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Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny 

• Obecně - záměrné rozšiřování křížence druhů 

rostlin či živočichů do krajiny jen s povolením 

orgánů ochrany přírody.  

• Na území chráněných krajinných oblastí zákaz 

záměrného rozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlin.  

• Hospodářské využívání CHKO se provádí 

podle zón odstupňované ochrany tak, aby se 

udržoval a zlepšoval přírodní stav a byly 

zachovány a vytvářeny optimální ekologické 

funkce. 

 



 I. Zóna CHKO 

Zákaz: 

• povolovat a měnit využití území 

• měnit současnou skladbu a plochy 

kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o 

chráněnou krajinnou oblast 

• hnojit pozemky, používat kejdu, silážní 

šťávy a ostatní tekuté odpady. 

 



I. + II. zóna 

 Zákaz: hospodařit na pozemcích mimo 

zastavěná území obcí způsobem 

vyžadujícím intenzivní technologie 

- mohou způsobit podstatné změny v 

biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystémů anebo nevratně poškozovat 

půdní povrch, nelze používat biocidy, 

měnit vodní režim či provádět terénní 

úpravy značného rozsahu 

Obdobně maloplošná chráněná území 



Intenzivní technologie - Věstník MŽP 

6/2013 

• může vést přímému odstranění či systematickému 

odstraňování jedinců druhů společenstva 
daného ekosystému 

• nebo k nepřímému systematickému odstraňování 

určitého druhu nebo určitého přírodního 

společenstva, a tím ke snižování druhové 

rozmanitosti, změnou přírodních podmínek v 

ekosystému (např. plošné hnojení nebo vápnění; 

plošné rozorávání a obnova trvalých travních 

porostů pomocí orby; plošné přísevy trvalých 

travních porostů) 



Lokality zvláště chráněných druhů 

• Zvláště chráněné druhy jsou chráněny ve 

všech svých vývojových stádiích 

(podzemní i nadzemní části rostlin), chráněn 

je také jejich biotop 

• V případě druhů z kategorie ohrožený je 

možno je poškozovat nebo rušit v přirozeném 

vývoji v souvislosti s běžným 

obhospodařováním kultur (rostliny), příp. po 

předchozím souhlasu OOP (živočichové) 



Zonace CHKO Bílé Karpaty 



Plán péče o CHKO 



Informace o pozemku LPIS 



Co se děje při obnově a přísevu TP 

• Rozorání starého porostu: 

- narušení drnové vrstvy – mineralizace humusu, 

dočasné zvýšení dostupných živin a emise 

uhlíku, ztráta kořenové a oddenkové struktury, 

pórovitosti a retenční schopnosti půdy 

- ztráta stabilizované druhové struktury, ztráta 

některých druhů, přizpůsobených podmínkám 

• Založení nového porostu: 

- dočasná změna druhového složení ve prospěch 

vzrůstných druhů závislých na intenzivním 

hospodaření    



I. + II. Zóna  - možnost zásahu 

• výjimka ze zákona / souhlas k činnostem -  

pouze na činnosti vedoucí ke zlepšení či 

udržení stavu 

• zvýšení intenzity po dohodě s CHKO na 

části pozemku, která je zatížená invazními 

nebo expanzními druhy (např. třtinou) 

nebo je jinak degradovaná 

• ověřit předem dopad zásahu na části 

lokality 



Standardy AOPK ČR 

• SPPK D02 001: 2014 Obnova travních 

porostů s využitím regionálních směsí 

osiv 

• SPPK C02 007:2018 Krajinné trávníky 

- zásady výběru druhů a odrůd:  

trávy a jeteloviny - domácí původ, ne 

mezirodové a mezidruhové křížence, ne 

významně pozměněné odrůdy; důležitý účel 

trávníku; byliny – regionální původ 



Standardy AOPK ČR 



Možné dopady 

• Náhrada újmy za ztížené zemědělské 

hospodaření dle Zákona o ochraně přírody 

a krajiny 

• Změna hodnoty přírodních biotopů – změna 

nadstavbových titulů Agroenvironmentálně-

klimatických opatření 

• MŽP dlouhodobě navrhuje snížení 

minimální intenzity dobytka na TP v I. a II. 

zónách v plošných zemědělských dotacích 

a podporu faremního poradenství  



Závěrem 

• Zemědělci a ochranáři jsou partneři 

• Dodržovat zákony, plány péče, klíčová je 

zonace 

• Myslet a konat dlouhodobě 

• Využít místní zdroje a zkušenost  

• Diverzifikovat intenzitu hospodaření TTP v 

III. a IV. zónách CHKO  

• Lépe přísev než obnova, využít regionální 

druhy a osivo; hnojení dle bilance živin, s 

ohledem na chráněné druhy 

 



Děkujeme za pozornost 

klara.camska@nature.cz; 

david.lacina@nature.cz  
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