
Management a plány 
péče

Přednáška KGG/UOZP



Plány péče o zvláště chráněná území 38 §
zákona č. 114 Sb. 

� (1) Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné 
pásmo (dále jen "plán péče") je odborný a koncepční 
dokument ochrany přírody, který na základě údajů o 
dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného 
území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu 
předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na 
zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými 
vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako 
podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů 14a) a pro 
rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani 
právnické osoby není závazný. 

� (2) Zpracování plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody 
příslušný k vyhlášení zvláště chráněného území. 
Zpracování plánů péče o národní parky a chráněné 
krajinné oblasti zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. 



Plány péče o zvláště chráněná území 38 §
zákona č. 114 Sb. 

� . (3) Před schválením plánu péče vydá orgán ochrany 
přírody oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu 
péče. Oznámení zveřejní na portálu veřejné správy a zašle 
dotčeným obcím, které je zveřejní na své úřední desce. 

� (4) Návrh plánu péče projedná orgán ochrany přírody 
rovněž s dotčenými obcemi a kraji. O způsobu vypořádání 
připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany 
přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí. Plán 
péče schvaluje orgán ochrany přírody zpravidla na období 
10 až 15 let. 

� (5) Schválený plán péče uloží orgán ochrany přírody v 
ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42) a předá v 
elektronické podobě na technickém nosiči dat dotčeným 
obcím a krajům. 



Plány péče o zvláště chráněná území 
38 § zákona č. 114 Sb. 

� (6) Realizaci péče o zvláště chráněná území a jejich 
ochranná pásma zajišťují orgány ochrany přírody příslušné 
ke schválení plánu péče, přitom postupují podle 
schváleného plánu péče. 

� (7) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím 
právním předpisem obsah plánů péče o jednotlivé 
kategorie zvláště chráněných území a postup jejich 
zpracování. . 



Smluvní ochrana §39
� (1) Pro evropsky významné lokality lze namísto vyhlášení 

národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, 
přírodní rezervace, přírodní památky nebo památného 
stromu, včetně jejich ochranných pásem, prohlásit území 
za chráněné nebo strom za památný, pokud již nejsou 
zvláště chráněny podle tohoto zákona, na základě písemné 
smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a 
orgánem, který je oprávněn k jejich vyhlášení. Smluvně lze 
dále chránit i stromy nebo jiná území se soustředěnými 
přírodními hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či 
jedinečné ekosystémy v rámci příslušné biogeografické 
oblasti nebo stanoviště vzácných či ohrožených druhů 
živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny podle 
tohoto zákona. 



Smluvní ochrana §39

� Smlouva musí obsahovat zejména 

� a) vymezení ochranných podmínek chráněného území 
nebo památného stromu, 

� b) způsob péče o chráněné území nebo strom. 

� Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k 
pozemku formou věcného břemene, o jehož zápis do 
katastru nemovitostí požádá příslušný orgán ochrany 
přírody. Náležitosti obsahu smlouvy upraví Ministerstvo 
životního prostředí prováděcím právním předpisem. 



Péče o MZCHÚ

Bohdanečský rybník a rybník Matka



Péče o MZCHÚ

� Slanisko Dobré 
pole – porosty 
limonky 
chobotnaté



Péče o 
druhy

� Porosty rašeliníků, 
suchopýrů, ostřic, 
vachty trojlisté, v 
povodí Bělé na 
Drahanské 
vrchovině 



Péče o 
NP 

� Použití techniky šetrné lesu při těžbě nevhodných dřevin z lesních 
porostů – NP Podyjí. 



Péče o les v CHÚ

� Nahrazení trnovníku akátu za přírodě blízké dřeviny např. dub letní 



Péče o NP

� Selektivní kosení expandující třtiny křovištní ve vých. části NP Podyjí



Péče o NP 

Každoroční kosení lučních enkláv v nivě řeky Dyje



Péče o MZCHÚ

Selektivní kosení rašelinné louky se vstavačovitými PP Polední na Prachaticku



Péče o NP

� Mechanická 
likvidace netýkavky 
žláznaté z 
chráněných ploch



Péče o CHKO

� Pastva je jedním ze způsobu managemnetu NPR Slanisko u Nesytu



Péče o CHKO

� Hospodaření v CHKO Pálava



Péče o CHKO

� Průvodcovství v NPR Vývěry Punkvy, Punkevní jeskyně, 
vodní plavba.



Péče o 
CHKO

� Jeskyně Výpustek -
zbytky po válečném 
využívání podzemí



Péče o CHKO

� Výzkumy



Péče o 
CHKO

� Boubín



Péče o NP

� Turistické stezky na Sněžku



Péče 
o NP

Plastové ochrany pro sazenice listnáčů v Labském dole



Péče o krajinu 

� Dotace MŽP PPK

� Dotace MŽP PRŘS

� Dotace EU a rozpočty KrÚ

� Dotace EU  OPŽP



Péče o krajinu

� Program revitalizace říčních systémů - PRŘS
� Program péče o krajinu - PPK

Cíle:
� zlepšení a k obnovení rovnovážného vodního 

režimu v krajině 
� podpora druhové rozmanitosti., zachování a 

vytváření přirozených a významných biotopů
� opatření vedoucí ke zlepšení čistoty 

povrchových vod



Péče o krajinu 

� Žádosti se podávaly a podávají na AOPK ČR, 
Správy CHKO a správy NP.

� AOPK ČR – OPŽP i ostatních žadatelů v rámci 
prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a 
krajiny (www.opzp.cz)



Podporované oblasti 
OPŽP, prioritní osa 6

� 1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

� 2 Podpora biodiverzity
� 3 Obnova krajinných struktur
� 4 Optimalizace vodního režimu krajiny
� 5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

� 6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování 
geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení 
neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů 
podzemních vod



Dotační programy
PRŘS - pozitivní zásahy do vodního režimu v krajině 

� obnovy přirozených funkcí vodních toků 
� odstraňování migračních překážek v tocích
� výstavby a obnovy vodních nádrží
� podpora mokřadních ekosystémů, 

� výstavba a obnova ČOV a kanalizací
PPK - udržení kulturního stavu krajiny
� ošetřování památných stromů a alejí, výsadby

� zakládání TTP
� podpora druhové rozmanitosti, likvidace náletových dřevin, 

extenzivní pastva 
� Péče o volnou krajinu a o zvláště chráněná území



Vynakládání fin. prostředků v letech 2000 - 2004
počet akcí mil.Kč

revitalizace vodních toků 147 192

revitalizace mokřadních prvků a prvků ÚSES
vázaných na vodní režim

72 136

stavba rybích přechodů 25 43

Tvorba protierozních opatření z odpovídajícího osiva 
a sadbového materiálu (TTP, ÚSES)

1086 148

Vytváření podmínek pro zachování významných 
biotopů (kosení, nálet, pastva) 

1531 62

výstavba a obnova vodních nádrží 755 854

Ošetření památných a jiných významných stromů 551 27

Opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v 
lesích 

13 2

VýstavbaČOV a kanalizací 252 1245



Děkuji za pozornost!


