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1 Úvod  

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Podporu a rozvoj chráněných 

krajinných oblastí v České republice. Důvodem takovéhoto výběru bylo, že část roku trávím 

v Beskydech, konkrétně na Visalajích, kde mí rodiče vlastní pensiony, které se nacházejí 

v prvním ochranném pásmu chráněné krajinné oblasti Beskydy. Chtěla jsem tedy pochopit 

fungování chráněných krajinných oblastí. Jakým způsobem jsou financovány, jak funguje 

oblast dotací. Jelikož v dnešní době je příroda velmi důležitá, ačkoli si to mnoho lidí 

neuvědomuje. Kolem sebe nejen ve městě, ale bohužel i v přírodě vídám lidi, kteří jsou 

lhostejní k přírodě a nerespektují zákony. Příroda pořád ustupuje a zmenšuje se na úkor lidí, 

měst, výstavbě silnic, potřebě dřeva. A tak si myslím, že je podstatné chránit alespoň to, co 

nám ještě zůstává.  

  

 Cílem bakalářské práce je ukázat fungování chráněných krajinných oblastí 

z jejího finančního hlediska, vyjasnit některé pojmy, které se k nim vztahují. Popsat, jakým 

způsobem fungují dotační programy, podporované Ministerstvem školství, nebo z fondů 

Evropské Unie. V práci byly použity jak internetové zdroje, knihy a také byly využívány 

interní materiály. Internetových zdrojů je v práci více, jelikož jde o téma, které zatím nebylo 

zpracováno do knižní podoby.  

 

 Druhá kapitola bakalářské práce s názvem Chráněné krajinné oblasti v České 

republice, vymezuje pojmy, chráněná krajinná oblast, jaké existuje vymezení zákonem, jaké 

máme v rámci CHKO maloplošně chráněná území, která jsou také velmi podstatná, popisuje, 

co je pojem NATURA 2000, o kterém mnoho lidí neví, že existuje, a pokud vědí, tak většinou 

jen velmi okrajově. Budeme se snažit popsat, jaké existují dotační programy. Pak se také 

budeme věnovat devíti chráněným krajinným oblastem, jejich charakteristikou a způsobem, 

kterým jsou financovány.   

 

 Ve třetí kapitole, která se nazývá Podpora a rozvoj chráněné krajinné oblasti 

Beskydy, navazujeme poslední desátou CHKO na předešlou kapitolu. Chráněné krajinné 

oblasti byly vybrány tak, aby byla každá charakteristická něčím jiným, aby se každá 

nacházela v jiné části republiky a mohli jsme tedy hodnotit, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Co se 

týče Beskyd, zaobírá se fungováním CHKO Beskydy, rozdělením jejích zón, formou 
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financování, ekologickou výchovou a třeba také velmi důležitým monitoringem a výzkumem. 

Budeme se snažit zjistit, na co všechno správa CHKO používá přidělené peníze. 

 

 Čtvrtá kapitola se zabývá využitím řešené problematiky v médiích, budou 

k tomu použity výsledky bakalářské práce, které jsme zjistili v předchozích kapitolách a 

využijeme je v žurnalistické praxi. Pro zpracování bude použit editorial, článek, rozhovor, 

anketa.  

 

 Na konci této práce jsou shrnuty výsledky, ke kterým jsme se dopracovali, a 

jsou popsány v závěru.  
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2 Chráněné krajinné oblasti v České republice 

 

 V ČR se chráněná území rozdělují na několik úrovní. Vymezují se podle velikosti na 

chráněná území maloplodá a chráněná území velkoplošná, do kterých patří národní parky a 

právě chráněné krajinné oblasti.
1
 Chráněná krajinná oblast je území, tvořené kulturní krajinou, 

reliéfem, přirozeným ekosystémem, travnatých a lesních porostů s velkým zastoupením 

dřevin. Cílem je zajistit ekologicky optimální a diferencované využití krajiny, které respektuje 

krajinný ráz. Chráněnou krajinnou oblast (dále už jen CHKO) vyhlašuje vláda České 

republiky nařízením.  

 Využívání krajiny se provádí podle zón, které jsou odstupňovány tak, aby se zlepšoval 

a udržoval jejich přírodní stav a vyly vytvořeny a zachovány optimální funkce těchto území. 

Využití k rekreačním účelům je přípustné jen pokud to nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO.
2
 

 

Území CHKO se v souladu s platným zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny rozděluje do čtyř zón: 

 I. zóna, je nejvyšší stupeň ochrany, patří zde přirozená a polopřirozená lesní 

společenství, která jsou málo pozměněná člověkem, mokřady, stepní louky, 

subalpínské hole. Zaměřuje se na nejjemnější formy lesního hospodaření, 

 II. zóna, zahrnuje lesní a bohaté travní porosty. Cílem je uchovat a vytvořit prostorově  

a druhově rozmanité lesní a luční společenstva, které slouží zároveň jako ochranné 

pásmo I. zóny. Uplatňují se tady jemné formy lesního hospodaření,  

 III. zóna, zde jsou zařazeny převážně hospodářské lesy, louky, pole, plochy 

s rozptýlenou zástavbou, nebo malými sídly. Cílem je dotváření krajinného rázu, 

 IV. zóna, zahrnuje zastavěné plochy, ornou půdu. Umisťuje se zde zástavba, 

podnikatelské aktivity, bydlení.
3
 

 

2.1 Vymezení pojmu chráněná krajinná oblast v České republice 

 Chráněné krajinné oblasti se řídí zákonem číslo 381/2009 Sb. O ochraně krajiny a 

přírody. Účelem zákona za přispění krajů, obcí, správců a vlastníků přispět k obnově a 

                                                 
1
 VOŽENÍLEK, Vít. Národní parky a chráněné krajinné oblasti České republiky. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2002. 156 s.  
2
 Tamtéž 

3
 Tamtéž 
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udržení rovnováhy v přírodě. V souladu s právem Evropských společenství vytvořit v České 

republice soustavu Natura 2000. Nutné je přitom zohlednit sociální, kulturní, hospodářské 

potřeby obyvatel a místní a regionální poměry.
4
 

V současné době máme v České republice 25 CHKO, celou svou plochou zabírají 

1 086 737,3 hektarů, což je asi 13% plochy celého státu.
5
 CHKO jsou: Český ráj, Moravský 

kras, Šumava, Jizerské hory, Jeseníky, Orlické hory, Žďárské vrchy, Český kras, Labské 

pískovce, Beskydy, Slavkovský les, Lužické hory, České středohoří, Kokořínsko, Pálava, 

Křivoklátsko, Třeboňsko, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Litovelské Pomoraví, 

Broumovsko, Poodří, Železné hory a nejnovější chráněnou krajinnou oblastí je Český les.
6
 

V CHKO se můžeme setkat s různými druhy dotací a podpor rozvoje. Zájem o krajinu 

a přírodu již není doménou jen ochránců přírody. V současnosti se to čím dál více týká i 

ostatních oblastí lidské činnosti. Na realizaci projektů v přírodě a krajině České republiky 

poskytuje především Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, každoročně 

mnoho miliard korun. Máme pět oblastí rozdělení dotačních programů. Jde o bezlesí, les, 

vodu, osvětu a vzdělání a výzkum a podkladové materiály. V každé z těchto oblastí pak 

nalezneme bezpočet dotačních programů. Dotace můžeme rozdělit na dotační programy 

financované z národních zdrojů, nebo se jedná o Evropské dotační programy.
7
 

Mezi lety 2000 a 2010 bylo na ochranu životního prostředí použito v pořízených 

investicích na ochranu životního prostředí a neinvestičních nákladech na ochranu životního 

prostředí, použito 58 480 783 mil. Kč, v letech 2000-2002, neinvestiční náklady na ochranu 

životního prostředí nejsou uvedeny, protože v těchto letech neinvestiční náklady ještě nebyly 

používány k ochraně životního prostředí, jak je uvedeno v tabulce 2.1. 

  

 

 

 

 

                                                 
4
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Platná legislativa, [online] 2008-2012. 

[cit. 10. února 2012]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/58170589E7DC0591C125

654B004E91C1/$file/zakon%20114-1992_uplne%20zneni%20(2.1.2011).pdf. 
5
AOPK ČR. CHKO, [online] 2011. [cit. 10. února 2012]. Dostupné z: 

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&KATEGORIE=CHKO. 
6
 VOŽENÍLEK, Vít. Národní parky a chráněné krajinné oblasti České republiky. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2002. 156 s.  
7
 AOPK ČR. Přehled programů, [online] 2012. [cit. 15. února 2012]. Dostupné z: 

http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html. 
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Tab. 2.1 Finančních investice do životního prostředí 

Rok Pořízené investice na ochranu ŽP (tis. Kč)
1)

 Neinvestiční náklady na ochranu ŽP (tis. Kč)
2)

 

2000 2 733 440  - 
2001 1 417 959  - 
2002 1 357 432  - 
2003 1 606 309  3 035 304  

2004 2 079 591  3 003 251  

2005 2 087 233  3 185 864  

2006 2 332 103  4 409 225  

2007 2 842 333  4 600 502  

2008 2 406 770  5 203 459  

2009 2 698 577  5 290 698  

2010 2 848 237  5 342 496  

 

Zdroj: Český statistický úřad. Finanční investice do životního prostředí, [online] 2012. [cit. 10. února 2012]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zivotni_prostredi-xt. Vlastní zpracování.  

 

2.1.1 Problém těžby nerostných surovin na území CHKO 

 Jak jsme si již řekli, velkoplošná zvláště chráněná území, národní parky a CHKO se 

rozkládají na 11 535 km
2. 

Zákonem zakázaná je plocha představující asi 19,3 %. Zákon o 

ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., naprosto vylučuje na území národních parků, a I. a 

II. zón CHKO, těžbu nerostných surovin. Nově stanovené dobývací prostory, zákon ve 

většině případů dodržují. Výjimky však existují tam, kde byly dobývací prostory stanoveny 

ještě před rokem 1992. Jsou ale časově omezené a záleží tak na dohodě s danou CHKO. 

Objem těžby nerostných surovin na územích CHKO, po roce 1990 klesl o asi 50%. 

Problémem při ochraně přírody a krajiny tak nadále představuje například těžba vápenců 

v CHKO Český kras, těžba štěrkopísků v CHKO Třeboňsko nebo těžba stavebního kamene 

v CHKO České středohoří. Důvodem je geologická stavba České republiky. Území, které je 

tvořeno vápenci je díky své vysoké biodiverzitě a výrazné morfologii prohlášeno za CHKO a 

tak těžba znamená střet zájmů. Těžit vápenec v jiných lokalitách je naprosto nereálné. Těžba 

štěrkopísků a stavebního kamene zase přestavuje využívání zdrojů v daném regionu. 

V CHKO České Středohoří se vyskytují vulkanické horniny, které jsou zdrojem drceného 

kameniva. Na Třeboňsku došlo po roce 1991 také k útlumu těžby až na dnešních 40% 

v porovnání s rokem 1989.  

 Životní prostředí velmi negativně ovlivňují změny v krajinném rázu jako například 

tvoření nových vodních ploch při povrchovém těžení v lomech, snižování objemu 
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podzemních vod a následné vysychání lesních porostů a v neposlední řadě dochází 

k zatěžování sídel, krajiny i I. zón CHKO hlukem a prachem.
8
  

 

2.2 Velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území, biosférické rezervace  

Kromě velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území, které si podrobněji 

popíšeme níže, mají velký význam také tzv. biosférické rezervace, které jsou uznávány 

organizací UNESCO a nezařazují se ani do velkoplošných ani do maloplošných zvláště 

chráněných území. Na území České republiky bylo do roku 1996 vyhlášeno 6 biosférických 

rezervací (Křivoklátsko, Třeboňsko, Pálava, Šumava, Krkonoše, Bílé Karpaty).
9
 Oblast BR 

musí být dostatečně veliká, tak aby mohla plnit funkci ochrany ekosystémů, krajiny, genetické 

a druhové variability. Měla by prosazovat hospodářský a demografický rozvoj a podporovat 

výzkumy a ekologickou výchovu.  

 

2.2.1 Rozdělení velkoplošných chráněných území 

Do velkoplošných zvláště chráněných území spadají národní parky a CHKO České 

republiky. V České republice se nacházejí 4 národní parky, které se rozkládají na 140 300 ha, 

což je asi 1,8% rozlohy státu, a 25 CHKO, kterými se v této práci důkladně zabýváme: 

 národní park, 

 chráněná krajinná oblast. 

 

Národní park (dále jen NP) je území s dochovaným přírodním prostředím, které je 

jedinečné v mezinárodním nebo nadnárodním měřítku. Cílem NP je ochrana a obnova 

přírody. Území, na němž se rozkládá NP je přirozený ekosystém, ve kterém mají neživá 

příroda, rostliny a živočichové velmi vysoký vědecký a výchovný význam. NP vyhlašuje 

zákonem Parlament České republiky. NP jsou v mezinárodním měřítku nejcennějšími a 

nejpřísněji chráněnými územími. Vyhlašuje se tak jen tehdy, pokud jsou všechny zákonné 

předpoklady a záruky. V NP jsou na rozdíl od CHKO pouze tři zóny ochrany.  

 

                                                 
8
 DVOŘÁK, Antonín  a Richard, NOUZA. Ekonomika přírodních zdrojů a surovinová politika. Praha: 

Oeconomica, 2002. 164 s.  
9
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO POSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Zahraniční vztahy, UNESCO, [online] 

2008-2012. [cit. 10. února 2012]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/unesco/cr_v_unesco/biosfericke_rezerva

ce_unesco.html.  
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2.2.2 Rozdělení maloplošných chráněných území 

Maloplošná zvláště chráněná území tvoří rozsáhlou síť v celé České republice. Tvoří 

vice než 1 800 lokalit, což je asi 1% rozlohy celého státu, na území maloplošných zvláště 

chráněných území se nacházejí:
10

 

 národní přírodní rezervace, 

 přírodní rezervace, 

 národní přírodní památky, 

 přírodní památky.
11

 

 

Národní přírodní rezervace jsou menší území, která mají mimořádné hodnoty a jsou 

významné v národním a mezinárodním měřítku. Národní přírodní rezervaci vyhlašuje 

Ministerstvo životního prostředí České republiky.
12

 

 

Přírodní rezervace je menší území přírodních hodnot v zastoupení ekosystémů, které 

jsou významné pro příslušnou geografickou oblast. Vyhlašuje jej odbor životního prostředí 

okresního úřadu, který je místně příslušný, popřípadě magistrát nebo správa CHKO.
13

 

 

Národní přírodní památka, Přírodní památka jsou to přírodní útvary malé rozlohy, 

které jsou geomorfologickými nebo geologickými útvary. Jsou nalezištěm nerostů nebo 

ohrožených a vzácných druhů ekosystémů, mezinárodním a národním, vědeckým významem. 

Na rozdíl od NPR může být formovány i lidskou činností. NPP vyhlašuje Ministerstvo 

životního prostředí České republiky. PP vyhlašuje buď odbor životního prostředí okresního 

úřadu, který je místně příslušný, magistrát nebo správa CHKO.
14

 

 

 

 

                                                 
10

 VOŽENÍLEK, Vít. Národní parky a chráněné krajinné oblasti České republiky. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2002. 156 s.   
11

 VOŽENÍLEK, Vít. Národní parky a chráněné krajinné oblasti České republiky. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2002. 156 s.   
12

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Národní přírodní rezervace, [online] 
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2.3 Pojem ekologická ekonomie 

Měření hodnot životního prostředí je nejvíce diskutované téma environmentální 

ekonomie. Vychází se z antropocentrického přístupu, kdy jsou hodnoty jednotlivců závislé na 

jejich preferencích. Antropocentrismus vychází z chování jednotlivců. V ekonomickém 

hodnocení podle antropocentrismu je vyjadřují pouze preference lidí.
15

  

V ekologické ekonomii jde o snahu propojit přírodní a společenské vědy, zvláště 

ekonomii a ekologii. Cílem je rozvinout vazby mezi přírodními a lidskými systémy k tvorbě 

ekologicky udržitelného světa. Ekonomie ekologická je hodnota, ve které se jedná o směr, 

který přívrženci označují jako syntézu, ve které se zabývají problémem neudržitelnosti vlivu 

člověka na přírodní prostředí.  

Zakladatelem ekologicky orientované etiky je Aldo Leopold v roce 1949. Důvodem je 

rozdíl od ekocentrismu a na něm postavených společenských vědách, které hledají řešení, 

vedoucí k mírovému soužití a růstu blahobytu ve společnosti. Tento cíl doplňuje 

ekocentrismus
16

 harmonií ekosystému. Je to hledání řešení, které přiměje člověka jednat tak, 

aby prospíval také okolní přírodě, ne jen sám sobě a jiným lidem. Ekologická ekonomie patří 

mezi normativní školy. 

Ekologičtí ekonomové hledají nástroje, jak přimět člověka, který je jako jediný tvor 

obdařen rozumem, chovat se vůči okolí eticky a prospívat jak lidem, tak zvířatům a rostlinám, 

aby tak činil častěji a pokud možno vždy.  

Na příkladu stavby domu na pozemku si můžeme ukázat, že nahrazení 

antropocentrické
17

 etiky etikou ekocentrickou je z ekonomického pohledu nemožné. Vlastník 

pozemku se stavbou domu rozhodne zvýšit si svůj blahobyt a tím zvýšit blahobyt i jiným, 

firmám, které se na projektu účastní. Z pohledu ekonomiky nejde o žádný konflikt. Jde tedy o 

Paretovo
18

 pravidlo jednomyslnosti, kdy roste společenský užitek. Ekonom ekologický 

naopak vidí veliký konflikt v poškozování přírody. Přesto, že užitek jednotlivých účastníků 

roste, společenský užitek může v důsledku ohrožení živočišných druhů klesat. Když se na to 

podíváme z pohledu ekonoma teď, je patrný konflikt, neboť do lidských aktivit vstoupil 

                                                 
15

DVOŘÁK, Antonín a Jan, BRŮHA a Hana, BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ a  Jan MELICHAR  a Milan 

ŠČASNÝ. Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí. Praha: Oeconomica, 2007. 

195 s.  
16

 Ekocentrismus- je nauka, která se zabývá hodnotou životního prostředí a hlavně etickým přístupem, který je 

zodpovědný k ponechání života a přírody jako celku. Slovník cizích slov. Ekocentrismus, [online] 2005-2006. 

[cit. 10. února 2012]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz.  
17

 Antropocentrismus- názor, kdy je člověk středem i koncem světa i vesmíru. Slovník cizích slov. [online] 2005-

2006. [cit. 10. února 2012]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz.  
18

 Vilfredo Pareto (1848-1923)- italský sociolog a ekonom, který definoval efektivní rozhodnutí jako rozhodnutí 

takové, které zlepšuje situaci, důchod, blahobyt, některých nebo všech subjektů, tak aniž se zhorší situace jiných 

subjektů.  JUREČKA, Václav a kolektiv. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2010. 359 s.  
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regulátor, který zakazuje nebo omezuje možnost uskutečnit směnu. Ekologický ekonom totiž 

volí blahobyt člověka a blahobyt přírody a oba tyto cíle jsou neslučitelné. Na rozdíl od první 

situace tak nemůžeme mluvit o blahobytu společnosti, neboť užitek minimálně jednoho 

člověka klesl.  

Ekologický ekonom, který vidí konflikt v jednání člověka, hledá ekonomické nástroje, 

kterými by se mohl konflikt cílů řešit mírovou cestou, a to by vedlo ke zvýšení blahobytu 

obou stran. V této kapitole jsme se snažili ukázat, že s ekonomikou, hledající řešení, které by 

zvyšovalo blahobyt lidí, je neslučitelná jiné než antropocentrická etika. Ekocentrici 

klidně obětují blahobyt, zdraví, v krajním případě i život člověka pro záchranu ekosystému. 
19

 

 

2.4 NATURA 2000 

Program NATURA 2000 patří do environmentálních opatření Evropské unie, které se 

provádějí prostřednictvím takzvaných akčních programů životního prostředí. Pro bližší 

pochopení a rozdělení akčních programů si je jen v krátkosti představíme.  

První akční program byl přijat už v roce 1973, který obsahoval zásady a principy 

politiky životního prostředí. Na něj v roce 1977 navázal druhý akční program, který se 

zabýval problematikou ochrany před hlukem, jadernou energií a hospodaření s odpady. Třetí 

akční program byl v letech 1983-1986 a zabýval se integrací ochrany životního prostředí i do 

ostatních politik. Hlavními cíly čtvrtého akčního program pro období let 1987-1991  byla 

ochrana, zachování a zlepšování životního prostředí, zajištění racionálního a šetrného 

hospodaření s přírodními zdroji. Pátý akční program vytyčoval strategie pro období 1992-

2000, jejich prioritou byly klimatické změny, voda, biodiverzita, životní prostředí. Šestým a 

zatím posledním akčním programem je ten, který vyšel v platnosti v roce 2002 a platí pro 

období 10 let, čili do letošního roku 2012. Prioritními oblastmi šestého akčního programu 

jsou: 

 trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů a hospodaření s odpady, 

 životní prostředí a zdraví, 

 boj s klimatickou změnou, 

a pro naši práci nejdůležitější prioritní oblast: 

 příroda a biodiverzita-ochrana jedinečného zdroje: jeho cílem je ochrana a obnova 

přírodního systému, podpora biologické rozmanitosti v EU ale i celosvětově. K řešení 

                                                 
19

 ČAMROVÁ, Lenka. Ekonomie a životní prostředí: nepřátelé, či spojenci? Praha: Alfa Publishing společně 

s Liberálním institutem, 2007. 399 s.  
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problémů je podle Evropské unie nutné zaimplementovat environmentální legislativy. 

Jako je právě níže zmiňovaný program NATURA 2000.
20

 

 

Se vstupem ČR do evropského společenství došlo k začlenění evropského právního 

systému do toho českého. Zcela se tak změnil systém tvorby CHKO, který má u nás tradici od 

roku 1838. Program NATURA 2000 je nový a nevyzkoušený, je tedy obtížným úkolem i pro 

členské státy ES, a chybí tak zkušenosti. Nový evropský systém ochrany přírody se opírá o 

dvě směrnice ES:                                                                                                                                  

 směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků, 

 směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin.
21

 

 

Název NATURA 2000 je odvozen od původního termínu splnění projektu. Jenomže 

v praxi se ukázalo, že se jej nepodařilo splnit ani do roku 2002 žádnému členskému státu ES.  

Oba typy, které projekt NATURA 2000 zastřešuje, se budou překrývat s těmi 

stávajícími chráněnými územími, které jsou vyhlášeny podle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, pouze částečně. Ochrana na jednotlivých územích NATURY 2000 

se bude řídit, dle konkrétních druhů nebo biotypů. Nebude to znamenat žádná zvláštní 

omezení pro využívání krajiny, pokud bude v mezích, které nebudou mít negativní vliv.  

Přijetím programu NATURA 2000 se ochrana přírody stane veřejnou záležitostí, ne 

jen jako věc státní správy a skupiny odborníků.
22

 

  

2.5 Dotační programy podpory a rozvoje chráněných krajinných oblastí 

 Podle povahy projektů, mohou mít finanční náklady na ochranu životního prostředí 

buď charakter investiční, nebo neinvestiční. Náklady investiční jsou náklady jednorázové, 

určené na pořízení kapitálových investičních statků nebo předmětů, sloužících k dlouhodobé 

spotřebě. Naopak neinvestiční náklady jsou potom náklady na provoz zařízení, které jsou 

pořízené za účelem ochrany.  

 Při posuzování efektivnosti projektů je důležité dbát na dvě hlavní hlediska, účelnost a 

hospodárnost. Jsou sledovány při posuzování projektů ochrany životního prostředí, buďto 

                                                 
20

 TOMŠÍK, Karel. Evropská integrace a environmentální ekonomika. 4. Vyd. Praha: Česká zemědělská 

univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2010. 118 s.  
21

 VOŽENÍLEK, Vít. Národní parky a chráněné krajinné oblasti České republiky. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2002. 156 s.  
22

 Tamtéž 
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různými veřejnými nebo soukromými subjekty, tj. vládou, domácnostmi a firmami. Týká se to 

posuzování programů a projektů jak ve veřejné, tak soukromé sféře.  

 Veřejné projekty na ochranu životního prostředí, které jsou hrazeny pomocí veřejných 

zdrojů (státní rozpočet, fondy životního prostředí, fondy EU, rozpočty obcí), nebo jde o 

rozhodování o podpoření soukromého projektu z veřejného zdroje, jako je poskytnutí úvěru, 

dotace, jsou také veřejným projektem. Podléhají hodnocení efektivnosti veřejných projektů. 

Například metodou analýzy nákladů a přínosů.
23

 

 

2.5.1 Dotační programy financované z národních zdrojů 

Jsou to dotační programy, které jsou financované buď prostřednictvím Ministerstva 

životního prostředí, nebo Státního fondu na ochranu životního prostředí. Tyto dotace tak jdou 

ze zdrojů České republiky.  

 

Program péče o krajinu (PPK) podléhá směrnicí Ministerstva životního prostředí č. 

3/2009  pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 

2009-2011. Tento program Ministerstva životního prostředí poskytuje prostředky 

neinvestičního charakteru, které jsou až do výše 100% nákladů vynaložených na zrealizování 

takových opatření a jejich postupné realizaci, která vede k udržování a zvyšování přírodní 

realizace. Na pokrytí nákladů, spojených péčí v Programu péče o krajinu je každý rok 

vyčleněno zhruba 100-150 mil. Kč. Program se zabývá managementem a dělí se na další tři 

podprogramy, které se liší rozsahem provedení a financováním.
24

 Jsou to:  

o Program pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK 

Handicapy), 

o Program pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK 

VOLNÁ KRAJINA), 

o Program pro naplňování opatření vyplívajících z plánů péče o zvláště chráněná 

území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů 

ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (PPK CHRÁNĚNÁ 

ÚZEMÍ).  

V rámci programu PPK CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ se podporuje konkrétní přesně 

specifikovaná péče a zajištění potřeb malého rozsahu, které požadují zvláště chráněná území, 

                                                 
23

 ŠAUER, Petr. Základy ekonomiky životního prostředí I. Praha: Nakladatelství a vyavatelství litomyšlského 

semináře, 2008. 115 s.  
24

 AOPK ČR. Přehled programů, [online] 2012. [cit. 15. února 2012].  Dostupné z: 

http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html. 
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evropsky významné lokality, ptačí oblasti. Opatření se realizují pomocí vybraných 

zhotovitelů, se kterými jsou uzavírány smlouvy o dílo. Oslovují se přednostně majitelé 

pozemků, kterých se to týká. Pokud nemají zájem, jsou kontaktováni jiní. Velkým plus tohoto 

podprogramu je jejich cílenost. 

Opatření podporující se podprogramem: zhotovení plánů a zeměměřičské práce. 

Budování a údržba zařízení a objektů, které slouží k zajištění státních zájmů v chráněných 

územích. Opatření, které slouží k odstranění negativních vlivů a zásahů z minulosti 

v chráněných oblastech. Opatření, která dohlížejí na zajištění existence části přírody nebo 

chráněného druhu, pro jehož výskyt byla chráněná území zřízena. 

 

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) se řídí směrnicí Ministerstva 

životního prostředí č. 6/2009 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu 

podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Jde o národní program dotací Ministerstva 

životního prostředí, který podporuje neinvestiční i investiční úmysly, realizující opatření 

zmenšující dopady klimatických změn na mimolesní, lesní a vodní ekosystémy. Umožňuje 

realizovat opatření zvláště chráněných území, ptačí oblasti, záchranné programy chráněných 

rostlin a živočichů. Slouží také k financování monitoringu a podkladových materiálů. U 

jednoletých a dvouletých realizací je poskytována dotace do 100% celkových nákladů. 

V rámci tohoto dotačního programu se počítá s každoročním rozdělením řádově v desítkách 

milionů korun. Tento program se dále dělí na podprogramy, které se ale liší různorodostí 

žadatelů a předmětem podpory.
25

 Jsou to:  

o zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím a 

zajišťovat opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky 

významných lokalit (115 162), 

o realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy 

rostlin a živočichů (115 163),  

o adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystém 

(115 164),  

o adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystém 

(115 165), 

o adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystém 

(115 166), 

                                                 
25

 AOPK ČR. Přehled programů, [online] 2012. [cit. 15. února 2012].  Dostupné z: 
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o zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí a monitoring 

krajinotvorných programů (115 167). 

 

Všechna tři adaptační opatření jsou pro žadatele otevřená a je možná jejich realizace 

na celém území České republiky. U ostatních programů musí být žadatelem Agentura ochrany 

přírody a krajiny České republiky nebo správa národního parku a realizace jsou omezeny 

konkrétním územím. Žádosti posuzuje AOPK ČR a předkládá je MŽP, které doporučí vhodná 

opatření.
26

 

V následující tabulce 2.2 přehledně vidíme programy, ve kterých může uvedený 

žadatel žádat podporu, která je uvedena ve sloupci maximální výše podpory. Pro jednotlivé 

programy je tedy určena maximální výše dotace na jeden program.   

 

Tab. 2.2 Přehled finančních dotací pro jednotlivé programy 

 

Podprogram Maximální výše podpory Žadatel 
115 162 neomezena, pro opatření k podpoře 

předmětů ochrany PO a EVL 1 mil. Kč 
AOPK ČR, správy NP 

115 163 neomezena AOPK ČR, správy NP 
115 164 1 mil. Kč fyzické osoby, právnické osoby, 

obecně prospěšné organizace, 
územní samosprávné celky 
(obce a kraje), občanská 
sdružení, svazky obcí, 
příspěvkové organizace, 
organizační složky státu, státní 
organizace a státní podniky. 

115 165 250 tis. Kč 
115 166 250 tis. Kč Sazby: 

* ponechání dřevní 
hmoty 500 Kč/m3 
* ponechání výstavků po 
těžbě 400 Kč/m3  
* zpracování LHP 650 Kč/ha 

115 167 neomezena AOPK ČR, správy NP 
 
Zdroj: AOPK ČR. Přehled programů, Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Dostupné z: 

http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html. 

 

Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích, tento 

podprogram (MaS) slouží k zajištění povinnosti vlastníků pozemků, které jsou určeny 

platnými zákony, hlavně zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále zákonem 

č. 254/2001 Sb., o vodách a také zákonem č. 289/2005 Sb., o lesích, a které slouží k realizaci 

činností vyplývajících z platných plánů péče o zvláště chráněná území. Z tohoto podprogramu 

můžeme financovat jen programy, které mají být prováděny nejen v zvláště chráněných 

územích, ale i na pozemcích, které vlastní stát, se kterými nakládá Agentura ochrany přírody a 

                                                 
26
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krajiny České republiky a Správy národních parků a Správy jeskyní České republiky. Akce 

jsou realizovány na základě podpisu smlouvy o dílo. Programem se financují investiční i 

neinvestiční jednoleté i víceleté aktivity. Na jednoleté aktivity neinvestičního charakteru, 

AOPK ČR vyčerpá ročně asi 20 mil. Kč. Financování z MaS nelze provádět za účelem 

výdělku. Opatření podporovaná podprogramem: 

o vyhotovení plánu péče o zvláště chráněná území a jeho ochranné pásmo, 

o zpracování lesního hospodářského plánu ve zvláště chráněných územích a jeho 

ochranném pásmu, 

o zajištění dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla na území zvláště 

chráněných území a jeho ochranném pásmu, 

o údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění 

státem chráněných zájmů na území zvláště chráněných území a jeho ochranném 

pásmu, 

o opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních 

vlivů působících na území zvláště chráněných území a jeho ochranném pásmu, 

o opatření zajištující existenci části přírody, pro jejichž ochranu bylo zvláště 

chráněné území včetně jeho ochranného pásma zřízeno.
27

 

 

Příspěvky na hospodaření v lesích, zdrojem podpor pro lesní hospodaření je 

poskytnutí finančních příspěvků na jejich hospodaření. Je vymezeno jedenáct dotačních titulů 

a na ty lze poskytnout finanční příspěvek. Krajské úřady jsou od změny zákona o 

rozpočtovém určení daní z roku 2005, hlavními poskytovateli finančních prostředků na 

hospodaření v lesích. Ty jsou zejména na obnovu lesů poškozených emisemi, obnovu, 

zajištění a výchovu lesních porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie, sdružování 

vlastníků malých výměr. Na omezení škod, které jsou způsobeny škůdci a na podporu 

hospodaření blízkého přírodě, poskytují prostředky některé kraje.
28

 

 

Národní programy Mze v oblasti vod, podpora Ministerstva zemědělství České 

republiky v oblasti vod, jsou opatření ve veřejném zájmu, protože jde o zejména prevenci 

před povodněmi, na odstraňování povodňových škod a následnou obnovu a na rekonstrukci a 
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odbahnění rybníků. Správci vodních toků mají nárok až na 100% pokrytí výdajů. Programy 

prevencí: 

o podpora prevence před povodněmi II., 

o podpora obnovy, odbahnění, rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží, 

o podpora zvyšování funkčnosti vodních děl, 

o podpora zemědělských vodních toků, 

o odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, 

o odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II.
29

 

 

2.5.2 Evropské dotační programy 

Evropskými dotačními programy na ochranu životního prostředí jsou financovány 

projekty, primárně z fondů EU a některé jsou spolufinancovány z národních zdrojů. Některé 

jsou financovány jen z fondů EU.  

 

Operační program životního prostředí, tento program se řídí směrnicí Ministerstva 

životního prostředí č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků 

pro projekty z operačního projektu životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky- kapitoly 315 

(životní prostředí). Operační program Životního prostředí na období let 2007-2013 nabízí 

možnosti realizování široké škály neinvestičních i investičních opatření. Jde o program, který 

je primárně financovaný z fondů EU, spolufinancovaný ze zdrojů národních. Příjemci 

podpory je uložena povinnost finanční spoluúčast ve výši minimálně 10% z celkových 

způsobilých výdajů. Na Operační program Životního prostředí je celkem z evropských fondů 

alokováno 4,92 miliardy EUR, což je 18,4% všech finančních prostředků, které jsou z fondů 

EU určeny České republice. Ministerstvo životního prostředí je řídícím orgánem OP ŽP. 

Subjekt zprostředkovávající tento program je Státní fond životního prostředí. OP ŽP se 

rozděluje na osm prioritních os, velmi důležitými osami jsou osy 1,6 a 7: 

o prioritní osa 1- zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. 

V této ose máme 3 oblasti podpory: 

 snížení znečištění vod- minimální způsobilé přímé výdaje jsou ve výši 

5 miliónů korun na projekt, 

 zlepšení jakosti pitné vody, 
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 omezování rizika povodní- minimální způsobilé výdaje jsou ve výši 1 

miliónu korun na projekt a maximálně 150 miliónů korun, 

o prioritní osa 2- zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 

o prioritní osa 3- udržitelné využívání zdrojů energie, 

o prioritní osa 4- zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 

zátěží, 

o prioritní osa 5- omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik, 

o prioritní osa 6- zlepšování stavu přírody a krajiny. Cílem této osy je zastavení poklesu 

biodiverzity a zvýšení stability krajiny z ekologického hlediska. Tyto projekty jsou 

realizovatelné na celém území České republiky, kromě hlavního města Prahy. 

Rozděluje se tedy do 6 oblastí podpory: 

 implementace a péče o území soustavy NATURA 2000, 

 podpora biodiverzity, 

 obnova krajinných struktur, 

 optimalizace vodního režimu krajiny, 

 podpora regenerace urbanizované krajiny, 

 prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků 

hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů 

podzemních vod. Státní fond životního prostředí spolu s Agenturou 

ochrany přírody České republiky přijímají žádosti. AOPK ČR nabízí 

také možnosti na svých krajských střediscích bezplatné konzultace. Osa 

6 je realizována prostřednictvím individuálních projektů, 

o prioritní osa 7- rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a 

osvětu, 

o prioritní osa 8- technická pomoc. 

 

Finanční plán operačního programu životního prostředí a jeho alokace máme uvedeny 

v tabulce alokací. Tabulka nám uvádí jednotlivé prioritní osy a jejich finanční vyčíslení 

v letech 2007-2013, které zahrnují i příspěvek EU, vše samozřejmě uvedeno v EUR,  

v příloze č. 1 (viz příloha č. 1). V druhé tabulce, implementačního plánu, dělí se na oblasti 

podpory a finanční částky, které jsou jednotlivým oblastem přidělovány, vše uvidíme 

v tabulce finanční plán příloze č. 2 (viz příloha č. 2).
30
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Podpora rozvoje venkova je program na období let 2007-2013 rozvoje venkova 

České republiky vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Program rozvoje 

venkova České republiky, jeho existence a realizace pomáhá zlepšovat stav venkova v České 

republice. Je založen na trvale udržitelném rozvoji a vede ke zlepšení životního prostředí a ke 

snížení špatných vlivů zemědělského hospodaření. Program dále pomáhá vytvořit vhodné 

podmínky pro konkurenceschopnost ČR a jejich potravinářských komodit. Podporuje aktivity 

spojené s podnikáním, s tvorbou pracovních pozic, snížení míry nezaměstnanosti. Finanční 

prostředky na sedmileté období činí 3,6 miliard EURO a jsou rozděleny do čtyř os z čehož 

opatření, která jsou v osách I., II. a III. jsou naprosto stěžejní z hlediska ochrany a tvorby 

životního prostředí.  

o I. osa-  zde jsou financování zaměřena na podporu schopnosti konkurovat jak 

v zemědělství, tak v lesnictví a potravinářství, které na ně navazuje. Prostředky na osu 

I. jsou 22,39% z celkových prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova, to je 840,5 miliónů EUR. Touto finanční podporou dochází k modernizaci 

podniků, úpravy pozemků atd.,  

o II. osa- hlavním úkolem je zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů 

přírodní hodnoty, biologická rozmanitost. Podpora postupů šetrných k životnímu 

prostředí je veledůležitou složkou. Dalším úkolem je pak využívání obnovitelných 

zdrojů. Finanční prostředky ve výši 55% což je 1946 miliónů EUR. Součástí Osy II. je 

také opatření na využívání lesní půdy přes platby programu NATURA 2000, 

o III. osa-  tuto osu tvoří tři priority. První obsahuje tvorbu pracovních míst, využívání 

obnovitelných zdrojů, tvorba vyšších příjmů pro obyvatele, podpora turismu. Druhou 

jsou kvalita a růst života, zlepšení vzhledu vesnic, jejich občanské vybavenosti. Třetí 

prioritou pak je vzdělávání, následné uplatnění na trhu práce, komunikační 

technologie, poradenství. Finanční prostředky tvoří 17%, to je 635,5 miliónů EUR, 

o IV. osa- je tvořena 5,61% což je 176 miliónů EUR z prostředků Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
31

 

 

LIFE+ je finanční nástroj, který podporuje projekty zaměřující se na ochranu životního 

prostředí a přírody v Evropské unii. Období, ve kterém je možno čerpat finanční prostředky je 

2007-2013. Tento program se rozděluje do tří skupin:  

o ,,LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost“, 
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o ,,LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí“, 

o ,,LIFE+ Informace a komunikace“. 

 

České republice se příděl financí každý rok zvyšuje na základě kvality projektů a 

vyčerpání prostředků, které byly přiděleny. Financování z prostředků EU je maximálně 50% 

způsobilých nákladů. Jenom ve výjimečných případech z oblasti Příroda a biologická 

rozmanitost, může podpora dosáhnout 75%. V tomto programu není určena ani maximální, 

ani minimální výše, v průměru se ovšem pohybuje okolo 1 miliónu EUR. Není stanovena ani 

doba projektu a v průměru trvá asi 2-5 let. Těmi, kdo žádají dotaci, mohou být jak veřejné, tak 

soukromé orgány, instituce a subjekty. Program LIFE+ se řídí nařízením Evropského 

parlamentu a rady (ES) č. 614/2007 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+).
32

 

 

Regionální operační programy NUTS II. jsou určené jsou pro regiony soudržnosti, 

kterými jsou Střední Morava, Jihozápad, Severovýchod, Severozápad, Střední Čechy, 

Jihovýchod a Moravskoslezsko, tvoří je jednotlivé kraje. Tento program je financován 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z něj je na programy vyčleněno 4655 miliónů 

EUR. Programy se zaměřují na zkvalitnění vzdělávání, sociální a zdravotnické infrastruktuře, 

zlepšování podmínek života v obcích a na venkově, na zlepšení životního prostředí. Programy 

jsou děleny do os a pak podporovány.
33

 

 

2.6 Vybrané chráněné krajinné oblasti  

V této kapitole se budeme zabývat pouze některými CHKO. Vybereme je tak, aby byla 

každá z jiné části republiky, a bylo tedy snazší vidět rozdíly mezi správou CHKO a 

přerozdělováním dotací, financí a podporou podnikatelů a cestovního ruchu v oblastech 

chráněných území.  

 

2.6.1 Chráněná krajinná oblast Jeseníky 

 Jeseníky jsou horskou CHKO s velkou lesnatostí. Na jejím přírodním prostředí se 

negativně projevuje velmi vysoká turistická návštěvnost. Nachází se v moravskoslezském 

kraji a je 4 největší CHKO v České republice. Vyhlášena byla v roce 1969 a rozkládá se na 
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740 km
2
.
34

 Maloplošnými zvláště chráněnými územími CHKO Jeseníky jsou 4 národní 

přírodní rezervace (Praděd, Šerák-Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek), 1 národní přírodní 

památku (Javorový vrch), 18 přírodních rezervací a 6 přírodních památek, jak můžeme vidět 

na mapě 2.1. Posláním CHKO Jeseníky je předat přírodu a krajinu v co nejzachovalejším 

stavu pro další generace.
35

 

Správa CHKO Jeseníky je orgán, který rozhoduje o záležitostech, které se týkají 

přírody a krajiny CHKO. Její pravomoce v úřadování jsou docela široké. Správa CHKO 

dohlíží na zemědělské a lesní hospodářství, vyjadřují se ke vzhledu a umisťování staveb a 

k jiným dalším aktivitám, tak, aby nedocházelo ke zhoršování a poškozování přírodního 

prostředí. Správa CHKO podporuje takové aktivity, které rozvíjejí region, ale nepoškozují 

jej.
36

 

Jeseníky patří k velmi atraktivním a vyhledávaným oblastem nejen letní turistiky ale i 

zimních sportů. Najdeme zde i mnoho lázeňských měst, jako jsou Priessnitzovy lázně 

v Jeseníku, Klimatické lázně v Karlově studánce, lázně Lipová, ‚Velké Losiny, kudy proudí 

mnoho turistů a rekreantů. V zimním období se turisté vydávají do mnoha lyžařských 

středisek, jako je Praděd, Červenohorské sedlo, Ramzová, Kouty nad Desnou, Malá Morávka 

a mnoho dalších.
37

 

 

Mapa 2.1 Chráněná krajinná oblast Jeseníky 

 

 

Zdroj: AOPK ČR. CHKO Jeseníky, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.jeseniky.nature.cz/wps/portal/cs/jeseniky/o-sprave-chko. 
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 Dotace pro CHKO Jeseníky můžeme vidět v grafu prostředků na péči o přírodu pro 

roky 2008-2011 v mil. Kč. Najdeme jej v příloze č. 3 (viz příloha č. 3). Ukazuje nám 

množství finančních prostředků, které správa CHKO Jeseníky v posledních letech čerpala z 

krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí na péči o přírodu a krajinu. V roce 

2011 bylo použito na péči o přírodu a krajinu 6 449 351 milionů korun. Za období let 2008-

2011 to byla částka 24 349 541 mil. Kč.  Modrá položka označená jako stezky, je příspěvek 

správy CHKO Jeseníky na podporu turismu spočívající v údržbě turistických stezek, obnově a 

údržbě naučných stezek a podobně. Správa CHKO Jeseníky vydává také informační 

skládačky k různým turisticky atraktivním lokalitám, jako jsou (Bílá Opava, Keprník, Velká 

kotlina, Rejvíz) a také průvodce naučnými stezkami (Světem horským luk, Bílá Opava, Se 

Skřítkem okolím Pradědu, Velká kotlina).
38

   

Správa CHKO Jeseníky nemůže čerpat dotace přímo z EU, nýbrž prostřednictvím 

Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky anebo přes Moravskoslezský kraj. Jde o 

dva projekty, jedním z nich je “ Implementace soustavy NATURA 2000 na územích AOPK 

ČR a jejich monitoring”. Na tento projekt, který na dobu 5 let a pomůže vybavit CHKO 

Jeseníky technikou, automobilem a průzkumy, se využije příspěvků za cca 2,5 milionů korun. 

Jde tedy především o aktivity, které jsou spojené s monitoringem životního prostředí. Druhým 

projektem je Life+, je to: “Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody 

v NUTS II Moravskoslezsko”, tady CHKO Jeseníky čerpá v průběhu 4 let příspěvek na 

časopis, skládačky pro veřejnost a publikace, jde tady hlavně o práci s veřejností a interpretací 

přírodního dědictví. Celkem tedy 1 milion korun.
39

 

 

2.6.2 Chráněná krajinná oblast Český kras 

Český kras je největší krasové území v České republice. Má zachovalá společenství 

teplomilných dubohabrových lesů. Odkryté silurské a devonské vrstvy patří k světoznámým 

paleontologickým lokalitám. CHKO byla vyhlášena v roce 1972 a jeho rozloha činí 129 km
2
 a 

to ho činí 6 nejmenší CHKO v České republice.
40

 V CHKO Český kras se nachází nespočet 

maloplošných zvláště chráněných území, jde o 2 národní přírodní rezervace, 4 národní 

přírodní památky, 8 přírodních rezervací a 6 přírodních památek, jak můžeme vidět na mapě 

2.2. Správa CHKO Český kras má ve své působnosti dále také národní přírodní památky 
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Požáry, Dalejský profil, U Nového mlýna, Barrandovské skály, Lochkovský profil, Cikánka I, 

Letňanské letiště a národní přírodní rezervaci Větrušické rokle. 

Správa CHKO Český kras je organizační složkou Agentury ochrany přírody a krajiny 

České republiky, která má sídlo v Praze. Rozhoduje o záležitostech, které se týkají přírody a 

krajiny CHKO Český kras. Svou činnost řídí také Plánem péče o CHKO Český kras, který je 

schválen Ministerstvem životního prostředí na období deseti let (2010-2019). 

Také se správa CHKO vyjadřuje k charakteru a umisťování staveb, řídí lesní a 

zemědělské hospodaření a podporuje aktivity vedené k rozvoji regionu a které nepoškozují 

životní prostředí. Správa CHKO kombinuje úřední činnosti s činnostmi odbornými, jako jsou 

aktivity, které vedou k záchraně genofondu živočichů a rostlin, aktivní péči o přírodní 

památky, přírodní rezervace a jiná cenná území. Pracovníci CHKO také připravují plány péče 

o maloplodá zvláště chráněná území CHKO, vyhlašují přírodní rezervace a přírodní památky 

a plánují přírodovědné výzkumy v oblasti.
41

 

 

Mapa 2.2 Chráněná krajinná oblast Český kras 

 

 

  

Zdroj: AOPK ČR. CHKO Český kras, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.jeseniky.nature.cz/wps/portal/cs/cesky-kras/o-sprave-chko. 

 

V CHKO Český kras se nachází náš nejvýznamnější hrad a to Karlštejn, který byl 

založen Karlem IV. v roce 1348. Jeho hlavním posláním bylo ukrýt české korunovační 

klenoty a důležité dokumenty. Stepní a hájová společenstva, která jsou chráněna už od 30. let 

a v roce 1955 se spojily v jednu rezervaci, Karlštejn. Dominantou CHKO Český kras je skalní 
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stěna s někdejším klášterem u Svatého Jana pod Skalou s krasovou jeskyní. Dalšími 

významnými místy jsou například, Skalnatý ostroh nad Berounkou, Kotýz a Kačák. Národní 

přírodní rezervace Karlštejn má také naučné stezky, Svatojánský okruh a Zlatý kůň.
42

 

Dotace, které CHKO Český kras může čerpat prostřednictvím dotačních programů 

Ministerstva životního prostředí. Můžeme vidět v tabulce a grafu Prostředků na péči o přírodu 

a krajinu pro roky 2008-2011 v mil. Kč. Tabulka v příloze č. 4 (viz příloha č. 4) a v grafu 

v příloze č. 5 (viz příloha č. 5). Dotace se čerpají prostřednictvím dotačních programů: 

podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podprogramem správa nezcizitelného státního 

majetku v zvláště chráněných územích a prostřednictvím programu péče o krajinu. Ze všech 

dotací Ministerstva životního prostředí v letech 2008-2011 tedy CHKO Český kras mohlo 

čerpat dotace ve výši 8 917 210 mil. Kč. Prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny 

České republiky, čerpá CHKO dotace z Evropské unie na projekt Operační program Životní 

prostředí. Ostatní projekty z OPŽP eviduje Statní fond životního prostředí, který má program 

na starosti.
43

 

  

2.6.3 Chráněná krajinná oblast Broumovsko 

 Je oblastí s hodně členitou pseudokrasovou morfologií a velkým množstvím měst ve 

skalách. CHKO Broumovsko bylo vyhlášeno CHKO za účelem obnovy a udržení rovnováhy 

v přírodě a ochránit podzemní vody v Polické pánvi.
44

 CHKO byla vyhlášena v roce 1991 a 

rozkládá se na 410 km
2
. Nachází se tady také maloplodá zvláště chráněná území, 2 národní 

přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 3 přírodní rezervace, 5 přírodních památek, 

jak můžeme vidět na mapě 2.3. Pod správu CHKO Broumovsko spadá také národní přírodní 

památka Babiččino údolí. Na území CHKO se nachází také 8 evropsky významných lokalit a 

ptačí oblast. 

Správa CHKO Broumovsko se může dělit na čtyři základní druhy své činnosti, jako je 

odborná práce, péče o krajinu, správní agendu a výchovu a osvětu. Zaměstnanci správy 

vytvořili Plán péče o CHKO Broumovsko, který je velmi obsáhlým, odborným a základním 

dokumentem pro práci správy. Prostřednictvím svých dodavatelů správa zajišťuje péči o 
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chráněná území, zlepšuje stav lesů, přírody, krajiny. Část prostředků je také věnována na 

podporu turistiky. Jako jsou opravy turistických stezek nebo budování naučných stezek.
45

  

 

 Mapa 2.3 Chráněná krajinná oblast Broumovsko 

 

 

 

Zdroj: AOPK ČR. CHKO Broumovsko, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.broumovsko.nature.cz/wps/portal/cs/broumovsko/o-sprave-chko. 

 

 Největším turistickým lákadlem jsou bezesporu skalní města, jako například 

Adršpašské skalní město, Teplické skály. Skalními městy vede naučná stezka, která je dlouhá 

asi 4 km. Skalní území hojně využívají jak horolezci, tak turisté. Dalšími turistickými jsou 

krásné architektonicky ceněné stavby v celé CHKO. Nachází se tady také lázně Bělověs.
46

 

Nejčastěji využívanými finančními zdroji jsou ty národní. Jsou to finanční prostředky 

ze státního rozpočtu a taky sponzorské dary od velkých společností. Ministerstvo životního 

prostředí České republiky prostřednictvím Programu péče o krajinu, kterým jsou financovány 

neinvestiční opatření ochrany přírody. Zdrojem financování, který je nejnovější, je Správa 

nezcizitelného státního majetku. CHKO Broumovsko využívá finanční prostředky také 

z Programu revitalizace říčních systémů z rozpočtu Ministerstva životního prostředí nebo ze 

Státního fondu životního prostředí.
47

 

Dotace, které CHKO Broumovsko může čerpat prostřednictvím dotačních programů 

Ministerstva životního prostředí. Můžeme vidět v tabulce a grafu Prostředků na péči o přírodu 

a krajinu pro roky 2008-2011 v mil. Kč. Tabulka v příloze č. 6 (viz příloha č. 6) a v grafu 
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v příloze č. 7 (viz příloha č. 7). Dotace se čerpají prostřednictvím dotačních programů: 

podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podprogramem správa nezcizitelného státního 

majetku v zvláště chráněných územích a prostřednictvím programu péče o krajinu. Ze všech 

dotací Ministerstva životního prostředí v letech 2008-2011 tedy CHKO Bromovsko mohlo 

čerpat dotace ve výši 20 932 390 mil. Kč. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. poskytla 

prostřednictvím daru AOPK ČR finanční prostředky na lesní výsadbu. Pro CHKO 

Broumovsko to byla částka za oba roky 2 132 860 mil. Kč. Prostřednictvím Agentury ochrany 

přírody a krajiny České republiky, čerpá CHKO dotace z Evropské unie na projekt Operační 

program Životní prostředí. Ostatní projekty z OPŽP eviduje Statní fond životního prostředí, 

který má program na starosti.
48

 

 

2.6.4 Chráněná krajinná oblast Pálava 

 Je velmi ceněnou biografickou lokalitou. Vyhlášena byla v roce 1976 a rozkládá se na 

83 km
2
. V roce 1986 byla CHKO Pálava zaevidována jako biosférická rezervace. Toto území, 

které se nachází na Jižní Moravě, bylo díky svým klimatickým podmínkám osídleno už 

v prehistorické době. Dnes je Pálava velmi vyhledávaným turistickým cílem a velmi 

uznávanou vinařskou oblastí.
49

 V roce 2003 vyly ukončeny snahy o rozšíření biosférické 

rezervace o Lednicko-valtický areál, lužní lesy a soutok Moravy a Dyje a stalo se tak daleko 

větším územím, Biosférickou rezervací Dolní Morava. Rozdělení maloplošných zvláště 

chráněných území je i v této CHKO dostatek. Nachází se tady 4 národní přírodní rezervace, 1 

národní přírodní památka, 5 přírodních rezervací a 4 přírodní památky, jak můžeme vidět na 

mapě 2.4.  

Správa CHKO Pálava vykonává správu ochrany přírody a krajiny, vydává stanoviska, 

provádí přírodovědné průzkumy, spolupracuje s vědeckými a výzkumnými pracovišti, 

zajišťuje kulturní, strážní a informační činnost.
50

 

CHKO Pálava je hojně oblíbeným turistickým cílem u nás i v zahraničí. Ti obdivují 

jak přírodu, tak také architektonické a historické památky. Turistickými cíly jsou pak Dolní 

Věstonice, okolí Pavlova, Děvín, Sirotčí hrádek, Křivé Jezero. Středem Pálavy je Mikulov, 

který je Městskou památkovou rezervací. Pálava je také hodně významnou vinařskou oblastí. 

Mnoho městeček je producentem jak bílých, tak červených kvalitních vín. Množství sklepů se 
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tak nachází, kam se podíváte, a vinicemi jsou propleteny cyklotrasy. Snad asi 

nejnavštěvovanější památkou je pak už zmíněný Lednicko-valtický areál.
51

 

 

Mapa 2.4 Chráněná krajinná oblast Pálava 

 

 

 

Zdroj: AOPK ČR. CHKO Pálava, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.palava.nature.cz/wps/portal/cs/palava/o-sprave-chko. 

 

 Dotace, které CHKO Pálava může čerpat prostřednictvím dotačních programů 

Ministerstva životního prostředí. Můžeme vidět v tabulce a grafu Prostředků na péči o přírodu 

a krajinu pro roky 2008-2011 v mil. Kč. Tabulka v příloze č. 8 (viz příloha č. 8) a v grafu 

v příloze č. 9 (viz příloha č. 9). Dotace se čerpají prostřednictvím dotačních programů: 

podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podprogramem správa nezcizitelného státního 

majetku v zvláště chráněných územích a prostřednictvím programu péče o krajinu. Ze všech 

dotací Ministerstva životního prostředí v letech 2008-2011 tedy CHKO Pálava mohla čerpat 

dotace ve výši 20 977 894 mil. Kč. Prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky, čerpá CHKO dotace z Evropské unie na projekt Operační program Životní 

prostředí. Ostatní projekty z OPŽP eviduje Statní fond životního prostředí, který má program 

na starosti.
52

 

 

2.6.5 Chráněná krajinná oblast České středohoří 

 Je oblastí s největším druhovým bohatstvím rostlin a živočichů v České republice. 

Reliéf tvoří sopečné pohoří, v České republice je unikátem. Je ale hodně ohrožen dopravou a 
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těžbou. Vyhlášeno bylo v roce 1976 a rozkládá se na 1063 km
2
. CHKO České středohoří 

bychom hledali v severních Čechách.
53

 Našli bychom zde veliké množství maloplošných 

zvláště chráněných území, podrobněji, 5 národních přírodních rezervací, 8 národních 

přírodních památek, 12 přírodních rezervací, 18 přírodních památek, jak můžeme vidět na 

mapě 2.5. Pod správu chráněné krajinné oblasti náleží také národní přírodní rezervace Bořeň a 

národní přírodní památka Kleneč a Velký vrch.  

 

Mapa 2.5 Chráněná krajinná oblast České středohoří 

 

 

 

Zdroj: AOPK ČR. CHKO České středohoří, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.ceskestredohori.nature.cz/wps/portal/cs/ceske-stredohori/o-sprave-chko. 

  

Tak jako každá CHKO, i CHKO České středohoří má svou správu. Ta zabezpečuje 

výkon státní správy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Správa CHKO 

České středohoří realizuje péči o přírodu a krajinu prostřednictvím Programu péče o krajinu. 

K údržbě pozemků Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pak využívá dotační 

program Ministerstva životního prostředí České republiky, Správa nezcizitelného státního 

majetku ve zvláště chráněných územích. Činnosti, nejčastěji podporované z Programu péče o 

krajinu jsou: péče o ohrožené a vzácné biotypy, podpora druhů živočichů a rostlin a jejich 

populaci, ošetřování památných a významných stromů, péče o genofond starých krajových 

odrůd, zvyšování biodiverzity v lesních porostech, omezování výskytu geograficky 

nepůvodních a invazních druhů rostlin a dřevin, budování a údržba informačního systému.
54
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 CHKO České středohoří se řadí k nevětším CHKO. Je unikátní svou krajinnou 

pestrostí. Vztyčným bodem CHKO České středohoří je město Litoměřice s mnoha 

historickými památkami. Dalším turistickým cílem jsou Lovosice se svým zámkem. 

Nejvyšším místem je Milešovka, odkud jsou krásné výhledy. Zajímavé jsou také geologické 

lokality jako Dubí Hora, Kamenná slunce, Libčeves, Panská skála, Vrkoč, Radobýl. Obec 

Velké Žernoseky je naší nejsevernější vinařskou oblastí. Samozřejmě se zde nachází i naučné 

stezky, jako například Boreč, Lovoš, naučná stezka Bedřicha Smetany, Cesta přátelství, 

Tyršova naučná stezka a mnoho dalších. Pro zimní turistiku nejsou v chráněné krajinné 

oblasti České středohoří příhodné klimatické podmínky.
55

  

Dotace, které CHKO České středohoří může čerpat prostřednictvím dotačních 

programů Ministerstva životního prostředí. Můžeme vidět v tabulce a grafu Prostředků na 

péči o přírodu a krajinu pro roky 2008-2011 v mil. Kč. Tabulka v příloze č. 10 (viz příloha č. 

10) a v grafu v příloze č. 11 (viz příloha č. 11). Dotace se čerpají prostřednictvím dotačních 

programů: podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podprogramem správa nezcizitelného 

státního majetku v zvláště chráněných územích a prostřednictvím programu péče o krajinu. Ze 

všech dotací Ministerstva životního prostředí v letech 2008-2011 tedy CHKO České 

středohoří mohlo čerpat dotace ve výši 27 815 421 mil. Kč. Prostřednictvím Agentury 

ochrany přírody a krajiny České republiky, čerpá CHKO dotace z Evropské unie na projekt 

Operační program Životní prostředí. Ostatní projekty z OPŽP eviduje Statní fond životního 

prostředí, který má program na starosti.
56

 

 

2.6.6 Chráněná krajinná oblast Slavkovský les 

 Je významnou lokalitou, bohatou na minerální prameny. Na tomto území leží velmi 

známé léčebné lázně, jako jsou Lázně Kynžvart, lázně Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně. 

CHKO Slavkovský les se nachází v západních Čechách, CHKO byl vyhlášen v roce 1974 a 

jeho rozloha činí 610 km
2
.
57

 Mohou se pyšnit také velkým množstvím maloplošných zvláště 

chráněných území, z toho jsou, 2 národní přírodní rezervace, 3 národní přírodní památky, 10 

přírodních rezervací a 14 přírodních památek, jak můžeme vidět v mapě 2.6. V působnosti 

Správy CHKO Slavkovský les jsou i Národní přírodní rezervace Soos, Velké jestřábí jezero, 

Velký močál a národní přírodní památky Komorní hůrka, Železná hůrka a Lužní potok.  
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 Správa CHKO Slavkovský les je regionálním pracovištěm Agentury ochrany 

přírody a krajiny České republiky, která podle nám již známého zákona č. 114/1992 Sb., 

spravuje a ochraňuje přírodu a krajinu. Zajišťuje odbornou péči, vědeckou a výzkumnou 

činnost, poskytuje informace pro širokou veřejnost. Významnou činností je vedení 

přírodovědně naučných akcí, které jsou konané pro veřejnost.
58

 

 Hojně navštěvovaným turistickým cílem jsou Karlovy Vary, nejen pro své léčivé 

prameny, ale také pro své krásné stavební památky. Druhými největšími lázněmi v republice 

jsou Mariánské Lázně, se svým původně gotickým hradem. V chráněné krajinné oblasti 

Slavkovský les vedou 4 naučné stezky, Kladská a Smraďoch, ty jsou vhodné i pro vozíčkáře 

s doprovodem. Dále Křížky a pak poslední, která vede z Doudí do Svatošské skály. 

Technickou památkou Slavkovského lesa je Dlouhá stoka, která byla vybudována v 16. století 

a využívala se k plavení dřeva.
59

 Celou oblastí vede veliké množství turistických cest, které 

vedou jak v létě, tak v zimě turisty do atraktivních a historických míst, jako je například hrad 

Loket, klášter v Teplé, Bečov nebo zámek Kynžvart.
60

  

 

Mapa 2.6 Chráněná krajinná oblast Slavkovský les 

 

 

 

Zdroj: AOPK ČR. CHKO Slavkovský les, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/slavkovsky-les/o-sprave-chko. 

 

Dotace, které CHKO Slavkovský les může čerpat prostřednictvím dotačních programů 

Ministerstva životního prostředí. Můžeme vidět v tabulce a grafu Prostředků na péči o přírodu 
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a krajinu pro roky 2008-2011 v mil. Kč. Tabulka v příloze č. 12 (viz příloha č. 12) a v grafu 

v příloze č. 13 (viz příloha č. 13). Dotace se čerpají prostřednictvím dotačních programů: 

podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podprogramem správa nezcizitelného státního 

majetku v zvláště chráněných územích a prostřednictvím programu péče o krajinu. Ze všech 

dotací Ministerstva životního prostředí v letech 2008-2011 tedy CHKO Slavkovský les mohl 

čerpat dotace ve výši 18 418 786 mil. Kč. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. poskytla 

prostřednictvím daru AOPK ČR finanční prostředky na lesní výsadbu. Pro CHKO Slavkovský 

les to byla částka za oba roky 300 000 tis. Kč. Prostřednictvím Agentury ochrany přírody a 

krajiny České republiky, čerpala CHKO dotace z Evropské unie na projekt Operační program 

Životní prostředí. Ostatní projekty z OPŽP eviduje Statní fond životního prostředí, který má 

program na starosti.
61

 

 

2.6.7 Chráněná krajinná oblast Třeboňsko 

 Je oblastí mimořádného přírodovědného významu. Díky tomu, bylo v roce 1977 

vyhlášeno jako Biosférická rezervace UNESCO. CHKO pak byla vyhlášena v roce 1979 a 

rozkládá se na 700 km
2
.
62

 Je jednou z mála, které jsou vyhlášeny v krajině, která je rovinatá a 

mnoho staletí spravována člověkem.
63

 Na Třeboňsku se nachází přibližně 500 rybníků, které 

tvoří asi 7 200 ha vodní plochy, to je více než 1/10 rozlohy CHKO.
64

 Jako v jiných 

chráněných krajinných oblastech, i v této najdeme maloplošná zvláště chráněná území. 

Národní přírodní rezervace- Červené blato, Stará řeka, Velký a Malý Tisý a Žofinka. Národní 

přírodní památky- Ruda, Vizír-PP Dračice, Horní Lužnice, Horusiccká blata, Krabonošská 

niva, Lhota u Dymína, Losí blato u Mirochova, Meandry Lužnice, Na Ivance, Novořecké 

močály, Olšina u přeseky, Rašeliniště  Hovízna, Rašeliniště Pele, Rod, Ruda u Kojákovic, 

Rybníky u Vitmanova, Široké blato, Staré jezero, Trpnouzské blato, Výtopa Rožmberka, 

Záblatské louky. Přírodní památky- Branské doubí, Hliníř, Kozí vršek, Písečný přesyp u 

Vlkova, Pískovna u Dračice, Slepičí vršek, Soví les, jak můžeme vidět v mapě 2.7. 

 Péči o přírodu a krajinu zastává Správa CHKO Třeboňsko. Své sídlo má v Třeboni. 

Odborným podkladem, kterým se řídí ochrana krajiny a přírody a její rozvoj se řídí Plánem 

péče CHKO, který bývá většinou sestavován na desetileté období a schvaluje jej Ministerstvo 
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životního prostředí České republiky. Třeboňská správa CHKO má velmi široké kompetence a 

zastává působnost úřadů, které jsou pověřené obcí. Správa CHKO Třeboňsko provádí různé 

přírodovědné průzkumy, monitoring, výzkum, zajišťuje kulturně výchovnou činnost a 

ekologickou výchovu.
65

  

 

Mapa 2.7 Chráněná krajinná oblast Třeboňsko 

 

 

 

Zdroj: AOPK ČR. CHKO Třeboňsko, O správě CHKO. Dostupné z: http://www.trebonsko.nature.cz. 

 

Díky rybníkům je Třeboňsko prostředím, ve kterém se dají krásně zregenerovat síly. 

Návštěvníci mohou provozovat turistiku, cykloturistiku, vodáctví, tramping, rybaření, nebo 

třeba myslivost. CHKO Třeboňsko, která se snaží nabídnout svým návštěvníkům krajinu, 

která je člověkem velmi citlivě přetvořená, ne nedotčená.
66

 

Financování péče o přírodu a krajinu se provádí pomocí krajinotvorných programů. 

CHKO Třeboňsko využívá těchto programů: Péče o přírodu a krajinu, Podpora obnovy 

přirozených funkcí krajiny, Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště 

chráněných územích a Operační program Životní prostředí.
67

 

Dotace, které CHKO Třeboňsko může čerpat prostřednictvím dotačních programů 

Ministerstva životního prostředí. Můžeme vidět v tabulce a grafu Prostředků na péči o přírodu 

a krajinu pro roky 2008-2011 v mil. Kč. Tabulka v příloze č. 14 (viz příloha č. 14) a v grafu 

v příloze č. 15 (viz příloha č. 15). Dotace se čerpají prostřednictvím dotačních programů: 

podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podprogramem správa nezcizitelného státního 

majetku v zvláště chráněných územích a prostřednictvím programu péče o krajinu. Ze všech 
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dotací Ministerstva životního prostředí v letech 2008-2011 tedy CHKO Třeboňsko mohlo 

čerpat dotace ve výši 14 423 733 mil. Kč. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. poskytla 

prostřednictvím daru AOPK ČR finanční prostředky na lesní výsadbu. Pro CHKO Třeboňsko 

to byla částka za oba roky 300 000 tis. Kč. Prostřednictvím Agentury ochrany přírody a 

krajiny České republiky, čerpá CHKO dotace z Evropské unie na projekt Operační program 

Životní prostředí. Ostatní projekty z OPŽP eviduje Statní fond životního prostředí, který má 

program na starosti.
68

 

 

2.6.8 Chráněná krajinná oblast Železné hory 

 Jsou klidnou oblastí lesů, vodních ploch, venkovských sídel, říčních údolí, staletých 

stromů, hradů a zámků. Nachází se ve východních Čechách. Na Železné hory navazuje pak 

další CHKO, a to Žďárské vrchy. Území bylo vyhlášeno za CHKO v roce 1991, přípravy 

ovšem trvaly už od roku 1979. Rok 1991 byl k vyhlašování CHKO a národních parků, velmi 

štědrý, vyhlášeno jich bylo totiž rovnou pět. CHKO Železné hory se rozkládá na 284 km
2
 

z celkové plochy státu.
69

 Našli bychom tady 1 národní přírodní rezervaci, 15 přírodních 

rezervací a 10 přírodních památek, které patří do maloplošných zvláště chráněných území, jak 

můžeme vidět v mapě 2.8. Správa CHKOO Železné hory se pak také stará o národní přírodní 

rezervaci Bohdanečský rybník a národní přírodní památku Semínský přesyp, které se 

nenacházejí na území CHKO Železné hory.  

 Správa CHKO Železné hory se stejně jako všechny ostatní CHKO řídí zákonem č. 

114/1992 Sb. Zajišťuje ochranu přírody a krajiny, odbornou činnost, zajišťuje naplňování 

čerpání finančních prostředků z krajinotvorných programů. Snaží se také o ekologické 

vzdělávání, osvětu a výchovu. CHKO má také funkci sběrného místa a garanta pro 

uplatňování náhrad škod, které jsou způsobené zvláště chráněnými živočichy na území 

CHKO podle zákona č. 115/2000 Sb.
70

  

CHKO Železné hory mají velkou síť značených turistických cest. Našli bychom zde 2 

významné řeky, Doubravu a Chrudimku. K oběma řekám se vážou naučné stezky. Hlavním 

rekreačním místem je Sečská přehrada. Na severní hranici CHKO leží Slatiňany, které mají 

zámek, další zámky se pak nacházejí v Klokočově, Chotěboři nebo Nasavrkách. V CHKO 

Železné hory se vyskytuje veliké množství památných stromů. 
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Nejstarším je asi 1000 let stará lípa. Dohromady se v Železných horách vyskytuje 16 lokalit 

s památnými stromy.
71

 

 

Mapa 2.8 Chráněná krajinná oblast Železné hory 

 

 

 

Zdroj: AOPK ČR. CHKO Železné hory, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.zeleznehory.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/zelezne-hory/o-sprave-chko. 

 

Dotace, které CHKO Železné hory může čerpat prostřednictvím dotačních programů 

Ministerstva životního prostředí. Můžeme vidět v tabulce a grafu Prostředků na péči o přírodu 

a krajinu pro roky 2008-2011 v mil. Kč. Tabulka v příloze č. 16 (viz příloha č. 16) a v grafu 

v příloze č. 17(viz příloha č. 17). Dotace se čerpají prostřednictvím dotačních programů: 

podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podprogramem správa nezcizitelného státního 

majetku v zvláště chráněných územích a prostřednictvím programu péče o krajinu. Ze všech 

dotací Ministerstva životního prostředí v letech 2008-2011 tedy CHKO Železné hory mohlo 

čerpat dotace ve výši 14 956 026 mil. Kč. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. poskytla 

prostřednictvím daru AOPK ČR finanční prostředky na lesní výsadbu. Pro CHKO Železné 

hory to byla částka za oba roky 687 400 tis. Kč. Prostřednictvím Agentury ochrany přírody a 

krajiny České republiky, čerpá CHKO dotace z Evropské unie na projekt Operační program 

Životní prostředí. Ostatní projekty z OPŽP eviduje Statní fond životního prostředí, který má 

program na starosti.
72
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2.6.9 Chráněná krajinná oblast Blaník 

 Je nejmenší CHKO v České republice. Charakteristická je svou zemědělskou krajinou, 

velmi málo dotčenou novodobým způsobem hospodaření. Vesnice jsou postaveny 

středočeskou lidovou architekturou. Blaník je spíše rovinatou chráněnou krajinnou oblastí 

s občasnými pahorkatinami, kdy nejvyšším bodem je Velký Blaník s 638 m. n. m.
73

 V CHKO 

je vyhlášeno 26 památných stromů. Správa ve spolupráci s majiteli sleduje jejich stav a 

poskytuje na jejich údržbu finanční příspěvky.
74

 Byla založena v roce 1981 a rozkládá se na 

pouých 41 km
2
, ve středních Čechách.

75
 V maloplošných zvláště chráněných územích se 

nacházejí, přírodní rezervace Velký Blaník, Malý Blaník a Podlesí, přírodní památkou jsou 

Částrovické rybníky a rybník Louňov, jak můžeme vidět v mapě 2.9.  

 

Mapa 2.9 Chráněná krajinná oblast Blaník 

 

 

 

Zdroj: AOPK ČR. CHKO Blaník, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.blanik.nature.cz/wps/portal/cs/blanik/o-sprave-chko. 

 

 Správa CHKO Blaník je dozorujícím orgánem ochrany přírody a krajiny. Pracovníci 

provádějí odborné průzkumy, sledují rostliny, živočichy i stavby v chráněné krajinné oblasti 

Blaník.  Zaměstnanci správy zajišťují také průvodcovskou službu, exkurse, přednáší na 

školách. Pro veřejnost se pak pořádají různé výstavy a výlety. Pro své návštěvníky vydává 

správa letáčky, brožurky a pohledy.
76
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 Známý turistickým cílem je vrchol Velkého Blaníku, odkud kromě jiných historických 

souvislostí pochází základní kámen národního divadla. Odtud vede turistická trasa až do 

Louňovic, které mají zámeček. Tento kraj je převážně zemědělský a tak základními stavbami 

jsou rolnické usedlosti.
77

 

 Krajinotvorné programy jsou národními zdroji ze státního rozpočtu České republiky, 

prostřednictvím Ministerstva životního prostředí. Takovým nejčastějším programem je 

Program péče o přírodu a krajinu, ten je dotačním programem Ministerstva životního 

prostředí. V jeho rámci jsou poskytovány finanční prostředky, které jsou neinvestičního 

charakteru, jde o podprogramy: Podprogram péče o krajinu a Podprogram péče o zvláště 

chráněné části přírody. Nejvíce finančních prostředků je používáno na ošetření podmáčených 

luk, ruční sečení, extenzivní pastvu. Tyto práce jsou sjednávány na základě smluv o dílo 

s místními soukromníky, nebo nevládními organizacemi. Každý rok se také sadí ovocné a 

listnaté stromy, opocují se zaniklé tůně. Ošetřují se památné stromy a zatravňuje se orná půda, 

před případnou erozí. Část finančních prostředků je používána na instalaci informačních 

tabulí pro návštěvníky, na údržbu a budování naučných stezek. Tato finanční opatření nesmí 

sloužit k podnikatelským záměrům. Dalším je pak Správa nezcizitelného majetku ve zvláště 

chráněných územích, a pak Program revitalizace říčních systémů.
78

 

Dotace, které CHKO Blaník může čerpat prostřednictvím dotačních programů 

Ministerstva životního prostředí. Můžeme vidět v tabulce a grafu Prostředků na péči o přírodu 

a krajinu pro roky 2008-2011 v mil. Kč. Tabulka v příloze č. 18 (viz příloha č. 18) a v grafu 

v příloze č. 19 (viz příloha č. 19). Dotace se čerpají prostřednictvím dotačních programů: 

podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podprogramem správa nezcizitelného státního 

majetku v zvláště chráněných územích a prostřednictvím programu péče o krajinu. Ze všech 

dotací Ministerstva životního prostředí v letech 2008-2011 tedy CHKO Blaník mohlo čerpat 

dotace ve výši 6 528 253 mil. Kč. Prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky, čerpá CHKO dotace z Evropské unie na projekt Operační program Životní 

prostředí. Ostatní projekty z OPŽP eviduje Statní fond životního prostředí, který má program 

na starosti.
79
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3 Podpora a rozvoj chráněné krajinné oblasti Beskydy 

 

CHKO Beskydy jsou největší CHKO v České republice, rozkládá se na 1160 km
2
 a 

našli bychom ji v Moravskoslezském kraji. Za CHKO byla vyhlášena v roce 1973 a jejím 

sídlem je Rožnov pod Radhoštěm. Je horskou CHKO s velmi vysokou lesnatostí. Pro svou 

vodohospodářskou důležitost jsou Beskydy také chráněnou oblastí přirozené akumulace 

vod.
80

 Nachází se zde 53 maloplošných zvláště chráněných území a to 7 národních přírodních 

rezervací, 26 přírodních rezervací a 24 přírodních památek, jak můžeme vidět v mapě 3.1. 

V působnosti CHKO Beskydy jsou také národní přírodní rezervace Čantoria a národní 

přírodní památka Skalická Morávka. V rámci soustavy Natura 2000 byly v CHKO Beskydy 

v roce 2005 navrženy jako Evropsky významná lokalita a byly zde zřízeny 2 ptačí oblasti- 

Beskydy a Horní Vsacko.
81

 

 

Mapa 3.1 Chráněná krajinná oblast 

 

 

Zdroj: AOPK ČR. CHKO Beskydy, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/beskydy/o-sprave-chko. 

 

3.1 Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy  

Správa CHKO je orgánem, který se řídí podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny. Vykonává různé činnosti: vydává závazná stanoviska ke stavební činnosti, 

schvaluje lesní hospodářské plány a osnovy, posuzuje záměry dle § 45i (Natura 2000), vydává 

rozhodnutí o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek na svém území, vydává 

souhlasy v ptačích oblastech, zpracovává a schvaluje plány péče, vydává závazná stanoviska 
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pro vodoprávní řízení, povoluje výjimky chráněných živočichů a rostlin z jejich ochranných 

podmínek a také ukládá pokuty za protiprávní jednání a přestupky na území CHKO Beskydy.  

Správa CHKO dohlíží na lesní a zemědělské hospodařen, vyjadřuje se k charakteru a 

umisťování staveb, tak aby byl zachován krajinný ráz Beskyd. Dohlíží také na rekreaci a 

turismus, tak aby nedocházelo k poškozování nebo zhoršování prostředí. Jsou podporovány 

aktivity, které vedou k rozvoji a které nepoškozují životní prostředí, prostřednictvím 

Programu péče o krajinu nebo například projektem podpory pastvy ovcí.
82

 

 

3.2 Rozdělení zón v CHKO Beskydy 

 Rozdělení zón je navrženo tak, aby jejich výměra přesáhla 20 ha, ve výjimečných 

případech u nelesních zón I. a IV., nebylo možné takovou podmínku dodržet. V tabulce 3.1 

můžeme vidět rozvržení lesního a nelesního půdního fondu pro jednotlivé zóny CHKO, u 

lesního půdního fondu ve IV. zóně se lesní půdní fond nevyskytuje, proto není uveden 

v tabulce. V mapě 3.2 pak můžeme vidět rozdělení zón v CHKO Beskydy přehledně.  

 

Tab. 3.1 Zastoupení jednotlivých zón CHKO Beskydy 

 

Zdroj: AOPK ČR. CHKO Beskydy, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/beskydy/o-sprave-chko. 

 

 I. zóna v první zóně jsou člověkem velmi málo měněné ekosystémy a přírodě blízké 

se samořídícími funkcemi. Buďto jsou udržovány v požadovaném stavu anebo jsou 

ponechány přirozenému vývoji. V I. zóně se omezují lidské zásahy na minimum. Je 

vyloučeno stavět nové stavby (stavební uzávěra), zakládat skládky, zasahovat do 

vodního režimu, a je nutné usměrňovat rekreační využití.  

 II. zóna, jde o málo změněné lesní porosty, polopřirozené louky a pastviny, vodní 

plochy s velkou rozmanitostí druhů, svažitá, členitá území. Zástavba s dochovanými 
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  I. zóna 
(ha) 

% II. zóna 
(ha) 

% III. 
zóna 
(ha) 

% IV. 
zóna 
(ha) 

% Celkem 
(ha) 

% 

Lesní půdní 
fond 

6 180 5,15 25 799 21,50 54 921 45,77 - - 86 900 72,42  

Nelesní 
půdní fond 

516 0,43 21 496 17,91 5 562 4,64 5 518 4,60 33 100 27,58 

Celkem 6 696 5,6 47 296 39,4 60 483 50,4 5 518 4,6 120 000 100 
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prvky původní architektury a krajina s malovýrobní strukturou. Maximální využití 

přirozené obnovy. Obhospodařování travních porostů a solitérů dřevin mimo les.  

Udržení kultur a charakterů staveb. Jejich vhodné začlenění do krajinného rázu. 

Nerozvíjet další urbanizaci, neumisťovat nové stavby, jen v nezbytných případech a 

dohlížet na jejich architektonické pojetí.  

 III. zóna, jsou zde člověkem pozměněné ekosystémy, hospodářsky využívané 

zemědělské pozemky, louky, pastviny s rozptýlenou zástavbou a zelení, menší obce, 

které nemají tendenci rozvoje, rekreační aktivity. Tato zóna spojuje CHKO v jeden 

celek a dotváří tak vzhled krajiny. Jde tady o běžné obhospodařování lesů, luk, 

pastvin. Obnova a údržba zástavby, umisťování nových staveb.  

 IV. zóna je člověkem velmi hodně pozměněné přírodní prostředí, souvisle zastavěná 

území, zemědělsky obhospodařované pozemky. Lesy a zemědělské pozemky se 

nemusí řídit zvláštními omezeními. Na pozemcích určených k budování staveb, by se 

měly umisťovat kvalitní stavby, které nepoškozují ani jinak neohrožují životní 

prostředí. Území jsou zařazena do různých programů, například do Programu obnovy 

vesnice a jiných.
83

 

 

Mapa 3.2 Zonace v chráněné krajinné oblasti Beskydy 

 

 

 

Zdroj: Agentura ochrany přírody České republiky.: CHKO Beskydy, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/beskydy/o-sprave-chko. 
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3.3 Finanční nástroje ochrany přírody v CHKO Beskydy 

CHKO Beskydy čerpá finanční nástroje jak z fondů EU, tak z rozpočtu Ministerstva 

životního prostředí. Podíváme se tedy, jaké programy jsou nejvíce využívány a k čemu se 

finance čerpané z programu využívají.  

 

Program péče o krajinu je jedním z programů Ministerstva životního prostředí České 

republiky. Programem se naplňují a realizují opatření, která vedou k udržení a zvyšování 

biologické rozmanitosti a využívají území, tak aby byly zachovány přírodní a kulturní 

hodnoty. Finanční prostředky, které se užívají na realizaci opatření, jsou: Péče o zvláště 

chráněná území, ochranná pásma, ptačí oblasti, evropsky významné lokality a ochrana rostlin 

a živočichů. Jde o tyto opatření:  

o zhotovení plánů péče, doporučená opatření, zeměměřičské práce, 

o budování a udržování zařízení a objektů (informační tabule, zařízení, které usměrňuje 

pohyb návštěvníků, naučné stezky, pruhové značení hranic), 

o odstaňování negativních zásahů nebo vlivů z dřívějška (likvidace invazivních druhů 

rostlin, odstaňování skládek, protierozní opatření, přemisťování populací zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, obnova vegetace, sázením dřevin a jejich 

následovná péče), 

o opatření, která zajišťují uchovávání části přírody, pro účel, pro který byla zřízena 

(likvidace náletových dřevin a křovin, obnova a údržba ovocných sadů, péče o 

památné stromy, kosení travin, pastva, ochrana provedených výsadeb, podpora 

populací ohrožených živočichů a rostlin.
84

 

 

Program péče o majetek státu společně s Programem péče o krajinu je využíván i 

Program péče o majetek státu se svým podprogramem Správa nescizitelnho státního majetku 

ve zvláště chráněných územích. Jde o pozemky, se kterými hospodaří správy NP, SOP a 

AOPK ČR a dále jde o pozemky, které budou převedeny ze správy Pozemkového fondu ČR a 

ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Finanční prostředky lze použít 

na tyto opatření: 

o zhotovení plánu péče o zvláště chráněná území, 

o vyhotovení lesního hospodářského plánu ve zvláště chráněných územích, 
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o zajištění dokumentů a podkladů, které jsou nutné k provozu vodního díla ve zvláště 

chráněných územích, 

o budování a údržba technických zařízení nebo objektů, 

o opatření k odstranění negativních zásahů nebo vlivů z minulosti, 

o opatření chránící přírodu, díky jejíž existenci byla ochrana zřízena.
85

 

 

Dotace, které CHKO Beskydy může čerpat prostřednictvím dotačních programů 

Ministerstva životního prostředí. Můžeme vidět v tabulce a grafu Prostředků na péči o přírodu 

a krajinu pro roky 2008-2011 v mil. Kč. Tabulka v příloze č. 20 (viz příloha č. 20) a v grafu 

v příloze č. 21 (viz příloha č. 21). Dotace se čerpají prostřednictvím dotačních programů: 

podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podprogramem správa nezcizitelného státního 

majetku v zvláště chráněných územích a prostřednictvím programu péče o krajinu. Ze všech 

dotací Ministerstva životního prostředí v letech 2008-2011 tedy CHKO Beskydy mohlo čerpat 

dotace ve výši 36 538 220 mil. Kč. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. poskytla 

prostřednictvím daru AOPK ČR finanční prostředky na lesní výsadbu. Pro CHKO Beskydy to 

byla částka za oba roky 2 290 000 mil. Kč. Prostřednictvím Agentury ochrany přírody a 

krajiny České republiky, čerpá CHKO dotace z Evropské unie na projekt Operační program 

Životní prostředí. Ostatní projekty z OPŽP eviduje Statní fond životního prostředí, který má 

program na starosti.
86

 

 

3.3.1 Výzkum a monitoring 

 Na území CHKO Beskydy se také jako v mnoha jiných CHKO provádí výzkumná 

činnost. Od roku 1973 se shromažďují data a provádí základní výzkum, kterému se věnují 

odborníci ze Správy CHKO Beskydy, kteří se zaměřují na botaniku, geologii, lesnictví, 

zoologii. Spolupracují s univerzitami i vědeckým ústavem Akademie věd ČR. V oblastech 

výzkumu a monitoringu jsou velmi aktivní také členové různých nevládních organizací, jako 

jsou, Český svaz ochránců přírody, Česká speleologická společnost nebo Česká společnost 

ornitologická. Všechny informace získané těmito výzkumy jsou průběžně zpracovávány a 

archivovány.  

 Stěžejními oblastmi Správy CHKO Beskydy, jsou inventarizační průzkumy 

jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území. Každoročně v únoru Správa CHKO 
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Beskydy mapuje velké šelmy, jako jsou vlci, medvědi, rysi. Zaměstnanci Správy CHKO 

každý rok také mapují, shromažďují a zpracovávají údaje pro NATURU 2000.
87

 

 

3.4 Turistika v chráněné krajinné oblasti Beskydy 

Oblíbeným turistickým cílem je Valašské muzeum v přírodě, které se nachází 

v Rožnově pod Radhoštěm. Jsou zde celoročně pořádány kulturní programy, upoutají de 

typické stavby, zvyky a k vidění jsou také místní kroje.
88

 Krásné je muzeum jak v létě, tak 

v zimě, kdy se před Vánoci skanzen zahalí bílým sněhem a návštěvníci tak mhou obdivovat, 

ja se Vánoce slavily v minulosti na vesnici.  

Z horských středisek svými překrásnými Jurkovičovými stavbami Libušín a 

Maměnka, vynikají Pustevny. Celý areál je prohlášen za národní kulturní památku. Při 

výstupu na Radhošť, turisté narazí na sochu Radegasta, který je slovanským bohem 

pohostinství a úrody. 

Nejvyšším vrcholem Beskyd je Lysá hora, v poslední době stále častější cíl turistů, 

oblíbenými cestami jsou ty z Visalají, Malenovic, Ostravice nebo z Papežova. V současné 

době se na Lysé hoře staví nová chata Slezský dům, která se po 7 letech obtížných a 

nelehkých jednání začala stavět 1. 9. 2011 a dokončena by měla být v roce 2013.
89

 Dočetli 

jsme se v knize také, že na Lysou horu vede sedačková lanovka, to ale není pravda. 

Známými lyžařskými středisky jsou Soláň, Těšínočky, Velké Karlovice, Pustevny, 

Bílá, Visalaje, Sviňorky, Kohútka, Řeka a jiné.
90

 V Beskydech se nachází 1100 km značených 

turistických cest. V zimním období jde tyto trasy, z větší části strojově upravované, využívat 

na běžkách.
91

 Lze zde navštívit dohromady 8 naučných stezek. Naučnou stezku Radegast, 

Hradisko, Velký Javorník a Čertův mlýn, Veřovické vrchy, Javorníky, Prameny řeky 

Morávky a Mionší. Kromě naučné stezky Mionší, která je otevřena pouze od 1. června do 15. 

září, jsou všechny celoročně přístupné.
92

  V Beskydech najdeme také 2 pralesní rezervace, jde 

o Mionší nacházející se v blízkosti Dolní Lomné a druhou je Salajka, která je severně od 

Bumbálky. Cyklisté mohou využívat velké množství cyklostezek, na svých horských kolech 
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mohou na rozdíl od jiných horských oblastí v Česku, využívat hřebenové trasy. Omezení platí 

jen v maloplošných zvláště chráněných územích. O přírodě se návštěvníci, kteří procházejí po 

značených turistických trasách, přes maloplodá zvláště chráněná území, dozvědí 

z informačních tabulí. Beskydy jsou jediné CHKO v České republice, kde žijí ve volné 

přírodě medvědi, vlci, rysi a s nimi i 140 000 tisíc obyvatel.
93

 

 

3.4.1 Ekologická výchova 

 Ekologická výchova je vedle odborných činností hezkou tradicí věnovanou osvětě. Na 

rozdíl od NP a jiných CHKO, kde tuto činnost mají nestarosti informační a návštěvnická 

centra, v Beskydech je tato činnost dosti specifická. Je to dané velkou rozlohou, hustotou 

obydlení a celoroční velmi velkou návštěvností. Aby si návštěvníci nebo dokonce i obyvatelé 

CHKO uvědomovali existenci CHKO, Správa CHKO tak tuto situaci řeší různými způsoby, 

jako například přednáškami, besedami o přírodě Beskyd, kterých je ročně několik desítek. Jde 

o činnosti, které jsou vyžádané, vlastní nabídku CHKO nemá, neboť by z důvodu velkého 

zájmu nebyla schopná poptávku pokrýt. Exkurze jsou prováděny především středním a 

vysokým školám a základním školám místním. Nejvíce akcí se koná v období Dne Země, 22. 

dubna a Evropském dni parků 24. května. Vzhledem k nedostatečným prostředkům jak 

finančním, tak v množství zaměstnanců, mají volné pole působnosti různé nevládní 

organizace, které jsou schopné financovat své činnosti z různých grantů, nejaktivnějšími jsou 

pak:  

o ACTEA-Společnost pro přírodu a krajinu, která vydává informační materiály, provádí 

výzkum, výstavy a stará se o naučnou stezku Javorníky, 

o ČOSP Radhošť, Rožnov p. R. provozuje ekocentrum v Rožnově pod Radhoštěm, 

vydává informační materiály, pořádá výstavy a přednášky hlavně na téma ochrany 

velkých šelem, 

o ČOSP Salamandr, Rožnov p. R. vydává zpravodaj Beskyd a jiné publikace, připravuje 

a realizuje naučné stezky a terénní informační systém a dělá odborné projekty, 

o ČOSP Valašské Meziříčí pořádá odborné exkurze, vydávají publikace, připravují a 

starají se o naučné stezky a terénní informační systém, pořádají odborné semináře a 

projekty, 

o hnutí Brontosaurus, ZČ Kolovrátek se zabývá praktickou péčí o krajinu, pořádá 

ochranářské tábory na Horní Bečvě, věnuje se lidovým řemeslům, 
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o hnutí duha Olomouc, spolupracuje při ochraně a výzkumu šelem, vydávají informační 

materiály a pořádají přednášky,  

o občanské sdružení Beskydčan, Ostravice, připravuje ekologické výchovné programy, 

dělají průvodcovskou činnost, pořádají mládežnické tábory ,,Týden pro les“ aj., 

o terénní středisko ekologické výchovy Tetřev v Horní Lomné, organizují ekologické 

výchovné programy, pořádají přednášky, semináře pro pedagogy a exkurze. 

 

Správa CHKO Beskydy se věnuje veřejnosti také prostřednictvím Zpravodaje 

Beskydy, internetovými stránkami a terénním informačním systémem na ochranu přírody, 

ten tvoří naučné stezky, které jsou udržované Správou CHKO Beskydy, také několika 

desítkami informačních tabulí a panelů. Do března 2009 se na území CHKO Beskydy 

nacházelo 12 NS a mnoho dalších se připravuje. Od roku 2005 běží pod ochranou ČSOP 

Valašské Meziříčí a Správou CHKO Beskydy projekt ,,Beskydský poutník“, díky které 

návštěvníci s pomocí brožury, která je plná úkolů mohou poznávat Beskydy. Snahou 

autorů tohoto projektu bylo také upozorňovat pomocí hry návštěvníky na věci, kterých si 

jinak ostatní lidé nevšímají. Odměnou jsou pak na cestě odznaky s motivem medvěda, 

rysa nebo vlka.
94

 

V přiložené tabulce 3.2 můžeme vidět práci s veřejností Správy CHKO Beskydy 

v roce 2008.  

 

Tabulka 3.2 Práce s veřejností Správy CHKO Beskydy 

 

  počet odhad návštěvnosti 

Naučné stezky ve vlastní správě 6 desítky tisíc 

Naučné stezky ve správě jiných subjektů 6 tisíce 

Odborné  exkurze 27 650 

Přednášky, semináře pro veřejnost 68 2300 

Výstavy 7 9000 

 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.: CHKO Beskydy, O správě CHKO. Dostupné z: 

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/beskydy/o-sprave-chko. 
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Vydání 4/2012 

 

Editorial 

 

 

Kim Jenšovská 

vedoucí měsíčníku 

 

 

Milí čtenáři a čtenářky, 

 

máme tady konečně jaro, skončila 

dlouhá a letos i mrazivá zima a na nás 

čekají už jen příjemné teplé dny plné 

sluníčka. Kdo by se netěšil? Já osobně 

jsem se zvláště letos vůbec nemohla 

dočkat. Na horách ležel sníh ještě minulý 

týden, což je oproti předešlým zimám 

opravdový rekord, navíc se počasí, které 

v uplynulých týdnech panovalo, nemohlo 

rovnat hezké zimě ani zdaleka, a tak bylo 

čekání na jaro nekonečné. Začne období 

výletů do hor a krajiny, mnoho chatařů 

otevře své letní příbytky a chráněné 

krajinné oblasti zaplní návštěvníci a 

milovníci přírody. Měla jsem tedy spoustu 

času, přemýšlet, jaké téma v dubnovém 

čísle “naťuknout“ a jelikož 

začíná nová turistická sezóna, budeme se 

věnovat vztahu člověka a přírody. 

 Jak se turisté chovají k přírodě a 

jak to vidí samotní ochránci? Je důležité 

vychovávat děti s láskou k přírodě?  To si 

budete moci přečíst v článku, Příroda 

versus lidé. Společně s redakcí jsme pro 

Vás také zjistili, jak vypadá práce ochránce 

přírody a čím se Správa CHKO Beskydy 

zabývá. Musím říct, že jde o zajímavou 

práci. Velmi překvapující pro mě ale byla 

anketa mezi studenty vysokých škol, jak 

dopadla? To si můžete přečíst na konci 

čísla. Osobně bych tipovala naprosto jiný 

výsledek.  

Snad pro Vás bude obsah 

aktuálního čísla obohacující a s celou 

redakcí Vám přejeme krásné jarní dny a 

přírodě třikrát zdar! 

 

Kim Jenšovská
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Vydání 4/2012 

 

ÚvodníK             
       Příroda versus lidé 

 

 

 

O chráněných krajinných 

oblastech bylo napsáno již mnoho 

článků. Jak na to ale nahlížejí samotní 

turisté? Mají k přírodě vztah? Je 

výchova k ekologii už na základních 

školách dostatečná?  

Jedna věc je přírodu chránit, 

protože jsme přesvědčeni, že je to správné. 

Naproti tomu stojí obyčejní lidé, kteří 

občas do hor vyrazí, ale neuvědomují si, 

kde se nacházejí. Z vlastní zkušenosti ale 

vím, že v mnoha případech jsou 

znečišťovatelé přímo místní obyvatelé. Jak 

vidí tento problém přímo ochránci přírody, 

a zlepšuje se tato situace? Na to jsme se 

zeptali přímo Jindřicha Chlapka, zástupce 

vedoucího     Správy      CHKO    Jeseníky: 

,,Běžní turisté se zdá se chovají v přírodě 

pod všeobecným tlakem informací z médií 

poněkud lépe, nenechávají po sobě 

odpadky jako v minulosti a přírodu zdá se 

nepoškozují. Jiná situace je u sportovců, 

zejména adrenalinových, kteří vstupují do 

míst, kde to není umožněno, zejména v  
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zimě na snowboardech či skialpinistických 

lyžích. V létě jde místy o cyklisty na 

horských kolech, kteří vjíždějí na stezky 

určené pouze pro pěší.”  

 

Důležitý je základ  

Hlavním článkem, který bude do 

budoucna chránit přírodu a tak ji 

uchovávat pro budoucí generace, jsou 

mladí lidé. Základ je v prevenci, nebo-li 

formování člověka, hlavně v jeho mládí. 

V posledních letech se začaly na školách 

vyučovat předměty jako ekologická 

výchova. Učitelka na prvním stupni 

základní školy, Jana Mařecová se 

vyjadřuje k otázce ekologické výchovy 

žáků takto: ,, S problematikou ekologie se 

děti  setkávají již od druhé třídy, kdy se učí 

třídit odpad, rozlišovat obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje energie. Učíme se o 

chráněných krajinných oblastech. V rámci 

Dne Země se seznamují s možnostmi 

ochrany životního prostředí a významu  

 

 

lesů pro člověka. Je toho tedy docela 

hodně a v budoucnu snad budou vidět 

výsledky.“ 

 Měli bychom si položit otázku, zda 

si také turisté uvědomují, jak důležitou roli 

příroda na Zemi hraje. ,,Osobně v přírodě 

trávím velmi mnoho času, nedokážu si 

představit, že bych neměl kam jezdit a tak 

se snažím, v rámci možností, přírodu 

neznečišťovat, a velmi rád se zúčastňuju i 

všelijakých dobrovolnických činností.” 

říká Honza Bednařík, automechanik z 

Frýdku -Místku.  

Mnohem více o přírodě se mohou 

návštěvníci CHKO dozvědět z besed, 

exkurzí v přírodě, výstav nebo v rámci 

různorodých projektů, které Správy CHKO 

společně s nevládními organizacemi 

každoročně pořádají. Je tedy jen na nás, jak 

se k tomuto celosvětově diskutovanému 

tématu postavíme. 

 

Kim Jenšovská
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Rozhovor 

,,Práce s veřejností je jednou z 

nejdůležitějších činností.“

 

 

Na otázky z tématu o ochraně 

životního prostředí jsem se zeptala pana 

Františka Šulgana ze správy CHKO 

Beskydy. 

 

Ing. František Šulgan 

  

Vystudoval Vysokou školu Báňskou- 

Technickou univerzitu Ostrava, obor 

geologie a technika geologického 

průzkumu. Od roku 1992 pracuje jako 

samostatný odborný pracovník na Správě 

CHKO Beskydy. Je členem komise pro 

environmentální výchovu a vzdělávání 

Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky. Je také spoluautorem mnoha 

výstav, naučných stezek, informačních 

panelů, publikací, letáčků, nebo reportáží.  

 

1. Mohl byste naším čtenářům popsat, 

co všechno vaše práce ochránce přírody 

obnáší?  

Já pracuji na Správě CHKO 

Beskydy jako samostatný odborný 

pracovník se specializaci na geologii a 

práci s veřejností, k tomu problematiku 

odpadů, zimní údržbu silnic, sportovní 

zařízení a sportovní akce - to vše na území 

1200km2 a 74 katastrů obcí a měst. 

 

2. Určitě se velmi často při své práci 

setkáváte s lidmi, kteří porušují řád 

CHKO a poškozují přírodu. Jak se 

takové situace řeší?  

U nás není americký systém 

ochrany přírody - policie, pouta, kolt, 

vězení. U nás je snaha toho darebáka 

přesvědčovat, že to, co dělá je špatné. 

Můžete mu dát na místě pokutu, ale 

nemusí ji zaplatit a může Vás taky 

napadnout. My nejsme ozbrojeni. V lepším 

případě může být vedeno vůči němu 

správní řízení s uložením pokuty. 
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 3. Právě takovým lidem na přírodě 

nezáleží, berou ji jako samozřejmost, ty 

starší už asi nepředěláme, ale pořádáte 

nějaké akce, přednášky, na kterých 

byste dětem nějakou zábavnou formou 

vysvětlovali jak se k přírodě chovat, aby 

byla zachována pro další generace? 

 Ročně dělám i přes 40 přednášek, 

dále exkurze do terénu nebo výstavy, 

vystupujeme v médiích. Práce s veřejností 

je jednou z nejdůležitějších činností. 

Nedává se jí ale takový prostor a 

prostředků a proto i tato činnost se dnes 

omezuje.  

 

4. Připravujete i přes nelehkou finanční 

situaci pro letošní rok nějaké zajímavé 

projekty?  

Správa CHKO Beskydy sama nemá 

kapacity na to, aby sama pracovala na 

nějakých projektech, ale jsme do projektů 

zapojeni s krajskými úřady, neziskovými 

organizacemi nebo specializovanými 

pracovišti jakou je např. Akademie věd, 

Valašským muzeem v přírodě, jiná muzea 

 a pod. Je to například údržba a budováni 

naučných stezek, vydávání Zpravodaje 

CHKO Beskydy, projekty zaměřené na 

environmentální výchovu a osvětu, údržba 

krajiny, údržba maloplošných chráněných 

území, botanický nebo zoologický 

výzkum, telemetrie velkých šelem atd.  

 

5. Ještě bychom se na závěr chtěli zeptat, 

určitě se staráte také o nemocná zvířata, 

která najdete, nebo vám je někdo 

přinese. Co byste tedy doporučil našim 

čtenářům, aby udělali v případě, že 

najdou zvíře, nebo co by naopak dělat 

neměli?   

O raněná nebo nemocná zvířata se 

staráme do doby, než si je převezme 

stanice pro záchranu živočichů v 

Bartošovicích. Každé zvíře chce jiný 

přístup. Proto bychom museli o tom napsat 

několik diplomových prací. Je ale dobré se 

ihned obrátit na specialisty v oboru anebo 

přímo ve výše uvedené stanici, nebo hodně 

informací je dnes již na internetu. Telefon 

na Stanici pro záchranu živočichů v 

Bartošovicích je - 556758675, 723648759. 

 

 

 

 

 

František Šulgan
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Anketa  
Myslíte si, že je v dnešní době potřeba chránit životní prostředí? 

 A proč? 
Zeptali jsme se studentů vysokých škol na jejich názor, neboť studenti jsou nositeli tohoto 

velmi důležitého světového tématu.

 

 

 

 

 

Bc. Klára Ollenderová, 23 let 

Má vystudovaný obor angličtina ve sféře 

podnikání na Ostravské univerzitě. 

Momentálně studuje postgraduálně na 

univerzitě v Gentu v Belgii.  

 

Ano je potřeba chránit přírodu, protože je 

rozdíl sednout si v parku na krásnou 

zelenou trávu a užívat si dne a sednout si 

na horu odpadku a hnůj a užívat si dne. 

Příroda nezasažená člověkem byla vždy 

krásnější a tak bychom se měli snažit, aby 

když už člověk zasáhne, aby se zachovala 

v původním "nezkaženém" stavu. 

 

--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

 

Dominika Brůnová, 20 let 

Studuje prvním rokem Vysokou školu 

báňskou-Technickou univerzitu Ostrava, 

Ekonomickou fakultu, studijní program- 

hospodářská politika a správa.  

 

V dnešní době je velmi potřeba chránit 

životní prostředí, protože díky smogu, 

který je našem regionu tak častý, a 

způsobuje mnoha lidem problémy 

s dýchacími cestami. Čím dál více lidí trpí 

alergiemi a astmatem. Chraňme tedy 

životní prostředí, kvůli svému zdraví
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Milan Klobušiak, 20 let 

Studuje prvním rokem VŠB- TU Ostrava, 

studijní program- hospodářská politika a 

správa. 

Myslím si, že je velice důležité chránit 

životní prostředí a zachovat jej pro další 

generace. 

___________________________________________________________________________ 

 

Jakub Lapiš, 23 let 

Studuje třetím rokem VŠB-TU Ostrava, 

obor Geovědní a montánní turismus.  

Přírodu je velmi důležité chránit, neboť 

samotná ochrana přírody nám odpovídá na 

různé otázky týkající se života na zemi, od 

samotné ochrany přírody se odvíjí např. 

biodiverzita České republiky, která je díky 

ochraně přírody velmi biologicky 

rozmanitá, a pro pozemský život velmi 

důležitá, jak ze stránky informativní, tak ze 

stránky praktické. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ing. Zdeňka Fingrová, 26 let 

Studovala VŠB-TU Ostrava, fakulta 

elektrotechniky a informatiky, obor 

biomedicínské inženýrství. 

Já osobně životní prostředí chráním a 

myslím si, že je důležité, aby chráněno 

bylo. Lidem by nemělo být lhostejné, v 

jakém prostředí žijí. Na druhou stranu 

chápu, že je mnohdy jednodušší netřídit 

odpad a hodit všechen do jedné popelnice 

před domem, nebo jezdit autem namísto 

použití MHD. Správné věci nebývají 

jednoduché, přesto se je snažím dělat.
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5 Závěr 

  

Na danou problematiku může existovat mnoho náhledů a názorů, nikdy se lidé 

neshodnou na jednoznačném vnímání a praktikování ochrany životního prostředí. Jsou takoví, 

kteří by za přírodu položili život a jiní by zase položili přírodu za život. Samozřejmě jsou pak 

i lidé, a těch je doufejme většina. To jsou potom jedinci, jež nemusejí položit za přírodu život, 

ale snaží se jí chránit alespoň malou pomocí.  

 

 Cílem této práce bylo zjistit, jak chráněné krajinné oblasti fungují, dozvěděli jsme se, 

jak se snaží CHKO rozvíjet cestovní ruch, návštěvnost svých chráněných krajinných oblastí, 

že to nejsou jen samá omezení, jak si lidé většinou myslí. Výzkum dotací, které jednotlivé 

CHKO v letech 2008-2011 použili pro své projekty, které byly v rámci dotačních programů 

Ministerstva životního prostředí, nám ukázal, že šlo o částku 193 857 474 mil. Kč. Tyto 

finance byly použity na ochranu přírody a zachování biodiverzity České republiky, ta je díky 

tomu poměrně zachovalá. CHKO pořádají mnoho akcí pro veřejnost, jako jsou besedy, 

exkurze v přírodě, přednášky, výstavy. Lidé se tak mohou seznámit s přírodou a naučí se jí 

lépe chránit.   

 

 V praktické části bakalářské práce jsme se díky anketě, kterou jsme schválně 

aplikovali na mladší ročníky, mohli dozvědět, že 100% z dotázaných chce chránit přírodu a 

myslí si, že je to potřeba, což je velmi pozitivní.  Prostřednictvím rozhovoru s členem Správy 

CHKO Beskydy Františkem Šulganem, jsme se dozvěděli o práci ochránce přírody. Článek, 

Příroda versus lidé nám ukazuje, jak turisté, ekologové a pedagog vnímají působení člověka 

na přírodu a zabýváme se otázkou dostatečné ekologické výchovy na školách.  

  

 Žijeme v době, která naprosto neúnavně boří všechny překážky, které jí příroda 

chystá. Někdy by stálo za to, popřemýšlet, protože, to co příroda dělá, má velice dobře 

promyšlené.  Doba nás žene dopředu, nutí nás nepřemýšlet. Každý člověk se tak může 

přiklonit k názoru, který mu lépe vyhovuje. Je ale to, že to někomu vyhovuje, to správné? Nad 

tím se musí zamyslet každý sám.  
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Seznam zkratek 

AOPK ČR- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

BR- Biosférická rezervace 

ČSOP- Český svaz ochránců přírody 

ES- Evropská společenství 

CHKO- Chráněná krajinná oblast 

MaS- Podprogram správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích 

MZE- Ministerstvo zemědělství 

MŽP- ministerstvo životního prostředí 

NP- Národní park 

NPP- Národní přírodní památka 

NPR- Národní přírodní rezervace 

OP ŽP- Operační program životního prostředí 

PP- Přírodní památka 

PR- Přírodní rezervace 

PPK- Program péče o krajinu 

POPFK- Program obnovy přirozených funkcí krajiny 

UNESCO- organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 
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Příloha 1: Finanční tabulka k operačnímu programu životního prostředí 

 

 

Zdroj: AOPK ČR.: Přehled programů, Operační program životní prostředí. Dostupné z: 

http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html. 

 

 



 

 

Příloha 2: Operační program životního prostředí- finanční plán 

 

 

 

Zdroj: AOPK ČR.: Přehled programů, Operační program životní prostředí. Dostupné z: 

http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html. 

 

 



 

 

Příloha 3: Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky. Interní materiály CHKO Jeseníky.  
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Příloha 4: Tabulka- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

       

 
Český kras 2008 2009 2010 2011 Celkem 

 
POPFK   450000     450000 

 
Dar Vodafone         

 

 
MaS   480045 356000 409250 1245295 

 
PPK 1814214 1790851 1714855 1901995 7221915 

     
Celkem 8917210 

        

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  

 

 

 

 

Příloha 5: Graf- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  
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Příloha 6: Tabulka- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

       

 
Broumovsko 2008 2009 2010 2011 Celkem 

 
POPFK 0 1154131 696156 595320 2445607 

 
Dar Vodafone 0 0 1667600 465260 2132860 

 
MaS 0 3122329 1392310 464048 4978687 

 
PPK 3314616 3082794 2078979 2898847 11375236 

     
Celkem  20932390 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  

 

 

 

Příloha 7: Graf- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  
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Příloha 8: Tabulka- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

       

 
Pálava 2008 2009 2010 2011 Celkem 

 
POPFK   25891 4471229 745960 5243080 

 
Dar Vodafone         0 

 
MaS   1479403 1439863 818536 3737802 

 
PPK 2882010 3920411 2275474 2919117 11997012 

     
Celkem 20977894 

        

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  

 

 

 

Příloha 9: Graf- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  
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Příloha 10: Tabulka- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

       

 
České středohoří 2008 2009 2010 2011 Celkem 

 
POPFK     263294 207368 470662 

 
Dar Vodafone         0 

 
MaS   1568948 1488393 880867 3938208 

 
PPK 5912614 5553997 5263891 6676049 23406551 

     
Celkem 27815421 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  

 

 

 

Příloha 11: Graf- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  
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Příloha 12: Tabulka- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

       

 
Slavkovský les 2008 2009 2010 2011 Celkem 

 
POPFK       126000 126000 

 
Dar Vodafone       300000 300000 

 
MaS       287085 287085 

 
PPK 4197953 4283999 4156749 5067000 17705701 

     
Celkem 18418786 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

Příloha 13: Graf- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  
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Příloha 14: Tabulka- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

       

 
Třeboňsko 2008 2009 2010 2011 Celkem 

 
POPFK     319920 316880 636800 

 
Dar Vodafone       300000 300000 

 
MaS   91430 91430 91430 274290 

 
PPK 3848295 3355005 2881998 3127345 13212643 

     
Celkem 14423733 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  

 

 

 

 

 

Příloha 15: Graf- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  
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Příloha 16: Tabulka- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

       

 
Železné hory 2008 2009 2010 2011 Celkem 

 
POPFK   195000 481104 395212 1071316 

 
Dar Vodafone       687400 687400 

 
MaS   1179106 935082 2047118 4161306 

 
PPK 2625500 2348000 1817000 2245504 9036004 

     
Celkem 14956026 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  

 

 

 

 

 

Příloha 17: Graf- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 

 

 
 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  
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Příloha 18: Tabulka- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 
Blaník 2008 2009 2010 2011 Celkem 

 
POPFK 0 0 0 0 0 

 
Dar Vodafone 0 0 0 0 0 

 
MaS 0 0 68835 62418 131253 

 
PPK 1775000 1624000 1357000 1641000 6397000 

     
Celkem 6528253 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 19: Graf- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  
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Příloha 20: Tabulka- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

       

 
Beskydy 2008 2009 2010 2011 Celkem 

 
POPFK   0 150000 220320 370320 

 
Dar Vodafone     1718600 571400 2290000 

 
MaS   123900 0 0 123900 

 
PPK 8811000 7663000 7839000 9441000 33754000 

     
Celkem 36538220 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpravování. 

 

 

 

 

 

 

Příloha 21: Graf- Prostředky na péči o přírodu (2008-2011) v mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vlastní zpracování.  
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