
Príroda si (ne)poradí C4ˇ
Mezinárodní úmluvy Příloha 7

Úmluva byla sjednána při světovém 
summitu v Rio de Janeiru v roce 1992, 
v ČR je platná od března 1994.

Úmluva si klade tři základní cíle: 

1.   ochranu biologické rozmanitosti, 
která je chápána jako rozmanitost 
všech živých organismů a systémů,

2.  udržitelné využívání jejích složek, 

3.  spravedlivé a rovnocenné 
rozdělování přínosů plynoucích 
z genetických zdrojů. 

Úmluva je celosvětově hodnocena jako  
klíčový dokument v ochraně  biologické 
rozmanitosti na všech třech úrovních 
(genová, druhová a ekosystémová).

Tato evropská úmluva je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních úmluv týkajících se ochrany přírody. 
Uzavřena byla v roce 1979 v Bernu ve Švýcarsku a v platnost vstoupila v roce 1982. Česká republika k ní 
přistoupila v roce 1997 a v platnost zde vstoupila v roce 1998.

1 Úmluva o ochraně biodiverzity (přírodní rozmanitosti)

3 Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, 
volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

Jejím cílem je: 

•  chránit planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy 
a jejich přírodní stanoviště,

•  prosazovat při ochraně spolupráci mezi státy,

•  klást zvláštní důraz na ochranu ohrožených 
a zranitelných druhů, a to včetně stěhovavých druhů.

Druhy chráněné podle této úmluvy je zakázáno např. 
sbírat, trhat, odřezávat, vytrhávat, respektive vyrušovat, 
poškozovat, odchytávat z přírody, držet, obchodovat 
a záměrně usmrcovat (patří sem např. střevíčník 
pantofl íček, koniklec otevřený, vydra říční, čáp bílý, 
všechny druhy evropských dravců a sov). 
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Tato úmluva má za úkol chránit mokřady 
a rašeliniště. Byla podepsána v roce 1971 
v Ramsaru, iránském městě u pobřeží Kaspického 
moře (Ramsarská úmluva).

Státy, které se k úmluvě připojí, musí na svém 
území vyhlásit chráněným alespoň jeden mokřad 
a věnovat mu dostatečnou míru ochrany.

Česká republika se k úmluvě připojila v roce 1990 
a v současnosti na svém území podle úmluvy 
chrání 12 mokřadů – Šumavská rašeliniště, 
Lednické rybníky, Třeboňské rybníky apod.

Hlavním cílem této úmluvy je zabezpečení ochrany 
stěhovavých živočichů v celém areálu jejich rozšíření, tj. 
na hnízdištích, tahových cestách i zimovištích. Součástí 
úmluvy jsou dva seznamy ohrožených druhů. Důležitá 
je hlavně příloha I, která vyjmenovává druhy kriticky 
ohrožené v celém nebo v podstatné části svého areálu 
rozšíření a zasluhující tedy přísnou ochranu (například 
orel mořský).

Státy, ve kterých se tyto druhy vyskytují, by měly zakázat 
jejich úmyslné zabíjení, poškozování nebo rušení, 
zajistit aktivní ochranu jejich stanovišť a omezovat vlivy 
znesnadňující jejich migraci.

Úmluva je též známa pod názvem Bonnská, neboť byla 
podepsána v německém městě Bonn. K podpisu byla 
předložena v roce 1979, v platnost vstoupila 1983. 
Česká republika se k ní připojila v roce 1994.

2 Úmluva o ochraně mokřadů

4 Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
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Evropská úmluva o krajině byla podepsaná 20. října 2000 ve Florencii 
v Itálii, Česká republika ji podepsala ve Štrasburku 28. listopadu 2002, 
v platnost vstoupila 1. března 2004.

Tato úmluva má za úkol dostat pod kontrolu obchod 
s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin. Známá je pod jmény CITES či 
Washingtonská úmluva. Týká se nejen organismů 
z volné přírody, ale i živočichů a rostlin odchovaných 
v zajetí nebo vypěstovaných, pokud žijí či rostou i ve 
volné přírodě.

Smlouva byla podepsána v USA a vstoupila v platnost 
v roce 1975. Týká se většiny suchozemských želv, 
kaktusů, orchidejí apod.

Stupeň I zahrnuje druhy, s nimiž je jakýkoliv obchod 
zakázán, stupeň II druhy, s nimiž je obchod omezen 
a přísně kontrolován, a stupeň III druhy, které jsou 
vzácné jen v některých lokalitách a zde je s nimi 
obchod řízen a kontrolován.
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Evropská úmluva o krajině

Hlavním cílem Úmluvy je zajistit ochranu 
jednotlivých typů evropské krajiny. Její 
význam spočívá v tom, že ukládá povinnost 
vytvářet a realizovat ohleduplné a z hlediska 
charakteru krajiny udržitelné postupy za 
účasti veřejnosti a místních a regionálních 
úřadů. 

Smlouva má sloužit jako nástroj 
mezinárodní spolupráce. Měla by zajistit 
ochranu jednotlivých typů evropské krajiny, 
aktivní péči o krajinu v souladu s principy 
jejího udržitelného využívání a koordinovat 
plánování činností v krajině.

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 
volně žijících živočichů a rostlin




