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I. ÚVODNÍ INFORMACE 

Základní ochranné podmínky ZCHÚ závazně stanovují činnosti,
které je na těchto územích zakázané provádět. Za jednu z nejvý-
znamnějších lze považovat zákaz hospodařit na pozemcích způso-
bem vyžadujícím intenzivní technologie (dále jen intenzivní hos-
podaření; § 26 odst. 3a, § 29a a § 34 odst. 1a zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny). Obsah těchto ustanovení byl
v minulosti často předmětem nejasností. Rozšířením působnosti
správ CHKO i na péči o národní kategorie vybraných zvláště chrá-
něných území mimo území CHKO či posuzováním žádostí
o náhradu újmy potřeba metodického usměrnění narostla. 

Cílem metodického listu je sjednotit praxi v rámci správ CHKO
vysvětlením termínu intenzivní hospodaření a příkladné vyjme-
nování činností, které ho mohou naplňovat v podmínkách NPR
(resp. PR) a na území I. a II. zóny CHKO. Metodický list zpraco-
vala Odborná sekce AOPK ČR ve spolupráci s těmito odborníky
a praktiky:

RNDr. A. Vopálková, ředitelka Odboru zvláště chráněných částí
přírody (MŽP)
Ing. Petr Stloukal, oddělení územní ochrany (MŽP)
Ing. J. Šíma, oddělení druhové ochrany (MŽP)
Mgr. B. Landová, Sekce ochrany přírody a krajiny (MŽP)
Mgr. L. Vokasová, oddělení koncepcí a koordinace programů
(MŽP)
Mgr. S. Havelková, Odbor výkonu státní správy V, Liberec (MŽP)
Ing. J. Klapuš, náměstek ředitele, Sekce pro ochranu lesa a příro-
dy (ČIŽP)
Ing. T. Mařík, vedoucí oddělení ochrany přírody (ČIŽP)

Metodický list byl schválen dne: 30. 3. 2006

II. KOMENTÁŘ K ZÁKAZŮM VZTAHUJÍCÍM SE
K HOSPODÁŘSKÉMU VYUŽÍVÁNÍ POZEMKŮ 
VE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH

Výchozí předpisy: 

zákon č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon)

Základní ochranné podmínky v I. a II. zóně CHKO (§ 26 odst. 3a
zákona) 

Zákaz hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí
způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména pro-
středky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů
anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy,
měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného roz-
sahu. 

Základní ochranné podmínky v NPR (§ 29a zákona) 

Zákaz hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím
intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které
mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře
a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní
povrch, provádět chemizaci, změnu vodního režimu a terén-
ní úpravy.

Základní ochranné podmínky v PR (§ 34 odst. 1a zákona) 

Zákaz hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím
intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které
mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře
a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní
povrch.

Vymezení pojmů:

hospodařením na pozemcích se rozumí:

a) zemědělské hospodaření jako užívání zemědělských
pozemků způsobem odpovídajícím charakteristice druhů
pozemků a způsobu využití pozemku podle zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
a hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže
podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybář-
ského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolov-
ných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybář-
ství),

b) lesní hospodaření v lesích podle zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon).
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Naopak za hospodaření na pozemcích nelze považovat výkon
práva myslivosti a výkon práva rybářství dle příslušné legislativy.

Komentář: 

Termín intenzivní technologie zákon definuje jako prostředky
a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny (resp. změny)
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému. Na hos-
podaření se tedy pohlíží přes důsledky, které nesmí prováděná
činnost naplnit. Zda se jedná o intenzivní hospodaření ve smys-
lu § 26 odst. 3a, § 29a a § 34 odst. 1a zákona či nikoliv, je proto
třeba posuzovat v každém jednotlivém případě s ohledem na
kategorii zvláště chráněného území a vždy přes důsledky, které
posuzovaná činnost může způsobit ve vztahu k předmětu a cíli
ochrany přírody stanoveném ve zřizovacím výnosu a blíže speci-
fikovaném v plánu péče o dané chráněné území. 

Vzhledem ke kategorii ZCHÚ je míněno odlišení CHKO (I. a II.
zóna), kde nesmí být způsobeny podstatné změny v biologické
rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému a území NPR a PR,
kde jsou zakázané činnosti, které by mohly způsobit změnu
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému. S ohle-
dem na definici CHKO (§ 25 odst. 2: udržovat a zlepšovat do-
chovaný přírodní stav a zachovat ekologické funkce chráněného
území), a na definici NPR (§ 28 odst. 2: uchovat či zlepšovat
dosavadní stav přírodního prostředí), vyplývá, že jsou v obou pří-
padech základními ochrannými podmínkami zakázány pouze
takové činnosti, které jsou v rozporu s cílem ochrany přírody,
nebo které by mohly poškodit předmět ochrany přírody v I. a II.
zóně konkrétní CHKO, resp. konkrétní NPR nebo PR. 

Klíčové je vymezení cíle a předmětu ochrany při vyhlašování
chráněného území, z čehož by mělo být zřejmé, zda existence
chráněného fenoménu je vázána na probíhající přirozené proce-
sy (ponechané samovolnému vývoji) nebo na hospodařením
udržované stádium ekosystému. Výchozím bodem pro posuzo-
vání činnosti je aktuální stav chráněného území popsaný v roz-
borové části plánu péče ve vztahu ke zmíněnému předmětu
ochrany. Dalšími podklady mohou být inventarizační průzkumy,
výsledky monitoringu a také vlastní šetření na místě samém.

Doporučený způsob hospodaření jako co nejúplnější výčet pro-
středků a činností, které ještě nenaplňují ustanovení zákazu
intenzivního hospodaření v konkrétní NPR (resp. PR), stanoví
podrobně orgán ochrany přírody v návrhové části plánu péče
o chráněné území včetně podmínek provádění těchto činností.
Tento výčet bude sloužit jako návod pro hospodáře při využívá-
ní pozemků s tím, že tyto činnosti a podmínky jejich provádění
zůstanou doporučené, avšak provádění intenzivnějších zásahů
bude vázané na povolenou výjimku dle ustanovení § 43 zákona.

Prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny
v biologické rozmanitosti a struktuře a funkci ekosystému na
území I. a II. zóny CHKO, nelze v dostatečné podrobnosti stano-
vit v plánech péče o CHKO. V plánech péče o CHKO je uveden
pouze předmět a cíle ochrany přírody v daném území. Vodítkem
pro stanovení intenzity je pro správy CHKO příkladný výčet čin-
ností, které mohou naplňovat ustanovení zákazu intenzivního
hospodaření uvedený v příloze 1 Metodického listu.

Vedle zákazu intenzivního hospodaření se v ustanovení zákona
objevují u jednotlivých kategorií ZCHÚ další zákazy uvozené slo-
vem „anebo“, resp. „nebo“ (např. zákaz použití biocidů, zákaz
chemizace, zákaz změny vodního režimu či provádění terénních
úprav značného rozsahu). Tyto zákazy stojí v ustanovení bez

vztahu na předcházející zákaz intenzivního hospodaření a je
nutné na ně pohlížet jako na samostatné zákazy, jejichž prová-
dění je vázáno povolenou výjimkou dle ustanovení § 43 zákona.

Komentář ke zmíněným činnostem zakázaným ustanovením §§
26 odst. 3a), 29a), 34 odst. 1a):

Poškozování půdního povrchu spočívá ve skrývce nebo přemis-
ťování svrchních vrstev půdy pomocí mechanizace nebo jejím vli-
vem. Za nevratné poškození se pak považuje zásah, který ne-
umožňuje regeneraci původních vlastností půdy přirozenou
cestou. Jedná se např. o jakékoliv mechanické poškození půdní-
ho povrchu mající za následek erozi a nevratný odnos svrchních
vrstev půdy. 

Použití biocidů, za které jsou obecně považovány chemické
látky způsobující smrt živočichů nebo úhyn rostlin, sloužící pře-
vážně k likvidaci živočišných škůdců nebo rostlinných plevelů.
Jedná se tedy především o omezení používání a aplikace pesti-
cidů. Za používání biocidů lze však také považovat např. i aplika-
ci chemických látek likvidujících tzv. lampenfloru v jeskyních. 

Provádět chemizaci lze chápat jako zákaz plošného použití
jakýchkoli chemických látek, jak pesticidů, tak i průmyslových hno-
jiv včetně vápnění.

Terénní úpravy spočívají ve skrývce nebo přemisťování svrch-
ních vrstev půdy, hornin pomocí nástrojů nebo strojů. Za terén-
ní úpravu značného rozsahu lze považovat zásah měnící vzhled
a tvářnost krajiny; přitom je nutné posoudit zejména celkovou
dotčenou plochu, objem přesunutého materiálu, měřítko změn
morfologie terénu ve vztahu k okolním tvarům přirozeného teré-
nu a vliv na vodní režim dotčených pozemků. Za terénní úpravy
značného rozsahu tedy nelze považovat např. výkopové práce
při stavbě inženýrských sítí, budování základů rodinného domu
nebo odbahňování rybníku. Naopak za takové úpravy lze pova-
žovat např. budování teras na svažitých pozemcích, zavážení při-
rozených terénních depresí nebo úpravy terénu za účelem
budování sportovních areálů (sjezdovky apod.).

Za změnu vodního režimu pozemků se považuje zásah člověka,
v jehož důsledku dojde ke zrychlení nebo ke zpomalení odtoku
vody z daného území, nebo ke zvýšení či snížení hladiny povr-
chové i podzemní vody v daném území. Jedná se např. o násle-
dující činnosti:

– čištění stávajících odvodňovacích příkopů (obnova původní
funkce zanesených příkopů),

– budování nových odvodňovacích příkopů,
– překládání koryt vodních toků,
– zprůtočňování zazemněných říčních ramen,
– budování hrází zabraňujících odtoku vody nebo zvyšujících

hladinu vody, 
– manipulace s vodní hladinou ve vodních nádržích a rybní-

cích v rozporu se schváleným manipulačním řádem (změnu
manipulačního řádu lze provést pouze na základě výjimky
z výše uvedeného ustanovení),

– vykácení lesního porostu na rašeliništích a rašelinných
půdách.

V praxi největší střety vyvolává tzv. „obnova původní funkce sta-
rých zanesených příkopů“ prováděná nejčastěji v rašeliništích
a rašelinných smrčinách. V takových případech je třeba při povo-
lování výjimky zvážit, zda změna vodního režimu pozemků způ-
sobená opětovným obnovením funkce starých příkopů a odve-
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dení vody pryč z pozemku a následně umožnění znovuzalesně-
ní pozemku je převažujícím veřejným zájmem, anebo zda by
nebylo vhodnější vyjmout pozemek z porostní půdy a v souladu
s lesním zákonem ho převést do tzv. bezlesí a nezalesňovat.
Jedná se převážně o pozemky plnící významnou vodohospodář-
skou funkci zadržování vody v krajině a mající mimořádný
význam i z hlediska ochrany biologické rozmanitosti.

III. ODKAZY NA POUŽITÉ ČI DALŠÍ PŘEDPISY
A INFORMAČNÍ ZDROJE

MIKO a kol. 2005: Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář.
Nakladatelství C. H. Beck, Praha.

IV. SEZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK 

ZCHÚ – zvláště chráněné území
CHKO – chráněná krajinná oblast
NPR – národní přírodní památka
PR – přírodní památka

V. PŘÍLOHA 1) 

PŘÍKLADY ČINNOSTÍ, KTERÉ MOHOU NAPLŇOVAT USTA-
NOVENÍ ZÁKAZU INTENZIVNÍHO HOSPODAŘENÍ v I. a II.
ZÓNĚ CHKO *

lesní pozemky a porosty:

– obnovní a výchovné postupy uplatňované v lesních poros-
tech, které vedou k dlouhodobému nahrazení hlavní dřevi-
ny, tvořící přirozenou složku ekosystému na daném stano-
višti, jinou dřevinou v rámci daného porostu,

– obnovní a výchovné postupy uplatňované v lesních poros-
tech, které vedou ke snižování celkového podílu zastoupení
druhů dřevin tvořících přirozenou složku ekosystému na
daném stanovišti v rámci daného porostu,

– obnovní a výchovné postupy uplatňované v lesních poros-
tech, které vedou k úplnému odstranění jakéhokoliv z druhů
dřevin tvořících přirozenou složku ekosystému na daném
stanovišti v rámci daného porostu,

– obnovní postupy uplatňované v lesních porostech, které
neumožňují trvalé zachování porostů nejstarších věkových
stupňů (zejména 15., 16. a 17.) s přírodě blízkou druhovou
skladbou v rámci daného lesního hospodářského celku,

– celoplošné hnojení nebo vápnění lesních porostů.

zemědělské pozemky a porosty:

– obnova travních porostů pomocí orby, herbicidu či příse-
vem,

– hnojení travních porostů průmyslovými hnojivy a kejdou,
– pěstování bylin a dřevin k energetickému využití (vrbové

nebo topolové plantáže) na PUPFLu a travních porostech.

rybníky:

– udržování nebo zvyšování intenzity rybářského hospodaření
(zejména nárůst hnojení, přikrmování nebo velikost rybí ob-
sádky),

– změny druhového složení rybí obsádky mající za následek
ohrožení předmětu ochrany (litorálu),

– zavádění farmových chovů vodní drůbeže,
– vyhrnování okrajů rybníků nebo ukládání sedimentů po ob-

vodu rybníka (vytváření obvodových „valů“).

PŘÍLOHA 2) 

PŘÍKLADY ČINNOSTÍ, KTERÉ MOHOU NAPLŇOVAT USTA-
NOVENÍ ZÁKAZU INTENZIVNÍHO HOSPODAŘENÍ v NPR
a PR*

lesní pozemky a porosty:

– provádění úmyslných i nahodilých těžeb v lesních porostech
mající za následek vznik holiny, 

– provádění mýtních i předmýtních těžeb v lesních porostech
vedoucí ke snižování podílu zastoupení druhů dřevin tvoří-
cích přirozenou složku ekosystému na daném stanovišti pod
minimální hranici přirozeného zastoupení,

– provádění mýtních i předmýtních těžeb v lesních porostech
vedoucí k odstraňování stromů vybraných věkových stupňů
nebo vybraných tloušťkových stupňů v rámci porostu,

– vyklízení dřeva z přirozených lesních porostů,
– výchovné zásahy v lesních porostech vedoucí k úplnému

odstranění jedné porostní etáže,
– výchovné zásahy v lesních porostech směřující k snížení

zastoupení některého stanovištně původního druhu dřeviny
v lesním porostu pod úroveň přirozeného zastoupení,

– zalesňování stanovištně nepůvodními dřevinami (rozšiřová-
ní geograficky nepůvodních dřevin je zakázáno ustanovením
§ 26 zákona),

– zalesňování holých ploch v přirozeně mezernatých nezapo-
jených lesních porostech (lesostepi, rašeliniště, porosty při
horní hranici lesa apod.) s předpokladem vytvoření zapoje-
ných lesních porostů,

– hnojení a vápnění pozemků,
– příprava půdy při obnově lesa.

zemědělské pozemky a porosty:

– orba pozemků,
– zalesňování pozemků,
– hnojení průmyslovými hnojivy a kejdou a vápnění pozemků,
– sečení travních porostů způsobem, který vede k negativním

změnám předmětu a cíle ochrany přírody v dané NPR nebo
PR (zvýšení počtu sečí, posunutí termínu sečí apod.), 

– pastva dobytka na travních porostech způsobem, který vede
k negativním změnám předmětu a cíle ochrany přírody
v dané NPR nebo PR (zejména zvyšování počtu kusů dobyt-
ka, případně změna druhu dobytka apod.),

– obnova travních porostů pomocí orby, herbicidu či přísevem.

rybníky:

– chov ryb, který vede k negativním změnám předmětu a cíle
ochrany přírody v dané NPR nebo PR (zejména zvyšování
množství chovaných ryb nebo zavádění dosud nechovaného
druhu ryb apod.),

– chov vodní drůbeže,
– přikrmování, hnojení a vápnění rybníků,
– manipulace s hladinou vody na vodních nádržích a rybnících

v rozporu se schváleným manipulačním řádem (změnu
manipulačního řádu lze provést pouze na základě výjimky
z výše uvedeného ustanovení),

– odbahňování. 
*Některé příklady jsou odlišné od Komentáře k zákonu o ochra-
ně přírody a krajiny (Miko 2005).
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Ve dnech 21. – 23. 9. 2006 proběhlo v Chebu pod záštitou
Petra Pitharta, mezinárodní odborné sympozium Architekto-
nické dědictví krajiny, problematika a aspekty obnovy dialo-
gu historických objektů. Účastníci sympozia se shodli na
závěrečném memorandu, ze kterého vybíráme:

Krajina je velmi důležitou částí životního prostředí, představuje
kulturní kapitál a je potenciálním zdrojem významných hmot-
ných hodnot. Péče o krajinu a její hodnoty je důležitým veřejným
zájmem.

Základním předpokladem péče o krajinu a její kulturní dědictví je
rozpoznání a pojmenování hodnot, které jsou pro společnost
cenné a je žádoucí usilovat o jejich zachování. Je třeba věnovat
mnohem větší pozornost vzdělání, výchově a propagaci myšle-
nek péče o kulturní krajinu.

Péče o kulturní krajinu se týká ochrany přírody i památkové péče.
Je žádoucí, aby oba obory při péči o krajinu úzce spolupracovaly.
Zároveň je třeba zapojit další obory a resorty. Je potřeba přizpů-
sobit standardy a praxi územního plánování potřebám péče
o krajinu a jejího architektonické dědictví.

Při péči o kulturní krajinu je žádoucí mezinárodní, regionální
i přeshraniční spolupráce. Smyslem péče o krajinu je uchování
existujících hodnot důležitých pro společnost a vytváření přízni-
vého a podnětného prostředí pro občany. Je třeba vytvořit
nástroje vtahující veřejnost do procesu péče o krajinu. Je vhodné
podporovat takové formy podnikatelských aktivit, které mohou
pomoci péči o krajinu a její architektonické dědictví, aniž by vedly
k jejich ochuzení.

Kulturní krajina je místo k životu. Je důležité vytvářet předpokla-
dy, aby lidé krajinu neopouštěli. Je třeba, aby vznikly dotační titu-
ly zaměřené na péči o architektonické dědictví krajiny a aby vláda
ČR vytvořila systémové nástroje usnadňující čerpat pro tuto
potřebu prostředky z fondů EU.

Účastníci sympozia děkují městu Cheb za uspořádání akce věno-
vané tak důležitému tématu, jako je architektonické dědictví kra-
jiny. Oceňují, že koncepce sympozia překročila úzce oborový
pohled a akcentovala komplexní chápání problému. 

Účastníci sympozia se shodli na tomto memorandu:
Krajina je velmi důležitou částí životního prostředí, představuje
kulturní kapitál a je potenciálním zdrojem významných hmot-
ných hodnot. Péče o krajinu a její kulturně historické hodnoty je
důležitým veřejným zájmem, a je proto třeba jí věnovat odpoví-
dající pozornost. Požadujeme, aby jí tuto pozornost věnovala
i politická reprezentace a aby byly vytvářeny potřebné předpokla-
dy pro její zachování. 

Základním předpokladem péče o krajinu a její kulturní dědictví je
rozpoznání a pojmenování hodnot, které jsou pro společnost
cenné, a je žádoucí usilovat o jejich zachování. 

Pro zachování kvalit krajiny je velmi podstatné vzdělání. Vzdělá-
ní, výchově a propagaci myšlenek péče o kulturní krajinu je třeba

věnovat mnohem větší pozornost než dosud. Připomínáme
zejména význam a odpovědnost vysokých škol, které připravují
odborníky působící v oborech dotýkajících se životního prostředí
a architektonického dědictví krajiny. 

Péče o kulturní krajinu se týká stejně tak ochrany přírody, jako
i památkové péče. Je proto žádoucí, aby oba obory při péči o kra-
jinu úzce spolupracovaly. Zároveň je potřeba zapojit další obory
a resorty. V tomto smyslu se obracíme na vládu České republiky
s výzvou, aby podporovala platformy koordinující péči o kulturní
krajinu České republiky ve všech souvislostech a zároveň se se
stejnou výzvou obracíme na jednotlivá ministerstva, aby totéž
učinila ve svých resortech. Ministerstvo životního prostředí žádá-
me, aby iniciativně vykonávalo koordinační činnost v implemen-
taci Evropské úmluvy o krajině. Ministerstvo školství žádáme, aby
tuto problematiku zohlednilo v tématech vzdělávacích programů. 

Jedním z důležitých nástrojů uchování kvalit krajiny je územní
plánování. Je potřeba přizpůsobit standardy a praxi územního
plánování potřebám péče o krajinu a jejího architektonické
dědictví. Morální odpovědnost obecních a krajských samospráv
za zachování kulturního odkazu krajiny je při zadávání a schvalo-
vání územní dokumentace nezastupitelná. 

Při péči o kulturní krajinu je žádoucí mezinárodní, regionální
i přeshraniční spolupráce. To je zvlášť potřebné v oblastech býva-
lých Sudet. 

Smyslem péče o krajinu je uchování existujících hodnot důleži-
tých pro společnost a vytváření příznivého a podnětného prostře-
dí pro občany. Účast občanů je proto při péči o kulturní krajinu
nezbytným předpokladem úspěchu. Účastníci sympozia požadu-
jí, aby byly vytvářeny nástroje vtahující veřejnost do procesu péče
o krajinu a aby odborné instituce všech zainteresovaných oborů
při ochraně krajiny spolupracovaly s veřejností mnohem intenziv-
něji než dosud. Úloha občanů a občanských sdružení je při péči
o krajinu nezastupitelná. 

Ekonomické hledisko je jedním z velmi důležitých předpokladů
zachování kvalit kulturní krajiny. Z tohoto důvodu je vhodné pod-
porovat takové formy cestovního ruchu a všech ostatních podni-
katelských aktivit, které mohou pomoci péči o krajinu a její archi-
tektonické dědictví, aniž by vedly k jejich ochuzení. 

Kulturní krajina je místo k životu. Je proto důležité vytvářet tako-
vé podmínky, aby lidé krajinu neopouštěli. Bez podpory životních
podmínek v malých obcích a vytváření pracovních příležitostí se
bude krajina nadále vylidňovat. 

Požadujeme, aby vznikly dotační tituly zaměřené na péči o archi-
tektonické dědictví krajiny a aby vláda ČR vytvořila systémové
nástroje usnadňující čerpat pro tuto potřebu prostředky z fondů
Evropské unie. Část těchto prostředků by měla být věnována
dokumentaci a projektové přípravě. Soukromé vlastníky, kteří se
snaží uchovat architektonické dědictví krajiny, je třeba podpořit
efektivnějším způsobem než dosud. 
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