 

Platná znění zákonů lze nalézt na www.birdlife.cz/zakony.html. 
Lze zde také stáhnout plné znění příručky „Ptáci a zákon“.
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Fotografování, filmování 

ani nahrávání 

hlasů v přírodě 

žádný zákon 

neomezuje. 

Při cíleném snímání ptáků se ale často stává, že fotograf, filmař či 
zvukař zasahuje do jejich života více, než je normálně běžné, a také 
více, než je z hlediska ochrany druhu zdrávo. Každý, kdo pořizuje 
záznam v přírodě, by měl být především jejím ochráncem a od 
snímání upustit, jestliže existuje nebezpečí, že by mohl snímaným 
ptákům uškodit. To se týká zejména činností v blízkosti hnízd.

Na podobné případy pamatuje zákon o ochraně přírody a krajiny, 
resp. jeho prováděcí vyhláška. Říká, že fotografovat zvláště chráněné 
druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji, lze jen na 
základě výjimky. Pro obecně chráněné druhy takováto povinnost 
výslovně stanovena není, protože jsou ale všichni ptáci chráněni 
od roku 2004 stejně, je třeba tento postup uplatnit u všech druhů 
i u všech podobných činností.

Rušením jsou vždy aktivity v blízkosti hnízd, zejména stavba 
krytu a přímé snímání hnízda. Naprosto nepřijatelným 
rušením jsou úpravy okolí hnízda (např. stříhání větviček) nebo 
oslňování nočních druhů (např. sovy v dutině). Naopak náhodné 
fotografování, filmování či nahrávání jako součást běžného 
pozorování ptáků za rušení nepovažujeme.

Předpisy:

•  zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny

•  vyhláška č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny

Silně a kriticky ohrožené druhy
K jejich snímání u hnízd je potřeba výjimka udělená správou NP 
nebo CHKO.

bekasina, bělořit, břehouš černoocasý, bukač, bukáček, čáp černý, 
čírka modrá, datlík, drop, drozd cvrčala, dřemlík, dudek, dytík, 
hohol, holub doupňák, chřástal malý, kropenatý, polní a vodní, 
jeřáb, jeřábek, kalous pustovka, kavka, koliha velká, kolpík, 
konipas luční, kos horský, krahujec, krutihlav, křepelka, kulík 
hnědý, kulíšek, kvakoš, ledňáček, lejsek malý, lelek, linduška 
horská a úhorní, luňák červený a hnědý, lžičák, mandelík, morčák 
velký, moták lužní a pilich, orel mořský, křiklavý a skalní, orlovec, 
ostralka, ostříž, pěnice vlašská, pěvuška podhorní, pisík, polák 
malý, poštolka rudonohá, potápka rudokrká, puštík bělavý, racek 
černohlavý, rákosník velký, raroh, rybák obecný a černý, skalník 
zpěvný, skřivan lesní, slavík tmavý a modráček, sokol, sova pálená, 
strakapoud bělohřbetý a jižní, strnad luční a zahradní, sýc, sýček, 
sýkořice, tenkozobec, tetřev, tetřívek, ťuhýk menší a rudohlavý, 
včelojed, vlha, vodouš rudonohý a kropenatý, volavka červená, 
bílá a stříbřitá, výreček, zedníček, zrzohlávka, žluva

Ohrožené druhy
K jejich snímání u hnízd je třeba výjimka udělená 
krajským úřadem.

bekasina větší, bramborníček hnědý a černohlavý, brkoslav, 
břehule, čáp bílý, čírka obecná, hýl rudý, chocholouš, jestřáb, 
kopřivka, kormorán, koroptev, krkavec, lejsek šedý, moták 
pochop, moudivláček, ořešník, potápka roháč, černokrká a malá, 
rorýs, slavík obecný a tmavý, sluka, strakapoud prostřední, ťuhýk 
obecný a šedý, vlaštovka, výr

Výjimku ke snímání 

všech ostatních 

druhů u hnízd 

vydávají úřady obcí 

s rozšířenou působností.

Snímání ptáků na území NP 

nebo NPR

–  nutná výjimka vlády pro stavbu krytu, 

pro vstup mimo značené cesty a pro vjezd mimo silnice 

• pro NP podat žádost prostřednictvím správy NP
•  pro NPR podat žádost prostřednictvím příslušné 

správy CHKO nebo NP

Snímání ptáků 

v některých ptačích oblastech 

– vstup do rákosin 

  Bohdanečský rybník, Bzenecká Doubrava – Strážnické 
Pomoraví, Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady, 
Doupovské hory, Heřmanský stav – Odra – Poolší, 
Jaroslavické rybníky, Poodří, Rožďalovické rybníky, 
Třeboňsko, Žehuňský rybník – Kněžičky

– vstup do kolonií kvakošů a rybáků 
 Jaroslavické rybníky, Třeboňsko
• nutný souhlas s provozováním zakázané činnosti
•  kdo vydá souhlas pro konkrétní ptačí oblast se zeptejte 

na nejbližší správě CHKO nebo KÚ

Se snímáním ptáků občas souvisejí 

další zakázané činnosti (např.):

•  k vjezdu autem do CHKO mimo silnice je třeba výjimka 
vlády

• k vjezdu do kteréhokoli lesa je třeba souhlas vlastníka lesa
• ke stavbě krytu je třeba souhlas vlastníka pozemku
•  v NP, CHKO i v rezervacích je zakázáno tábořit 

a rozdělávat ohně
•  k jakýmkoli činnostem ve vojenských újezdech je třeba 

povolení újezdního úřadu

Zkratky

NP – národní park, CHKO – chráněná krajiná oblast, 

NPR – národní přírodní rezervace, PR – přírodní rezervace
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