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Anotace 

V předloţené práci je zpracováno dotazníkové šetření na téma zpracování biomasy 

v chráněných krajinných oblastech ČR. V první části jsou vysvětleny základní pojmy 

v ochraně přírody.  Následně je začleněn přehled současného stavu v ČR a v Evropské unii.   

Na závěr práce je zařazeno doporučení budoucích kroků ve smyslu zpracování biomasy 

v CHKO.  

 

Klíčová slova: CHKO, zpracování biomasy, vzácná území, biodiverzita 

 

Summary 

In the present work contains questionnaire on the topic of biomass in protected natural 

areas of the country. The first section explains the basic concepts in conservation. 

Subsequently, the integrated overview of the current situation in the Czech Republic and the 

European Union is shown. At the conclusion of the work are included recommendations for 

future action in terms of biomass in the PLA. 
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Seznam pouţitých zkratek 

BR  Biosférické rezervace 

EU Evropská unie 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

IUCN Mezinárodní unie ochrany přírody 

MAB  Man and Biosphere (program UNESCO) 

MCHÚ  Maloplošně chráněné území 

NP  Národní park 

NPP  Národní přírodní památka 

NPR  Národní přírodní rezervace 

PP  Přírodní památka 

PR  Přírodní rezervace 

VKP  Významný krajinný prvek  
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1. ÚVOD 

 

Chráněných území je celá spousta a jejich počet kaţdoročně narůstá. Příčinou 

tohoto jevu je vymizení jednoho nebo více rostlinných nebo ţivočišných druhů v daném 

území, nebo také rapidní aţ alarmující sníţení počtu jeho populace.  

Potřeba ochrany těchto druhů je nesporná. Proč ale řešit důsledky a nepředcházet 

raději příčinám? Hlavní příčinou úbytku některých ţivočišných druhů je vymizení malého 

hospodářství. Chov hospodářských zvířat v dnešní uspěchané době není ani atraktivní, ani 

rentabilní. Ekonomické aspekty hrají při ústupu malého hospodářství velkou roli. 

Romantická představa o pasáčcích ovcí známých z lidových písní je realitě hodně 

vzdálená. V dnešní době je chov ovcí a jiných hospodářských zvířat pořádně náročná 

dřina, nemluvě o finanční a časové náročnosti takového hospodářství. Staré hospodáře 

mladí nenahrazují a tento trend se šíří celou západní Evropou. V České republice je jedním 

z posledních míst, kde se malé hospodářství ve větší míře ještě drţí, oblast Beskyd a 

Javorníků.  

Ústup chovu ovcí má své důsledky. Pastviny zarůstají a velmi se tak mění 

podmínky pro ţivot pro jednotlivé druhy. Tyto druhy buď úplně mizí (většinou rostlinné) 

nebo přesidlují „o dům dál“ (motýli, brouci, ptáci atp.). Péči o území s výskytem vzácných 

druhů v tuto chvíli většinou přebírají sloţky Českého svazu ochránců přírody. Management 

na vzácném území obnáší hlavně kosení, vyřezávání náletových dřevin a prořezávání křoví 

vhodné k usídlení vzácných ptáků. S touto činností ale vzniká problém zvaný biomasa. Co 

s trávou, která zůstane po pokosení? Co se zbytkem dřevin na louce?  

Tato práce má za cíl zjistit postoj orgánů ochrany přírody a organizačních sloţek 

Českého svazu ochránců přírody ke zpracování biomasy na vzácných územích 

v chráněných krajinných oblastech České republiky a pokusit se na základě dotazníkového 

šetření navrhnout optimální řešení pro tyto lokality. 
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2. MANAGEMENT ÚDRŢBY VZÁCNÝCH ÚZEMÍ 

Nejen v našich podmínkách se vyskytuje mnoho chráněných území. Tato území 

kaţdým rokem přibývají, protoţe se stále objevují nová, která je potřeba chránit z hlediska 

ohroţení rostlinného či ţivočišného druhu, které se na daném území nachází. Následující 

kapitola se bude zabývat systémem rozdělení chráněných území. 

2.1 Systém chráněných území 

Chráněná území jsou místa, kde jsou přírodní sloţky uchovávány v co 

nejpřirozenějším stavu, a proto jsou i jedinečnými objekty pro poznávání jednotlivých 

přírodních komponentů, jejich vzájemných vztahů, souvislostí a reakcí. Na celém území 

naší republiky jsou vyhlášena a kaţdoročně nově vyhlašována chráněná území, jejichţ 

účelem je záchrana a dlouhodobá ochrana různých typů kulturní krajiny. Největší 

zastoupení mají chráněná území v horských oblastech a v oblastech skalních měst. 

Výraznější změny se kaţdoročně týkají tzv. maloplošných chráněných území (MCHÚ). 

Celkovou plochu chráněných území rozdělujeme na velkoplošná chráněná území, 

coţ je běţně uţívané označení pro kategorie "národní park" a "chráněná krajinná oblast" a 

na maloplošná chráněná území, pod která se řadí "národní přírodní rezervace", "národní 

přírodní památka", "přírodní rezervace" a "přírodní památka". 

2.1.1 Národní park 

Národní parky jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním 

měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné 

ekosystémy, v nichţ rostliny, ţivočichové a neţivá příroda mají mimořádný vědecký a 

výchovný význam. Veškeré vyuţití národních parků musí být podřízeno zachování a 

zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli 

sledovanými jejich vyhlášením. [1] 

Cílem managementu v národním parku je chránit přírodní a krajinné oblasti 

národního a mezinárodního významu pro duchovní, vědecké, vzdělávací, rekreační nebo 

turistické účely; navţdy uchovat v co nejpřírodnějším moţném stavu reprezentativní 
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příklady fyzickogeografických regionů, biotických společenstev, genetických zdrojů a 

druhů pro zajištění ekologické stability a rozmanitosti; udrţovat vyuţívání oblasti 

návštěvníky pro inspirační, vzdělávací, kulturní a rekreační účely na takové úrovni, která 

uchová území v přírodním nebo téměř přírodním stavu; eliminovat a předcházet exploataci 

nebo jinému vyuţívání, odporujícímu účelu vyhlášení území; brát trvalý ohled na 

ekologické, geomorfologické, duchovní nebo estetické atributy, které vedly k vyhlášení 

území; brát v úvahu potřeby místního obyvatelstva včetně vyuţívání zdrojů jejich ţivobytí 

do té míry, pokud nepůsobí škodlivě na cíle managementu. [2] 

V České republice jsou vyhlášeny čtyři národní parky: Krkonošský NP, NP 

Šumava, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. 

2.1.2 Chráněná krajinná oblast 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) je v českém a slovenském systému ochrany 

přírody od poloviny 50. let 20. století, kdy byly vyhlášeny první zákony o státní ochraně 

přírody. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, charakterizuje CHKO jako 

rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, 

významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným 

zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. [1] 

Hospodářské vyuţívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany 

tak, aby se udrţoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány, popřípadě znovu 

vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. [2] 

Na území České republiky je vyhlášeno 25 CHKO o celkové rozloze 1 041 612 ha. 

Mezi nejznámější CHKO v ČR patří např. CHKO Šumava, CHKO Český ráj, v našich 

podmínkách to potom je CHKO Poodří a CHKO Beskydy, případně CHKO Bílé Karpaty. 

Přehled všech chráněných krajinných oblastí v České republice je uveden v následující 

tabulce. [3] 

 



Bc. Zdeňka Vaníčková: Problematika zpracování biomasy v CHKO ČR 

4 
 

Tabulka 1: Přehled chráněných krajinných oblastí v ČR 

 

NÁZEV CHKO DATUM VYHLÁŠENÍ ROZLOHA (ha) 

CHKO Beskydy 5. března 1973 116 000 

CHKO Bílé Karpaty 3. listopadu 1980 71 500 

CHKO Blaník 29. prosince 1981 4 000 

CHKO Blanský les 8. prosince 1989 21 235 

CHKO Broumovsko 27. března 1991 41 000 

CHKO České středohoří 19. března 1976 107 000 

CHKO Český kras 12. dubna 1972 13 200 

CHKO Český les 1. srpna 2005 47 000 

CHKO Český ráj 1. března 1955 18 152 

CHKO Jeseníky 19. června 1969 74 000 

CHKO Jizerské hory 8. prosince 1967 35 000 

CHKO Kokořínsko 19. března 1976 27 000 

CHKO Křivoklátsko 24. listopadu 1978 63 000 

CHKO Labské pískovce 27. června 1972 24 500 

CHKO Litovelské Pomoraví 29. října 1990 9 600 

CHKO Luţické hory 19. března 1976 35 000 

CHKO Moravský kras 4. července 1956 9 200 

CHKO Orlické hory 28. prosince 1969 20 000 

CHKO Pálava 19. března 1976 7 000 

CHKO Poodří 27. března 1991 8 150 

CHKO Slavkovský les 3. května 1974 64 000 

CHKO Šumava 27. prosince 1963 99 624 

CHKO Třeboňsko 15. listopadu 1979 70 000 

CHKO Ţďárské vrchy 25. května 1970 71 500 

CHKO Ţelezné hory 27. března 1991 38 000 
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O kaţdou z chráněných krajinných oblastí pečuje Správa chráněné krajinné oblasti, 

která má na území CHKO pravomoci státní správy, tedy vede správní řízení a je dotčeným 

orgánem ve stavebním řízení. Správy CHKO sdruţuje jedna zastřešující organizace – 

Agentura ochrany přírody a krajiny se sídlem v Praze. Pracovníci Správ chráněných 

krajinných oblastí byli první cílovou skupinou v dotazníkovém šetření mé diplomové 

práce. [3,4] 

 

Fotografie 1: Chráněná krajinná oblast Beskydy (Autor: Zdeňka Vaníčková) 

 

2.1.3 Maloplošná chráněná území 

Maloplošná chráněná území patří společně s národními parky a chráněnými 

krajinnými oblastmi mezi kategorie zvláště chráněných území, která jsou definována jako 

území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná. [1] 

Mezi maloplošná chráněná území se řadí národní přírodní rezervace, přírodní 

rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. [3,4] 
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 Národní přírodní rezervace je menší území mimořádných 

přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou 

stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či 

mezinárodním měřítku.  

 Přírodní rezervace je menší území soustředěných přírodních 

hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou 

geografickou oblast.  

 Národní přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, 

zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo 

vzácných či ohroţených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním 

nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to 

i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.  

 Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména 

geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo 

ohroţených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, 

vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody 

formoval svou činností člověk.  
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Obrázek 1 Označení Přírodní památky [4] 

 

2.1.4 Biosférické rezervace 

Biosférické rezervace (BR) jsou vyhlašovány v rámci programu UNESCO Člověk 

a biosféra (Man and Biosphere, MAB). Jedná se o reprezentativní území světa, která 

kromě cenných přirozených ekosystémů poskytují příklady harmonických vztahů mezi 

přírodním prostředím a místními obyvateli. [3,4] 

V oblastech zařazených do sítě biosférických rezervací by se měly vyskytovat jak 

příklady šetrného vyuţívání přírodních ekosystémů, tak i úseky vhodné ke studiu a 

praktickému řešení (managementu) konfliktů, jeţ vznikají mezi lidskými zásahy a přírodní 

divočinou. [3,4] 

Mezinárodní program UNESCO "Člověk a příroda" je zaměřený na 

mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi 
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člověkem a prostředím i při zpracování výsledků výzkumu pro různé úrovně uţivatelů ve 

sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy. [5] 

Biosférických rezervací je České republice vyhlášeno šest: Bílé Karpaty, Krkonoše, 

Křivoklátsko, Pálava, Šumava a Třeboňsko. [3,4] 

Tato práce se zaměřila na péči o všechna vzácná území bez rozdílu, včetně 

významných krajinných prvků (VKP). Významné krajinné prvky jsou maloplošná území 

s výskytem jednoho či více ohroţených druhů rostlin nebo ţivočichů.  

2.2 Péče o vzácná území 

Péče o vzácná území v CHKO se musí vyrovnat s řadou problémů vyplývajících 

jednak z nutnosti ochrany dochovaných ekosystémů v těchto oblastech, jednak z potřeby 

vyuţívat pro tato území šetrné extenzivní zemědělství, které zároveň pečuje o údrţbu 

krajiny. [6]  

2.2.1 Význam trvalých travních porostů 

Činnost zemědělce je v současné době úzce spjata s údrţbou a vytvářením kulturní 

krajiny. Průměrné výnosy plodin se díky novým technologiím neustále zvyšují a to 

zemědělcům umoţňuje uvádět často rozsáhle plochy orní půdy do relativního klidu. 

Nejčastějším způsobem je vytváření trvalých travních porostů. [6,7] 

Svým vysokým plošným zastoupením mají trvalé travní porosty v chráněných 

oblastech velký význam pro udrţování biologické rovnováhy a zachování ekosystémů, 

zvláště v horských a svaţitých chráněných oblastech. Omezují neproduktivní výpar, 

zadrţují sráţkovou vodu a vyrovnávají vodní bilanci v krajině. Za sucha se příznivě 

projevuje transpirační výpar travních porostů, který zvyšuje vzdušnou vlhkost. Drn 

travních porostů chrání půdu před erozivní činností vody a větru. Jeho poškození se projeví 

devastací půdy. Udrţovaný travní porost přispívá také ke zvýšení estetické úrovně krajiny, 

ke sníţení prašnosti a obohacení ovzduší kyslíkem. Nezanedbatelná je funkce travních 

porostů jako zdroje výţivy hospodářských zvířat i zvěře ve volné přírodě a přispění 
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travních porostů k ochraně drobných ţivočichů a zachování přirozených rostlinných 

společenstev. [6,7,8] 

Podíl trvalých travních porostů v méně příznivých oblastech a oblastech s 

ekologickými omezeními je 35,9%. Nejvyšší procento zatravnění (56,3%) připadá na 

horské oblasti. Celkový podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě je s ohledem 

na klimatické a půdní podmínky ČR neúměrně nízký (22,7% v srovnání s 35-50% v 

zemích EU s přibliţně stejnými přírodními a klimatickými podmínkami). Kromě toho 

velká část půd v ČR náleţí do kategorie půd s velmi nízkou a nízkou retenční vodní 

kapacitou. Ta je vedle fyzikálních vlastností půdy ještě přímo ovlivněna vegetační 

pokrývkou půdy. Orná půda na stejném půdním typu a druhu má niţší retenční vodní 

kapacitu neţ půda s trvalým travním porostem nebo s lesním porostem. Vysoké zornění 

půdy, vyuţívání těţkých mechanizačních prostředků při obhospodařování, nízká 

mozaikovitost zemědělské krajiny spolu s poklesem organické hmoty v půdě - to vše je 

příčinou nevyrovnaného vodního reţimu v krajině. [17, 18] 

I kdyţ je podíl trvalých travních porostů v ČR nedostačující a je potřeba ho v 

budoucnosti zvyšovat, zbytková biomasa, která vzniká při údrţbě těchto porostů je často 

velkým problémem. Sečení travních porostů je nutno provádět alespoň dvakrát ročně. Pokud 

produkce není vyuţívána pro další zemědělskou činnost (sušení sena, krmení hospodářských 

zvířat apod.) a není ani vyuţívána na energetické účely, vzniká odpad, který je nutno 

smysluplně zpracovat. [18] 
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Obrázek 2 Sušení sena [38] 

2.2.2 Legislativa ochrany luk a pastvin 

Ochrana luk a pastvin a poţadavky na způsob jejich obhospodařování jsou v 

právním řádu České republiky zakotveny hned v několika zákonech. Mezi nejvýznamnější 

patří zákon na ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF), zákon o zemědělství a zákon o 

ochraně přírody a krajiny včetně všech prováděcích předpisů. Legislativa stanoví jak 

podmínky vyuţívání trvalých travních porostů s moţností jejich vymáhání pomocí 

ukládání povinností popř. sankcí, tak i nástroje motivační, kdy poţadované 

obhospodařování je podmínkou přidělování dotací. [15]   

Ve vztahu k loukám a pastvinám v národních parcích a chráněných krajinných 

oblastech lze vysledovat významné legislativní odlišnosti ve srovnání se stanovišti mimo 

tato chráněná území. [16] 
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Trvalých travních porostů se týkají opatření:  

1. podopatření ekologické zemědělství (je moţno kombinovat s dalším 

libovolným podopatřením),  

2. podopatření ošetřování travních porostů,  

3. podopatření péče o krajinu, které se člení na tituly:  

 zatravňování orné půdy  

 tvorba travnatých pásů na svaţitých půdách 

 pěstování meziplodin 

 trvale podmáčené louky a rašelinné louky 

 ptačí lokality na travních porostech 

 pásy orné půdy oseté vybranými plodinami za účelem zvýšení 

potravní nabídky ptačích společenstev a ţivočišných druhů vázaných 

na polní stanoviště  

2.2.3 Údrţba chráněného území 

Základem pro management chráněných území jsou plány péče. Na ty v oblasti péče 

o les navazují lesní hospodářské a souběţně plány rozvoje příslušných obcí. 

Při navrhování integrovaného managementu ve velkoplošných chráněných územích 

hrají klíčovou roli správy NP a CHKO, které řídí a koordinují výzkum a rozvoj na svém 

území.  

Výzkum zásadním způsobem přispívá k poznání přírodních podmínek a 

biodiverzity i k poznání jejího ovlivnění člověkem. Od vědeckých poznatků by se mělo 

odvíjet také plánování dalšího vyuţití území, včetně rekreačního. Výzkum se proto musí 

týkat nejen přírodních charakteristik území, ale také charakteristik socioekonomických 

včetně dopadu rekreace. [13] 

Plánování na základě vědeckých a odborných poznatků by mělo být upřednostněno 

před politickými, ekonomickými a často také krátkozrakými populistickými rozhodnutími. 

[6]   

Rostoucí počet chráněných území vedl uţ před lety Mezinárodní unii ochrany 

přírody (IUCN) k návrhu určitého systému, který byl nazván kategorizací a který se 
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pokoušel roztřídit vyhlášená chráněná území a zpřehlednit jejich seznamy. Jako určující 

charakteristika území, slouţící ke klasifikaci, byl vybrán převládající způsob péče o 

přírodu v chráněném území, tedy převládající způsob managementu a jeho cíl. Podle 

tohoto systému se chráněná území zařazují do kategorií; jejich počet se po více neţ 

dvacetiletém vývoji ustálil (uţ začátkem 90.let minulého století) na čísle 6. [28]    

Rozhodujícím kritériem pro zařazení do kategorie není ani předmět ochrany, ani 

stav chráněného území, ani majetkoprávní vztahy k danému území, vlastnictví pozemků, 

nebo zvláštnosti národní legislativy, ale právě jen převládající způsob péče o přírodu, tak 

jak je prováděn a místní legislativou zabezpečen. V něm je vyjádřena míra intervence 

člověka do přírodních procesů, které všude kolem nás probíhají a které více nebo méně 

svou kaţdodenní činností, uvědomělou či neuvědomělou, ovlivňujeme. [28] 

 Při zařazování chráněných území do jednotlivých kategorií se mohou vyskytovat 

drobné problémy, mnoho území by bylo moţné zařadit do více kategorií, protoţe způsoby 

managementu mohou být v různých částech (zvláště u chráněných území větší rozlohy) 

rozličné. Moţná, ţe to je hlavní důvod, proč je kategorizace dosti často nesprávně 

interpretována, někdy přeceňována a někdy naopak přehlíţena. Velmi častá desinterpretace 

spočívá v tom, ţe se kategorie povaţují za jakýsi hodnotící systém, kde číslo kategorie 

odpovídá známce (jako ve škole), kterou je území oceněno. Tento výklad ale není správný.  

V oficiální příručce, kterou v českém překladu vydalo v r. 2001 Ministerstvo ţivotního 

prostředí České republiky, se mimo jiné uvádí: 

„Systém IUCN pro klasifikaci chráněných území rozlišuje šest managementových 

kategorií. Rozumí se samo sebou, že tyto kategorie jsou hodnotné samy o sobě. Číslování 

od I. do VI. nevyjadřuje žádnou hierarchii. 

Přiřazení území k jednotlivým kategoriím neodráží hodnocení efektivity 

managementu. 

Definice jednotlivých kategorií by se měly používat jako vodítko při rozhodování o 

cílech managementu, avšak konečná kategorizace by měla být výsledkem definování stavu 

území z hlediska jeho ochrany. Přednost má ochrana, teprve poté následuje kategorizace.“ 
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Podle definice je v národním parku prioritní ochrana ekosystémů, a to nejen před 

rekreací, ale i před tzv. ochranou přírodních procesů. Pokud jsou v národním parku 

zastoupeny ekosystémy, které se samovolně obnovují a vyvíjejí bez známek degradace, 

pak je jedině správné jim v přirozeném vývoji nebránit, protoţe se můţe stát, ţe ta 

nejpřísnější ochrana můţe zahubit právě to, co je třeba chránit, zvláště pokud se nebude 

pozorně sledovat vývoj ekosystémů a nezasáhnou-li orgány ochrany přírody např. 

v případě ataku invazních druhů, změny podmínek způsobených člověkem atd. 

V padesátých i šedesátých letech minulého století se v ochraně přírody oficiálně 

prosazovala zásada neintervence v přírodních rezervacích. Říkalo se, ţe rezervace jsou 

laboratoře přírody, jsou to území, kde si příroda hospodaří sama (a sama si vyřeší své 

problémy), jsou to prostě území nedotknutelná. Výsledek je známý: téměř třetina 

maloplošných chráněných území v České republice buďto zcela zanikla (vyřadila je 

prověrka chráněných území v letech 1964-65) anebo ztratila hlavní důvod ochrany a 

musela být s velkým úsilím rekonstruována, coţ se někdy ani nepovedlo. [29] 

Ve státech Evropské Unie je ochrana přírody řízena s pomocí programu NATURA 

2000. Tento program je velmi sofistikovaný a vznikl dlouhodobým vývojem, v jeho 

počátcích byly mezinárodní Úmluva o ochraně evropské fauny a flory a přírodních 

stanovišť (tzv. Bernská úmluva z r. 1979) a dvě důleţité směrnice evropských 

společenství: Směrnice o ptácích (1979) a Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně 

ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin (1992). Program pracuje na základě podrobné 

inventarizace stanovišť a přímo ukládá péči o druhy a ekosystémy, uznané jako hodné 

ochrany. Je detailní v tom smyslu, ţe začíná od ochrany ohroţených – nebo i potenciálně 

ohroţených – taxonů a jejich ochranu doporučuje (přikazuje) provádět všemi vhodnými 

prostředky, tj. jak individuálně, tak ochranou společenstev. Péči o společenstva pak staví 

na nejvyšší stupeň a vytváří soustavu chráněných území, která jsou pod dohledem místních 

orgánů ochrany přírody, ale i veřejnosti. [27, 29] 

2.2.4 Praktická péče o krajinu 

Praktická péče o chráněné území spočívá především v pravidelném kosení a 

odstraňování náletových dřevin. Tato forma péče o krajinu je v současné době jednou 
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z nejčastějších, zvláště díky nízkým provozním nákladům a snadnému transportu a 

manipulaci.  

Pro udrţení velkého druhového bohatství luk je nezbytné pouţívat vhodný způsob 

obhospodařování. Nepatřičná údrţba nebo naopak úplné opuštění louky vede zákonitě k 

ústupu a vymizení mnohých druhů, zpravidla těch ohroţených a vzácných. Bohatství 

zdejších luk přitom nespočívá pouze v rozmanitosti rostlinných druhů a společenstev, ale 

jeho neméně významnou součástí je také velmi pestrá fauna, mezi jejímiţ zástupci bylo 

zjištěno mnoho pozoruhodných druhů, často velmi vzácných v celoevropském měřítku. 

Proto je nezbytné pohlíţet na bělokarpatské louky jako na celek a péči o ně podřizovat 

zájmům co největšího počtu ţivých sloţek tohoto ekosystému. [9, 10]   

Základním předpokladem nastavení vhodného managementu je ovšem znalost 

aktuálního výskytu jednotlivých druhů organismů a jejich ekologických nároků. Vzhledem 

k obrovské pestrosti ţivočišné říše je důleţité podrobné poznání mnoha důleţitých 

ţivočišných skupin. Pro tyto účely je třeba provést na kaţdé lokalitě, která má potenciál 

vzácného území provést podrobné floristicko-faunistické průzkumy, ornitologické 

průzkumy a průzkumy z oboru entomologie. Tyto poznatky jsou základem pro komplexní 

ekologické analýzy a syntézy, které následně směřují předně k vypracování zásad 

optimálního managementu lučních biotopů. Výzkumy tak umoţňují ucelenější poznání 

historického vývoje a dynamiky luk, bliţší pochopení ekologie jejich vzácných druhů a 

následně i efektivnější péči o ně. [11, 12] 

O vzácná a chráněná území v současné době v největší míře pečuje Český svaz 

ochránců přírody (ČSOP) a jeho organizační sloţky. Jednotlivých sloţek ČSOP je přes 350 

a působí na celém území České republiky.  

Organizační sloţky ČSOP jsou nestátní neziskové organizace, právní formou 

občanská sdruţení, s vlastní právní subjektivitou. Ne kaţdá sloţka ČSOP se zabývá 

praktickou péčí o krajinu. Cílem některých sdruţení je například praktická ekologická 

výchova, vědecké projekty, monitoring ohroţených druhů a průzkumy jejich výskytu.   

Sloţky ČSOP byly v předloţené diplomové práci druhou cílovou skupinou 

v dotazníkovém šetření. 
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2.2.5. Ochrana přírody a krajiny 

Vzhledem k praktickému přístupu lze hovořit o ochraně druhů organismů – 

druhové ochraně, respektive o ochraně určitých území a částí krajiny – územní ochraně. 

Tyto dva základní principy se odráţejí i v právních předpisech upravujících zákonné 

podmínky ochrany přírody a krajiny.  

Kromě těchto základních principů lze k ochraně přírody přistupovat v různých 

úrovních, a to podle přírodovědeckého a ekologického významu přírodních sloţek, které 

mají být chráněny. Jedná se v první řadě o ochranu obecnou, kterou zákonné normy 

zaručují většině součástí ţivé a neţivé přírody – běţně se vyskytujícím druhům rostlin a 

ţivočichů, jednotlivým přírodním sloţkám krajiny (vodní toky a nádrţe, lesy, údolní nivy, 

jeskyně apod.) a nerostům – jde o základní úroveň ochrany zejména proti poškozování 

úmyslnému a z nedbalosti. K obecné ochraně náleţí rovněţ ochrana krajinného rázu, která 

můţe být v krajinářsky mimořádně hodnotných územích posílena zřízením přírodního 

parku. Naproti tomu vzácnější druhy organismů a cenná přírodní prostředí, u kterých je 

přírodovědným průzkumem prokázán vyšší stupeň ohroţení, zasluhují zvýšenou ochranu a 

mohou být podle zákonů a prováděcích předpisů vyhlášeny za zvláště chráněné druhy 

rostlin a ţivočichů, respektive zvláště chráněná území. Určitou formou zvláštní ochrany 

vztahující se pouze na dřeviny jsou památné stromy. [26, 27, 29] 

NATURA 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm 

ochrany, která umoţňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky 

významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska 

ochrany nebo popřípadě umoţní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 

2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými 

lokalitami. Ochrana ptačích oblastí je v současné době jiţ zajištěna příslušnými nařízeními 

vlády, vytvoření celé soustavy bude završeno zajištěním trvalé ochrany evropsky 

významných lokalit,  které budou chráněny jako zvláště chráněná území, případně 

prostřednictvím smluvní ochrany nebo tzv. bazální ochrany. [26, 27, 29] 

Na území našeho státu rovněţ platí mezinárodní ochrana ohroţených druhů podle 

tzv. Washingtonské úmluvy (CITES  – Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora – Úmluva o mezinárodním obchodu ohroţenými druhy 



Bc. Zdeňka Vaníčková: Problematika zpracování biomasy v CHKO ČR 

16 
 

volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin); hlavním nástrojem ochrany je 

především důsledná kontrola legálního původu jednotlivých exemplářů a omezení obchodu 

s některými druhy rostlin a ţivočichů. [27, 29] 

3. BIOMASA A JEJÍ ZPRACOVÁNÍ V CHKO  

 

Kaţdoročně se na chráněných územích urodí několik tun biomasy, která se musí z 

pokosených luk odstranit. Nakládání s biomasou bylo v minulosti jiţ vyzkoušeno několika 

způsoby. 

3.1.  Kompostování  

 

Nejvhodnějším a v současně i ekonomicky nejpřijatelnějším způsobem zpracování 

zbytkové biomasy z chráněných ploch je její proměna na humusové zeminy- komposty. 

Správně vedeným kompostovacím procesem lze vyrobit kvalitní produkt- kompost, který má 

příznivý vliv na vlastnosti půdy.  

Kompost obohacuje půdu o organickou hmotu a zlepšuje vitální podmínky pro 

rostlinná společenstva. Organická hmota v půdě posiluje sorpční komplex, coţ se jeví jako 

zvlášť významné s ohledem na klimatologické prognózy do dalších let. Dostatečně silný a 

funkční sorpční komplex je nezbytný pro zajištění retenční schopnosti celé krajiny. [34] 

Bylo prakticky ověřeno, ţe z různých způsobů, jakými lze zbytkovou biomasu 

kompostovat je kontrolované mikrobiální kompostování v pásových hromadách nejvhodnější 

technologií. [39] 

Kontrolované mikrobiální kompostování v pásových hromadách umoţňuje 

zpracovávat zbytkovou biomasu v místě jejího vzniku s vyuţitím techniky malé a střední 

kategorie. Pro správný průběh procesu je nevyhnutelné monitorování základních fyzikálních 

veličin, jako je teplota kompostu, obsah kyslíku v kompostové hromadě a vlhkost 

kompostu. [39,40] 

Kromě vyuţití vyrobeného kompostu jako organického hnojiva ho lze vyuţít i k 

rekultivacím ploch v krajině postiţených hospodářskou činností člověka. [40] 
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Zemědělství rozšiřuje svoji roli producenta potravin i na jiné funkce, které jsou více 

orientovány na starostlivost o ekosystémy, údrţbu krajiny a její rekreační vyuţití. [40] 

V mnohých oblastech je potřeba řešit problematiku zpracování zbytkové biomasy z 

ploch, na kterých bylo intenzivní hospodaření utlumeno. Jednou z vhodných technologii je 

právě kontrolované mikrobiální kompostování v pásových hromadách. Hlavní předností této 

technologie je její ekonomická přijatelnost a fakt, ţe zbytkovou biomasu je moţné zpracovat v 

místě jejího vzniku. [37] 

Kompostování je vývojově nejstarší typ zpracování biomasy v chráněných 

krajinných oblastech. V letech 1990-1995 to byl prakticky jediný způsob odstranění 

biomasy ze vzácných území. Kompostování bylo doporučováno i Správami CHKO. Tento 

způsob odstraňování biomasy má ale i své nevýhody [37]:  

 znehodnocení sena  

 znehodnocení lesních porostů  

 akumulace ţivin  

 brzké vyčerpání akumulačního prostoru  

 potřeba značného lidského potenciálu ke stahování sena  
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Obrázek 3 Zakládky kompostu [40] 

 

3.2  Pálení  

První pokusy s pálením proběhly v roce 1994. V dalších letech se technologie 

zlepšuje pouţíváním tzv. panáků (sušák sena), coţ umoţňuje spálení i neproschlé biomasy. 

Pálení biomasy je méně náročné na počet pracovníků, příprava panáků je však časově 

náročná. Největší rozmach tohoto způsobu zpracování biomasy nastal v letech 1995-1997. 

[19,22,23,25] 

 

Nevýhody [20,21]:  

 vysoké teploty indukují klíčení nebezpečných plevelů (pcháč oset)  

 popel přináší vysoké koncentrace těţkých kovů a draslíku  

 ţár přeţijí pouze hluboce kořenící rostliny a jen malé mnoţství 

druhů prorazí mohutnou vrstvu popela  
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 dusík uvolněný do ovzduší se vrací do louky s dešti  

3.3 Odvoz biomasy  

Po několika nesmělých pokusech se odvoz sena rozmohl aţ v letech 1997-1999.  

 

Výhody [36]:  

 umoţňuje zhodnocení sena jako krmiva  

 menší zátěţ pro lesní porosty  

 menší počet ohnišť  

 export nadbytečných ţivin z rezervace  

 lze jej provozovat i při malém počtu pracovníků.  

Nevýhody [36]: 

 závislost na stroji  

 dočasné narušení části plochy těţkou technikou  

3.4  Mulčování 

Další moţností údrţby luk je mulčování, tedy rozdrcení čerstvé biomasy a její 

ponechání na místě, kde dochází k rozkladu a uvolňování ţivin (Lexa 2000, Moravcová 

2003). Tento typ managementu se v České republice objevil teprve v 90. letech 20. 

století a z dlouhodobého hlediska je u nás tento typ obhospodařování dosud neověřený. 

[33]   

V dnešní době není o seno v horských oblastech zájem, protoţe chov dobytka je 

dnes spíše výjimkou. Mulčování nabízí oproti jiným typům obhospodařování relativně 

levný způsob údrţby luk, kdy odpadá starost s odklízením biomasy. [33]   

Pro udrţování luk se tak nabízí moţnost managementu, který se zdá být 

úsporný. Na území jde však především o zachování druhového bohatství lučních 

společenstev, jaké se během historie území vytvořilo. Na základě existujících znalostí 

se jevilo, ţe mulčování bude mít výraznější negativní vliv za těch situací, kde by 
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docházelo k hromadění opadu, tj. v těch situacích, kde dekompozice probíhá pomaleji 

neţ produkce. [32,35,36] 

3.5  Pastva 

Travinná a křovinná společenstva jsou přirozenou součástí krajiny, často však 

vznikala nebo byla udrţována přispěním člověka a bez jeho zásahů mizí. Uţ v době před 

příchodem člověka byl vzájemný poměr lesa a bezlesí ovlivňován velkými stádovými 

býloţravci, vhodným způsobem udrţování bezlesí člověkem pak můţe být seč, nebo právě 

pastva, která je nejstarším typem obhospodařování travních porostů. [38,41] 

Bezlesí bylo člověkem udrţováno aţ do 19. stol. pastvou ovcí, koz a skotu, lučním 

hospodářstvím a sběrem palivového dříví. S příchodem industrializace, velkochovů, 

intenzifikace a mechanizace zemědělství a celkové změny ţivotního stylu tyto činnosti 

ustaly, coţ vedlo k ohroţenosti tohoto typu biomu. Dá se říci, ţe s příchodem novověku a s 

ním souvisejících změn se oproti pastevní krajině středověku násilně rozlišil les a bezlesí, 

kdy v lese je mnohdy stromů aţ příliš mnoho a mimo něj zase málo. Tento problém je o to 

větší, ţe je mnohem hrubší mozaika biotopů v krajině a organismy často nedokáţou 

překáţky (lesů a polí) překonat. [38,41] 

Pastva má podle provedených experimentů na rostlinnou diverzitu většinou 

pozitivní vliv ovlivňováním kompetice v rostlinném společenstvu, nerovnoměrným 

sešlapem a hnojením a usnadněním disperze rostlin. Pokud není intenzita pastvy příliš 

vysoká, jsou ovce většinou selektivní spásači, spásají nízko u země a nevyhýbají se 

pokáleným místům; kozy jsou sice také selektivními spásači, pasou se však spíše výše nad 

zemí (okus kůry, listů a plodů stromů a keřů) a pokáleným místům se vyhýbají. [38,41] 
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Obrázek 4 Pastva ovcí a koz [38] 

Pastva začala být doporučována jako základní typ managementu pro dlouhodobé 

zachování chráněného bezlesí, neboť brání postupující sukcesi. Obecně je tento typ 

managementu u nás většinou závislý na státních dotacích v rámci podpory 

mimoprodukčních funkcí zemědělství, protoţe jinak by se zemědělcům starosti se 

zajištěním realizace vypásání ať uţ chráněných nebo nechráněných území většinou 

ekonomicky nevyplatily. [38,41] 

Pastva ovcí a koz v maloplošných chráněných územích probíhá většinou díky 

sloţkám ČSOP. Snahou je udrţovat zbytky neobhospodařovaných pastvin a zachovat 

druhovou rozmanitost na nich se nacházející. Území bývalých pastvin jsou významným 

krajinným prvkem, se zbytky typicky pastevní flóry, včetně chráněných druhů rostlin. 

Pastva je rozhodně významným způsobem managementu maloplošných lokalit s 

travinnými společenstvy. Její typ musí samozřejmě být dobře zvolen (existuje pastva 

kontinuální, rotační), úţivnosti pastvin musí být přizpůsobena velikost stáda apod., ale pod 

dohledem odborníka je to dle mého názoru nejvhodnější způsob udrţování bezlesí, který 

obohatí nejen danou lokalitu, ale také všechny, kteří se do kontaktu se stádem dostanou. 
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4 SITUACE V EVROPSKÉ UNII 

 

Ve státech Evropské Unie je ochrana přírody řízena s pomocí programu NATURA 

2000. Tento program je velmi sofistikovaný a vznikl dlouhodobým vývojem. V jeho 

počátcích byly mezinárodní Úmluva o ochraně evropské fauny a flory a přírodních 

stanovišť (tzv. Bernská úmluva z r. 1979) a dvě důleţité směrnice evropských 

společenství: Směrnice o ptácích (1979) a Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně 

ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin (1992). [10] 

Program pracuje na základě podrobné inventarizace stanovišť a přímo ukládá péči o 

druhy a ekosystémy, uznané jako hodné ochrany. Je detailní v tom smyslu, ţe začíná od 

ochrany ohroţených – nebo i potenciálně ohroţených – taxonů a jejich ochranu doporučuje 

(přikazuje) provádět všemi vhodnými prostředky, tj. jak individuálně, tak ochranou 

společenstev. Péči o společenstva pak staví na nejvyšší stupeň a vytváří soustavu 

chráněných území, která jsou pod dohledem místních orgánů ochrany přírody, ale i 

veřejnosti. [10] 

NATURA 2000 je rozhodně nejkomplexnějším programem, který dosud v Evropě 

fungoval – na rozdíl od kategorizace IUCN, která ţádným programem není a ani nechce 

být. Rozšiřuje podstatně pole působnosti orgánů ochrany přírody mimo klasické objekty 

ochrany přírody – zvláště chráněná území – a bere do evidence a pod ochranu i taková 

území, která by z důvodů majetkoprávních, politických či jiných nemohla být za chráněná 

území klasického typu nikdy vyhlášena. Zavedením institutu smluvní ochrany a důsledným 

poţadavkem kompenzace majetkové újmy vlastníkům vytváří i v takovém případě 

moţnost ochranu uplatňovat. [10] 

NATURA 2000 vhodně doplňuje stávající soustavu chráněných území; v některých 

postojích je však odlišná. Předmětem zájmu Natury je příroda, druhy a jejich společenstva, 

zcela opomíjí oblast turisticko-rekreačně-vzdělávací, tak důleţitou pro klasickou ochranu 

přírody. A co je ještě důleţitejší – NATURA 2000 neupřednostňuje bezvýhradně ochranu 

„přírodních procesů“, pokud by její uplatňování mohlo vést k destrukci toho, co je třeba 

chránit. A protoţe alespoň části uţ dříve vyhlášených chráněných území jsou součástí 

Natury, pak v případě potřeby Natura upřednostňuje intervenci ve prospěch cíle ochrany 
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před jakkoliv oblíbenými (alespoň u části ochranářů) „přírodními procesy“. To platí 

samozřejmě i v národních parcích, a to bez ohledu na zonaci. Ani v jádrových zonách 

národních parků bychom neměli vylučovat intervenci ochranáře, i kdyţ nemusíme 

předpokládat, ţe k ní bude docházet. Můţe se však stát, ţe v zájmu udrţení vzácného 

druhu tu intervenci budeme muset provést. [10] 

NATURA 2000 je nadřazená jiným systémům ochrany přírody v Evropské 

Unii. 

 

Obrázek 5 Oficiální logo NATURA 2000 [5] 
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5 OPTIMÁLNÍ MANAGEMENT S OHLEDEM NA ZPRACOVÁNÍ 

BIOMASY  

V této části se budu v mé práci zabývat dotazníkovým šetřením, ze kterého 

vyplyne, který management s ohledem na zpracování biomasy je pro chráněná území 

nejvhodnější. 

5.1  Metodika průzkumu 

Tato diplomová práce obsahuje dotazníky pro dvě cílové skupiny, kterých se 

problematika obhospodařování chráněných území dotýká. Vyhodnocení dotazníků 

probíhalo pomocí následně uvedených statistických metod pro Správy chráněných 

krajinných oblastí v České republice a vybrané oddíly Českého svazu ochránců přírody 

v ČR. S ţádostí o vyplnění dotazníku byla také oslovena občanská sdruţení, která se 

ochranou přírody a praktickou péčí o krajinu zabývají, nejsou však sloţkami ústředního 

svazu ochránců přírody. Dotazníky byly vyhodnocovány formou testování hypotéz 

neparametrickou metodou formou exploratorní statistických metod výsečového grafu a 

grafu pruhového s následným slovním ohodnocením.  

 

Základní pojmy: 

Dotazníkové šetření je hromadné získávání údajů a patří mezi nejfrekventovanější 

metody výzkumu. Při této metodě se shromaţďování dat zakládá na dotazování osob. 

Osobu zajišťující sběr dotazníků označujeme tazatel. Hlavní náplní práce tazatele je 

vyhledání osob, které splňují zadané poţadavky (např. určitý věk, nebo vlastnost – 

nakupují jogurty, čtou denní tisk apod.) a provedení osobního (resp. 

telefonického)rozhovoru s vybranou osobou podle jednotného formuláře (dotazníku) a 

jednotných metodických pravidel. Osoba, která vyplňuje dotazník, se označuje jako 

respondent. [30,31] 
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Formulace dotazů: 

Otázky se dělí do dvou základních skupin [30,31]: 

 Analytické (identifikační a třídící) otázky - otázky vedoucí k získání 

identifikačních údajů (pohlaví, věk, demografické údaje, ročník studia) 

respondentů 

 Meritorní otázky - otázky týkající se názorů a chování respondentů 

 

Podle typu odpovědi pak otázky dělíme na [30,31]: 

 

 Uzavřené otázky – respondentovi jsou nabízeny varianty odpovědi 

 Alternativní – 2 varianty odpovědi 

 Selektivní - více neţ 2 varianty odpovědi. Jednotlivé varianty 

odpovědi musí zahrnovat všechny moţnosti (v případě potřeby 

zařazujeme odpovědi typu „NEVÍM”, „JINÉ”,...), varianty se 

NESMÍ překrývat. 

 Vícehodnotová - umoţňuje výběr více neţ 1 varianty 

 Otevřené otázky – škála hodnot se vytváří dodatečně na základě odpovědí 

respondentů 

 Polouzavřené (polootevřené) otázky – respondent si můţe vybrat 

z nabízených variant nebo uvést svou variantu. 

 Baterie otázek – seskupení dotazů, u nichţ je výběr ze stejných variant 

odpovědí 

 

Testování hypotéz: 

Pomocí statistické indukce můţeme učinit závěry o populaci na základě 

výběrového souboru z této populace, konstruovat testy, s jejich pomocí potvrdíme nebo 

vyvrátíme nějakou hypotézu o populaci. [30,31] 

Statistické hypotézy (hypotézy o základním souboru) můţeme rozdělit do dvou 

skupin – a to na hypotézy parametrické a hypotézy neparametrické. [30,31] 



Bc. Zdeňka Vaníčková: Problematika zpracování biomasy v CHKO ČR 

26 
 

 Parametrické hypotézy jsou hypotézy o parametrech rozdělení (populace). 

Můţeme se setkat se třemi typy těchto hypotéz [30,31]: 

a) Hypotézy o parametru jedné populace (o střední hodnotě, mediánu, rozptylu, 

relativní četnosti…) 

b) Hypotézy o parametrech dvou populací (srovnávací testy) 

c) Hypotézy o parametrech více neţ dvou populací 

Parametrické hypotézy můţeme zapsat jako rovnosti (resp. nerovnosti) mezi 

testovaným parametrem a jeho předpokládanou hodnotou nebo jako rovnosti (resp. 

nerovnosti) mezi testovanými parametry. [30,31] 

Statistickým hypotézám o jiných vlastnostech populace (tvar rozdělení, závislost 

proměnných) se říká neparametrické hypotézy. [30,31] 

Parametrické testy se říká testům, k jejichţ odvození je nutné pro daný výběr 

specifikovat typ rozdělení (v některých případech i některé parametry tohoto rozdělení). 

(Nejde tedy obecně o libovolné testy parametrických hypotéz.) [30,31] 

Neparametrické testy se říká testům, k jejichţ odvození není nutné pro daný výběr 

specifikovat typ rozdělení. [30,31] 

 

1) Nulová a alternativní hypotéza 

Testování hypotéz je rozhodovací proces, v němţ proti sobě stojí dvě tvrzení 

(hypotézy). První z nich – nulová hypotéza H0 – představuje určitý rovnováţný stav a 

bývá vyjádřena rovnosti „=“. Jde o takové tvrzení o populaci, které je bráno jako 

předpoklad při testování. Oproti ní stavíme tzv. alternativní hypotézu HA. Alternativní 

hypotéza přestavuje porušení rovnováţného stavu a zapisujeme ji tedy jedním ze tří 

moţných zápisů nerovnosti . Zvolíme-li alternativní hypotézu ve tvaru „<” nebo „>“, 

mluvíme o jednostranné alternativní hypotéze, zvolíme-li alternativní hypotézu ve tvaru 

„ ≠ ”, mluvíme o oboustranné alternativní hypotéze. [30,31] 
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2) Princip testování hypotéz 

Princip testování hypotéz se dá přirovnat k principu presumpce neviny 

v soudnictví. Pokud výběrový soubor (X) neukáţe na (statisticky významný) rozpor s 

nulovou hypotézou, pak nesmíme nulovou hypotézu zamítnout podobně jako princip 

presumpce neviny poţaduje, abychom na obţalovaného pohlíţeli jako na nevinného do té 

doby, dokud nepředloţíme přesvědčivé důkazy o jeho vině. [30,31] 

Statisticky test pak můţeme přirovnat k soudci. Statistický test rozhodne, zda data z 

výběrového souboru (X) odpovídají nulové hypotéze. [30,31] 

 

3) χ2 – test dobré shody 

Volba nulové hypotézy 

Test dobré shody se pouţívá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz [30,31]: 

a) H0: Výběr pochází z populace, v níţ jsou relativní četnosti jednotlivých variant 

rovny číslům k , (populace musí být roztříditelná podle nějakého znaku do k skupin) 

b) H0: Výběr pochází z rozdělení určitého typu (např. normální), jehoţ parametry 

jsou dány (úplně specifikovaný model) 

c) H0: Výběrový soubor pochází z rozdělení určitého typu (např. normální) 

(neúplně specifikovaný model – neověřujeme informace o parametrech rozdělení, 

parametry modelu odhadujeme) [30,31] 

Volba testové statistiky 

Jako testovou statistiku volíme statistiku G, která má pro dostatečný rozsah výběru 

asymptoticky 2 rozdělení: 

kde n je rozsah výběru, k je počet variant, h je počet odhadovaných parametrů 

modelu, ni jsou skutečné četnosti jednotlivých variant a π0, i jsou očekávané relativní 

četnosti (tj. relativní četnosti, jichţ by měly nabýt jednotlivé varianty v případě, ţe je 

splněna nulová hypotéza). n.π0, i jsou tedy očekávané četnosti jednotlivých variant (tj. 

četnosti, jichţ by měly nabýt jednotlivé varianty v případě, ţe je splněna nulová hypotéza) 

a (ni- n.π0,i) pak jsou odchylky očekávaných četností od četností skutečných. [30,31] 
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Předpoklad testu 

Za výběr dostatečného rozsahu povaţujeme výběr, pro nějţ platí, ţe všechny 

očekávané četnosti jsou vyšší neţ 5 ( n – π0,i >5 (i = 1,2, …, k)). Dále postupujeme opět 

podle obecného postupu při čistém testu významnosti. [30,31] 

Podstata hodnoty p-value a hladiny významnosti 

Hladina významnosti je předpokládaná pravděpodobnost zamítnutí nulové 

hypotézy za předpokladu, ţe byla správná (pravděpodobnost chyby prvního druhu) a 

určujeme ji vţdy před výpočtem testového kritéria (tj. před testem). [30,31] 

p-value je taková nejniţší moţná hladina významnosti – určená na základě hodnoty 

testového kritéria (tj. na základě výsledku kvantifikace výběru), při které lze ještě 

zamítnout nulovou hypotézu. p-value nám poskytuje obecněji více informací o výsledku 

statistického testování neţ pouhé zamítnutí nebo nezamítnutí nulové hypotézy. 

Předpokládejme, ţe p-value vyjde rovna 0,05. Z toho lze usoudit, ţe nulovou hypotézu lze 

zamítnout například na hladině významnosti = 0,1, ale jiţ ne na hladině významnosti = 

0,01 a = 0,001. Nejniţší moţnou hladinu významnosti, na které ještě můţeme nulovou 

hypotézu zamítnout je právě = 0,05. Ještě jednou bude-li p-value rovna 0,03, potom 

můţeme nulovou hypotézu zamítnout na hladině významnosti = 0,1 nebo = 0,05. Na 

hladině významnosti niţší neţ = 0,03 nulovou hypotézu nezamítáme (tedy např. na hladině 

významnosti = 0,01). Čím niţší vyjde p-value, tím více jsme přesvědčeni, ţe nulová 

hypotéza není správná a je třeba ji zamítnout. [30,31] 

 

Grafy: 

Pro grafické vyhodnocení dotazníku byly pouţity výsečové grafy a pruhové grafy. 
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5.2 Vlastní průzkum: Cílová skupina – Správa CHKO 

 

V současné době se na území ČR nachází 25 chráněných krajinných oblastí.  

Dotazník obsahoval celkem osm otázek. Skládal se ze dvou otázek analytických: 

„V jaké oblasti působíte?“ a „Kolik vzácných území se ve vaší oblasti nachází?“ a šesti 

otázek meritorních, které se týkaly názoru respondenta na optimální péči o krajinu: „Jaká 

je podle vašeho názoru optimální péče o nelesní lokality (louky, pastviny) s výskytem 

ohroţených druhů? “, „V jakém časovém horizontu je podle vašeho názoru dostačující se 

jednomu území věnovat? “, „Jaká je podle vás základní podmínka při péči o krajinu 

formou pastvy ovcí?“, „Spolupracujete při péči o krajinu s místními malými hospodáři? 

„Jaké jsou podle vás hrozby pravidelné pastvy ovcí na vzácné lokalitě?“, „Co je podle 

vašeho názoru pro zpracování biomasy vzniklé kosením a vyřezáváním náletů nejlepší? “ 

 

Statistický soubor 

Výběr oslovených subjektů byl v tomto případě jednoduchý. Na území ČR je 

vyhlášeno celkem 25 chráněných krajinných území. Pro potřeby průzkumu proto bylo 

vybráno všech 25 Správ CHKO.  

Oslovení subjektů proběhlo pomocí emailové komunikace. V průvodním emailu 

byl nastíněn cíl práce a podána ţádost o vyplnění přiloţeného dotazníku (Viz Příloha 1). 

V dotazníkovém šetření bylo tedy osloveno všech 25 Správ chráněných krajinných 

oblastí, z toho jich na dotazník odpovědělo 19, 6 z nich se průzkumu nezúčastnilo. 

Procentuální zúčastnění v průzkumu je znázorněno v následujícím grafu: 
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Graf č. 1 Procentuální zastoupení oslovených subjektů 

 

 
 

 

První analytická otázka „V jaké oblasti působíte?“ se týkala geografického 

zastoupení respondentů. Na výběr měli respondenti ze 13 různých částí České republiky 

rozdělené převáţně podle českých hor a pohoří.  

 

Tabulka č. 2 V jaké oblasti působíte? 

 

Krušné hory 2 

Luţické hory, České Švýcarsko 2 

Jizerské hory, Ještědský hřbet 2 

Krkonoše 1 

Orlické hory, Broumovsko 1 

Jeseníky, Rychlebské hory, Králický Sněţník 2 

České Středohoří, Ralská pahorkatina, 

Kokořínsko 

2 

Český ráj 1 

Česká vrchovina, Ţďárské vrchy, Ţelezné hory 0 

Slavkovský les 1 

Šumava, Český les 1 

Pálavské vrchy, Moravský kras, Podyjí 2 

Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty 2 

 

Z tabulky je patrné, ţe na dotazník odpověděly Správy CHKO ze všech oblastí 

kromě České vrchoviny, Ţďárských vrchů a Ţelezných hor. Pro potřeby průzkumu se tedy 

potvrzuje, ţe tento vzorek respondentů je dostačující. Pro názornost je výše uvedená 

tabulka uvedena i v podobě grafu níţe. 

 

 

76% 

24% 

Procentuální zastoupení oslovených 

Správ CHKO 

Zodpovězených Nezodpovězených
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Graf č. 2: V jaké oblasti působíte? 

 

 
 

 Na otázku č. 2 „Kolik vzácných území se ve vaší CHKO nachází?“ odpověděli 

respondenti podle následující tabulky. Procentuální výsledek je pak znázorněn v grafu.  

 

Tabulka č. 3: Kolik vzácných území se ve vaší CHKO nachází? 

 

Varianta Počet 
respondentů 

0-25 0 

25-50 5 

50-100 9 

100-200 3 

200 a více 2 

 

 

Z tabulky vyplývá, ţe devět z devatenácti respondentů eviduje na svém území 50-100 

vzácných lokalit, zatímco 200 a více vzácných území evidují pouze dvě Správy CHKO. 

Dvacet pět aţ padesát vzácných lokalit má na svém území pět z dotázaných a moţnost sto 

aţ dvě stě zvolili tři respondenti. Tyto odpovědi se zřejmě řídí rozlohou CHKO, kterou 

daná Správa chráněné krajinné oblasti spravuje. 
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Graf č. 3: Kolik vzácných území se ve vaší CHKO nachází? 

 

 
 

Z odpovědí vyplývá, ţe nejčastěji mají Správy CHKO ve své péči od padesáti do 

sta vzácných území. Graf nám znázorňuje, ţe tento počet obhospodařuje nebo má v péči či 

evidenci 47% respondentů. 26% z dotázaných eviduje 25 aţ 50 vzácných území, šestnáct 

procent spravuje 100 aţ 200 vzácných lokalit a 11% respondentů zvolilo moţnost 200 a 

více. Moţnost 0 – 25 nezvolil ani jeden ze zástupců oslovených Správ CHKO.   

 

Tabulka č. 4: Jaká je podle vašeho názoru optimální péče o nelesní lokality 

(louky, pastviny) s výskytem ohroţených druhů? 

 

Varianta Počet 
respondentů 

Pastva ovcí 0 

Kosení travního porostu, výřezy náletových dřevin 10 

Kombinace obou předchozích možností 5 

Jiné 2 

 

Podle výše uvedené tabulky a následujícího grafu vyplývá, ţe podle názoru 

pracovníků Správ CHKO je optimální péčí o nelesní lokality kosení travního porostu a 

výřezy náletových dřevin. Takto odpovědělo 53% respondentů. Lze se domnívat, ţe 

k tomuto názoru vedou jednak dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o kraji a jednak 

0% 

26% 

47% 

16% 

11% 

Kolik vzácných území se ve vaší CHKO nachází?  

0-25

25-50

50-100
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ekonomické aspekty ostatních způsobů péče. To, ţe moţnost samotné pastvy ovcí nezvolil 

ani jeden ze zástupců oslovených CHKO, je odůvodňováno tím, ţe dlouhodobé zatíţení 

travního porostu na vzácném území s sebou nese riziko nadměrného poškození pastviny 

například vychozením cestiček. Kombinace kosení a pastvy ovcí je finančně nejnáročnější 

variantou, avšak podle mého názoru jednou z nevhodnějších. V odpovědi „Jiné“ můţeme 

hledat alternativní a méně rozšířené způsoby obhospodařován vzácných území, jako je 

například mulčování, sušení nebo pálení biomasy vniklé v dané lokalitě. 

 

Graf č. 4: Jaká je podle vašeho názoru optimální péče o nelesní lokality (louky, 

pastviny) s výskytem ohroţených druhů? 

 

 
 

 

 

Na otázku „V jakém časovém horizontu je podle vašeho názoru dostačující se 

jednomu území věnovat?“ odpovědělo nejvíce respondentů „Jednou ročně“. V praxi se 

management na vzácných lokalitách v příznivých podmínkách, a to jak z hlediska 

dostupnosti území, tak financí, provádí alespoň dvakrát ročně. Ne vţdy jsou ale 

samozřejmě podmínky ideální, proto není nejvyšší počet u varianty „Jednou ročně“ 

překvapivý. Často také záleţí na velikosti posuzovaného území a jeho poloze, kde riziko 

rychlého zarostení a zalesnění není tak vysoké, proto je moţné volit pro tato území časový 
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horizont managementu tři aţ pět let. Tuto variantu zvolilo pět respondentů. Podle mého 

názoru se tato varianta také vyplatí v případě velkého mnoţství obhospodařovaných území, 

kdy není moţné jednou nebo dvakrát ročně aplikovat management na všechna území.  

 

Tabulka č. 5: V jakém časovém horizontu je podle vašeho názoru dostačující se 

jednomu území věnovat? 

 

Varianta Počet 
respondentů 

Jednou ročně 9 

Jednou za dva roky 5 

Jednou za 3-5 let 4 

Jiné 1 

 

Graf č. 5: V jakém časovém horizontu je podle vašeho názoru dostačující se jednomu 

území věnovat? 

 

 
 

Na otázku č. 5 „Jaká je podle vás základní podmínka při péči o krajinu formou 

pastvy ovcí?“ odpovědělo 42% respondentů „Vodní zdroj“. Nejméně odpovědí bylo 

v případě nutnosti zdroje elektrické energie. Tato skutečnost vznikla zřejmě z předpokladu 

pastvy kvalifikovaným pracovníkem (pastevcem) a nepotřebě elektrických ohradníků, 

přičemţ bez vodního zdroje pastvina nemůţe být vyuţívána k pastvě. Shodný počet 
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5% 
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respondentů (16%) pak zvolil varianty „Dostupnost pastviny“, „Dozor pastevce“ a 

„Všechny předchozí moţnosti“. Dá se říci, ţe všechny moţnosti jsou pro pastvu důleţité. 

Vodní zdroj na pastvině je velkou výhodou a velmi zjednodušuje práci se stádem.  

 

 
Graf č. 6: Jaká je podle vás základní podmínka při péči o krajinu formou pastvy 

ovcí? 

 

 
 

 

Podle grafu č. 6 je nejdůleţitější podmínkou pro péči o krajinu formou pastvy vodní 

zdroj. Tato podmínka je logická, blízkost vodního zdroje velmi usnadňuje celou pastvu. 

Ačkoli se voda pro zvířata dá zajistit i jinak (dovozem), je vodní zdroj u lokality výhodou. 

Ostatní moţnosti se podělily rovným dílem, nejméně důleţité je podle grafu zdroj 

elektrické energie nezbytný například pro elektrické ohradníky.  
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Graf č. 7: Spolupracujete při péči o krajinu s místními malými hospodáři? 

 
 

Z grafu č. 7 vyplývá, ţe 63% Správ CHKO spolupracuje s místními malými 

hospodáři při péči o krajinu. V tomto případě se můţe jednak jak o finanční podporu, i 

kdyţ je to zřídka kdy, tak například formou symbolického pronájmu pastvin. 

 

Graf č. 8: Jaké jsou podle vás hrozby pravidelné pastvy ovcí na vzácné lokalitě?  

 

 
 

Na otázku č. 8 „Jaké jsou podle vás hrozby pravidelné pastvy ovcí na vzácné 

lokalitě?“ odpovědělo 47% respondentů, ţe „Zatíţení půdy“. Toto samozřejmě platí 

v případě dlouhodobé pastvy na vzácné lokalitě. Zvířata svou váhou a kopyty narušují 

travní drn, coţ je zpočátku prospěšné, dlouhodobě to ale škodí. 
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Graf č. 9: Co je podle vašeho názoru pro zpracování biomasy vzniklé kosením a 

vyřezáváním náletů nejlepší? 

 

 
 

Poslední otázka „Co je podle vašeho názoru pro zpracování biomasy vzniklé 

kosením a vyřezáváním náletů nejlepší?“ se týkala názoru respondenta na zpracování 

biomasy na vzácných územích. V tomto případě, jak vyplývá z grafu, je shodně uveden 

počet odpovědí u moţností „Usušení a druhotné vyuţití“, „Kompostování“ a „Kombinace 

všech uvedených moţností“ (21% respondentů). O druhou příčku se v této otázce dělí 

varianta „Zamulčování“ a „Pastva hospodářských zvířat“. Jako poslední moţnost volí 

respondenti „Spalování“, a to v pěti procentech z devatenácti respondentů. Podle mého 

názoru je nejlepším managementem na vzácných územích pastva ovcí v kombinaci 

s usušením a druhotným vyuţitím. Při zapojení okolních malých hospodářů je tento systém 

oboustranně výhodný.  
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5.3 Vlastní průzkum: Cílová skupina – Organizace 

Organizací zabývajících se péčí o přírodu a krajinu je v naší republice více jak 350. 

V dotazníkovém šetření byl osloven reprezentativní vzorek – 100 organizací, z nichţ na 

dotazník odpovědělo 70 respondentů, 30 zůstalo bez odezvy. 

Dotazník obsahoval celkem 13 otázek. Skládal se ze tří otázek analytických: „ Pro 

jakou organizaci zabývající se péčí o krajinu pracujete?“, „V jaké oblasti působíte?“ a 

„Kolik vzácných území se ve vaší oblasti nachází?“ a šesti otázek meritorních, které se 

týkaly názoru respondenta na optimální péči o krajinu: „ Provádíte na těchto územích 

praktickou péči?“, „Co obnáší management ve vaší péči?“, „Jaká je podle vašeho názoru 

optimální péče o krajinu vůbec? “, „Máte k dispozici vlastní stádo hospodářských zvířat 

pro potřeby péče o krajinu?“ „V jakém časovém horizontu je podle vašeho názoru 

dostačující se jednomu území věnovat? “, „Co obvykle provedete s biomasou vzniklou po 

provedení péče o území v případě kosení travního porostu?“, „Co je podle vašeho názoru 

pro zpracování biomasy nejlepší?“, „Provádíte na obhospodařovaných územích pravidelné 

průzkumy?“, „Jakým způsobem spolupracujete se Správou CHKO ve vaší oblasti? “, Jak 

hradíte péči o vzácná území?“. 

 

Graf č.10:  Pro jakou organizaci zabývající se péčí o krajinu pracujete? 

 

 
Z grafu číslo 10 vyplývá, ţe 64% respondentů ze sedmdesáti respondentů pracuje 

přímo pro sloţky Českého svazu ochránců přírody, 32% pro občanská sdruţení působící 
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v oblasti péče o krajinu kromě ČSOP a 4% jsou z jiných seskupení, například z řad 

dobrovolníků. 

V tabulce číslo 5 vidíme počet respondentů z jednotlivých oblastí, které jsou 

následně zobrazeny i v grafu.  

 

Tabulka č. 5 V jaké oblasti působíte? 

Krušné hory 8 

Luţické hory, České Švýcarsko 7 

Jizerské hory, Ještědský hřbet 7 

Krkonoše 6 

Orlické hory, Broumovsko 3 

Jeseníky, Rychlebské hory, Králický Sněţník 8 

České Středohoří, Ralská pahorkatina, 

Kokořínsko 

2 

Český ráj 3 

Česká vrchovina, Ţďárské vrchy, Ţelezné hory 0 

Slavkovský les 2 

Šumava, Český les 8 

Pálavské vrchy, Moravský kras, Podyjí 5 

Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty 11 

 

 
Graf č. 11: V jaké působíte oblasti? 

 

 
 

Z grafu číslo 11 vyplývá, ţe nejvíce respondentů pochází z oblasti Beskyd, 

Javorníků a Bílých Karpat – celkem 11, po osmi respondentech odpovědělo na dotazník 

z Krušných hor, Jeseníků a z oblasti Šumavy. Ţádná odpověď nepřišla z oblasti České 

vrchoviny.   

8 
7 7 

6 

3 

8 

2 3 0 2 

8 

5 

11 

0

2

4

6

8

10

12

V jaké působíte v oblasti: 



Bc. Zdeňka Vaníčková: Problematika zpracování biomasy v CHKO ČR 

40 
 

 

Graf č. 12: Kolik vzácných území se ve vaší CHKO nachází? 

 

 

Graf číslo 12 zobrazuje odpovědi na otázku „Kolik vzácných území se ve vaší 

CHKO nachází?“.  Podle grafu vidíme, ţe nejčastěji organizace mají povědomí o vzácných 

územích ve svém okolí v počtu 0-25ks, tento počet uvedlo 43 % respondentů. Na těchto 

územích také často provádějí praktickou péči nebo environmentální výuku a výzkumy. 25 

– 50 vzácných území uvedlo 25% dotázaných, další dvě moţnosti – 50 aţ 100 a 100 aţ 200 

– uvedlo14% respondentů. 6ádný z respondentů neuvedl poslední moţnost – 200 a více, 

zřejmě proto, ţe není v moţnostech jedné organizace o takové mnoţství vzácných území 

pečovat.  
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Graf č. 13: Provádíte na těchto územích praktickou péči? 

 

 
 

Z grafu číslo 13 vyplývá, ţe 89% organizací provádí praktickou péči o přírodu a 

krajinu. Ostatní respondenti se zřejmě věnují jiným oblastem péče, např. praktické 

ekologické výchově, exkurzím pro veřejnost, ornitologickým, entomologickým a 

botanickým průzkumům a podobně.  

 

Graf č. 14: Co obnáší management ve vaší péči? 
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Graf číslo 14 uvádí, ţe nejčastějším pouţívaným managementem na vzácných územích 

prováděných organizacemi je kosení travních porostů. Tuto moţnost zvolilo 31% ze 

sedmdesáti dotázaných. V těsném závěsu je pak moţnost prořezávání zahoustlých křovin, 

které je často velkou pomocí pro vzácné druhy ptactva na lokalitách. Tato varianta získala 

30% hlasů. Ostatní varianty získaly 17% (výřezy náletových dřevin) a 14% (pastva). 7% 

z respondentů vzniklou biomasu uklízí.     

 

Graf č. 15: Jaká je podle vás optimální péče o vzácná území a krajinu vůbec? 

 

 
 

Graf číslo 15 se s předchozím grafem shoduje v názoru, ţe optimální péčí o vzácné 

lokality je kosení. Tuto moţnost zvolilo 34%. Dvacet čtyři procent respondentů uvádí jako 

optimální variantu „Výřezy náletových dřevin“, 20% pak „Kombinovanou péči“. Tato 

varianta je podle mého názoru také nejvhodnější. Pastva ovcí zde získala pomyslnou 

poslední příčku, zřejmě z důvodu, ţe je lepší pastvu ovčího stáda vţdy kombinovat 

s jinými moţnostmi. Střídavá pastva spolu s výřezy křovin zabrání jak přirozenému 

samovolnému zalesňování území, tak přehoustnutí křovin pro lepší hnízdění ptáků nebo 

netopýrů. Trvalé travní porosty jsou tak udrţované pro ohroţené populace motýlů, brouků 

a jiného hmyzu.  
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Graf č. 16: Máte k dispozici vlastní stádo hospodářských zvířat pro potřeby péče o 

krajinu? 

 

 
 

Graf číslo 16 nám ukazuje, ţe přes polovinu dotázaných organizací má do 

budoucna v plánu zavést vlastní stádo ovcí nebo jiných hospodářských zvířat pro potřeby 

péče o krajinu. 26% respondentů uvedlo, ţe jiţ vlastní stádo při praktické péči uţívá. Tato 

tendence je velmi potěšující, vzhledem k úbytku malých hospodářů je třeba, aby tuto roli 

pastevců někdo převzal.   

 

Graf č. 17: V jakém časovém horizontu je podle vašeho názoru dostačující se 

jednomu území věnovat? 

 
 

Graf č. 17 vypovídá o tom, ţe drtivá většina (60%) respondentů si myslí, ţe péči o 

jedno vzácné území je třeba se věnovat minimálně jednou ročně. Tato volba je v praxi také 
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hojně vyuţívána, ačkoli některá území by si to zaslouţila i vícekrát, ale finanční moţnosti 

organizací nedostačují na tuto opakovanou péči. 

 

Graf č. 18: Co obvykle provedete s biomasou vzniklou po provedení péče o území v 

případě kosení travního porostu? 

 

 
 

Tento graf ukazuje celkem vyváţené rozloţení moţností zpracování biomasy. 

V nejčastější míře se biomasa ze vzácných území kompostuje nebo suší a následně vyuţívá 

jako krmivo pro lesní zvěř. Některé oblasti vzniklou biomasy zamulčují a zajistí tak i 

prokypření půdy. Tento způsob ale není vhodný při dlouhodobém pouţívání. 

K energetickému vyuţití se nabízí biomasa obvykle vniklá při průřezu zahoustlých křovin 

a náletových dřevin, odběr biomasy ve spolupráci s místními hospodáři je také oblíbenou 

variantou. Při všech těchto moţnostech nejvíce záleţí na dostupnosti obhospodařovaného 

vzácného území.  
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Graf č. 19: Co je podle vašeho názoru pro zpracování biomasy nejlepší? 

 

 
 

V tomto grafu jde hlavně o názor respondenta, který se při srovnání s předchozím 

grafem mírně liší od praxe. Opět se na předních místech umístily moţnosti „Usušení a 

druhotné vyuţití“ a „Kompostování“, nicméně nejvíce respondentů si myslí, ţe 

nejoptimálnější péčí o vzácná území je „Pastva zvířat“.  
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Graf č. 20: Provádíte na obhospodařovaných územích pravidelné ornitologické, 

botanické a entomologické průzkumy? 

 

 

 

Z tohoto jednoduchého grafu vyplývá, ţe drtivá většina (obvykle ve spolupráci 

s externími odborníky na ornitologii, entomologii nebo botaniku) provádí na 

obhospodařovaných územích pravidelné průzkumy. Tyto průzkumy jsou důleţité pro 

zjišťování stavu populací ohroţených druhů a porovnání stavu biodiverzity před a po 

zásahu péče. Také se pomocí průzkumů zjišťuje naléhavost potřeby péče o území 

v souvislosti s přirozeným zalesňováním a výskytu náletových dřevin. Ornitologické, 

botanické i entomologické průzkumy jsou většinou pevnou součástí managementu, jsou ale 

také zásadní finanční poloţkou na konečném rozpočtu. Je třeba zvaţovat i finanční aspekt 

této stránky. 
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Graf č. 21: Jakým způsobem spolupracujete se Správou CHKO ve vaší oblasti? 

 

 
 

Z grafu číslo 21 vyplývá, ţe nejčastěji organizace spolupracují s příslušnou Správou 

CHKO ve finanční oblasti. V praxi se jedná zejména o financování péče o maloplošná 

území s kriticky ohroţenými druhy nebo výměny a opravy naučných stezek či značení 

chráněných oblastí. 

Další nejčastější způsoby spolupráce jsou při projektech, které většinou Správy 

CHKO podporují vyjádřením podpory nebo zainteresováním vlastního pracovníka, a také 

při publikační činnosti jako je vydávání letáků, průvodců, broţur, zpravodajů, ale i jiných 

publikací o chráněných rostlinách a ţivočiších. 

 

 

23% 

17% 

15% 

13% 

10% 

16% 

6% 

Jakým způsobem spolupracujete se 
Správou CHKO ve vaší oblasti?  

Financování

Spolupráce na projektech

Spolupráce při průzkumech

Spolupráce při praktické péči

Spolupráce při ekologické
výchově (exkurze, přednášky)



Bc. Zdeňka Vaníčková: Problematika zpracování biomasy v CHKO ČR 

48 
 

Graf č. 22: Jak hradíte péči o vzácná území? 

 

 
 

Poslední otázka se týkala ekonomických aspektů péče o krajinu a z grafu vyplývá, 

ţe organizace hojně vyuţívají nadační granty, včetně zahraničních programů péče o 

přírodu. Dárcovství je málo vyuţívanou formou financování, coţ je v dnešní době 

celosvětové finanční krize pochopitelné. Organizace v posledních letech přistupují 

k vytvoření pracovního místa pro profesionální fundraisery, kteří pomocí marketingových 

nástrojů sháněj finance nejčastěji oslovováním soukromých firem a velkých, často i 

nadnárodních společností. V tomto případě hraje velkou roli podniková CSR (společenská 

odpovědnost), která jednoznačně zlepšuje image společnosti jak navenek vůči veřejnosti, 

tak i přímo v podniku vůči svým zaměstnancům. Fundraiser má také často na starosti psaní 

projektů na management vzácných území do různých nadačních fondů. 
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6. ZÁVĚR 
 

Tato práce měla za cíl zjistit postoj orgánů ochrany přírody a organizačních 

sloţek působících v ochraně přírody ke zpracování biomasy na vzácných územích 

v Chráněných krajinných oblastech České republiky a pokusit se na základě 

dotazníkového šetření navrhnout optimální management pro tyto lokality.  

Průzkum ukázal, ţe optimální péčí podle názoru Správ CHKO by bylo kosení a 

výřezy náletových dřevin v kombinaci s pastvou hospodářských zvířat. V tomto 

případě je třeba také podporovat spolupráci s malými hospodáři, které povede k rozvoji 

jak venkova, tak biodiverzity vzácných území.  

Organizace uvedly, ţe nejlepší péčí o vzácné lokality by bylo kosení. Toto 

tvrzení je překvapivé, neboť často slýcháme právě volání po rozvoji malého 

hospodářství a navrácení se k původní pastvě ovcí a jiných hospodářských zvířat. Tato 

varianta zřejmě není uskutečňována kvůli náročným podmínkám, jako je ekonomické 

zatíţení při nákupu zvířat, zařízení pro jejich transport, elektrické ohradníky, 

nepřítomnost vodního zdroje na lokalitě, dozor pastevce, riziko vyšlapání cestiček nebo 

nadměrné zatíţení půdy při delším pasení zvířat na jednom úseku.  

Nejlepším způsobem zpracování biomasy v chráněných územích je podle 

výsledků průzkumu kompostování. Tato metoda má své výhody i nevýhody, 

v současné době je ovšem natolik ekonomicky nejvýhodnější, ţe je dobré ji postupně 

zavádět v praxi. Současně ale není třeba se vyhýbat i ostatním moţnostem.  

Dle mého názoru je nejlepším optimálním řešením pro vzácná území 

kombinace pastvy ovcí ve střídání s kosením a výřezy náletových dřevin a 

přehoustlého křoví. Biomasu vzniklou na vzácném území je vhodné následně usušit a 

nabídnout mysliveckým spolkům v oblasti nebo malým hospodářům. Vznikne tak 

bezodpadový systém, který prospěje jak biodiverzitě vzácných lokalit, tak všem 

ostatním zúčastněným.  
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Příloha 1 

Management zvláště chráněných území  

Cílová skupina Správa Chráněné krajinné oblasti 

Tento dotazník slouţí jako podklad pro diplomovou práci na téma "Problematika 

zpracování biomasy vzniklé obhospodařováním vzácných území v chráněných krajinných 

oblastech České Republiky". Váš názor pomůţe zjistit, jaká péče je optimální pro vzácná 

území s výskytem ohroţených rostlin a ţivočichů v rámci České republiky a co se vzniklou 

biomasou na obhospodařovaném území. 

 

1) Působíte v oblasti 

 Krušné hory 

 Luţické hory, České Švýcarsko 

 Jizerské hory, Ještědský hřbet 

 Krkonoše 

 Orlické hory, Broumovsko 

 Jeseníky, Rychlebské hory, Králický Sněţník 

 České Středohoří, Ralská pahorkatina, Kokořínsko 

 Český ráj 

 Česká vrchovina, Ţďárské vrchy, Ţelezné hory 

 Slavkovský les 

 Šumava, Český les 

 Pálavské vrchy, Moravský kras, Podyjí 

 Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty 

2) Kolik vzácných území se ve vaší CHKO nachází? (Vzácným územím se v 

tomto případě rozumí všechny přírodní parky, přírodní rezervace, národní 

přírodní rezervace, významné krajinné prvky apod., nebo území s výskytem 

chráněných druhů rostlin a živočichů) 

 0-25 
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 25-50 

 50-100 

 100-200 

 200 a více 

 

3) Jaká je podle vašeho názoru optimální péče o nelesní lokality (louky, 

pastviny) s výskytem ohroţených druhů?  

 Pastva ovcí 

 Kosení travního porostu, výřezy náletových dřevin 

 Kombinace obou předchozích moţností 

 Jiné 

 

4) V jakém časovém horizontu je podle vašeho názoru dostačující se jednomu 

území věnovat?  

 Jednou ročně 

 Jednou za dva roky 

 Jednou za 3-5 let 

 Jiné 

 

5) Při péči o krajinu formou pastvy ovcí je podle vás základní podmínkou  

 Zdroj elektrické energie (elektrické ohradníky) 

 Vodní zdroj 

 Dostupnost pastviny 

 Dozor pastevce 

 Všechny předchozí moţnosti 

 

6) Spolupracujete při péči o krajinu s místními malými hospodáři?  

 Ano 

 Ne 

 

7) Jaké jsou podle vás hrozby pravidelné pastvy ovcí na vzácné lokalitě?  
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 Vyšlapání cestiček 

 Trus zvířat 

 Zatíţení půdy 

 Jiné 

 

8) Co je podle vašeho názoru pro zpracování biomasy vzniklé kosením a 

vyřezáváním náletů nejlepší?  

 Pastva hospodářských zvířat 

 Kompostování 

 Usušení a druhotné vyuţití (krmelce, nabídka okolním hospodářům) 

 Spalování 

 Zamulčování 

 Kombinace všech moţností 
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Příloha 2 

Management zvláště chráněných území 

Cílová skupina Český svaz ochránců přírody – organizační sloţky 

Tento dotazník slouţí jako podklad pro diplomovou práci na téma "Problematika 

zpracování biomasy vzniklé obhospodařováním vzácných území v chráněných krajinných 

oblastech České Republiky". Váš názor pomůţe zjistit, jaká péče je optimální pro vzácná 

území s výskytem ohroţených rostlin a ţivočichů v rámci  

 

1) Jste pracovník 

 Českého svazu ochránců přírody 

 Občanského sdruţení působícího v ochraně přírody (kromě ČSOP) 

 Jiné 

 

2) Působíte v oblasti 

 Krušné hory 

 Luţické hory, České Švýcarsko 

 Jizerské hory, Ještědský hřbet 

 Krkonoše 

 Orlické hory, Broumovsko 

 Jeseníky, Rychlebské hory, Králický Sněţník 

 České Středohoří, Ralská pahorkatina, Kokořínsko 

 Český ráj 

 Česká vrchovina, Ţďárské vrchy, Ţelezné hory 

 Slavkovský les 

 Šumava, Český les 

 Pálavské vrchy, Moravský kras, Podyjí 

 Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty 
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3) Kolik vzácných území se ve vaší CHKO nachází? (Vzácným územím se v 

tomto případě rozumí všechny přírodní parky, přírodní rezervace, národní 

přírodní rezervace, významné krajinné prvky apod., nebo území s výskytem 

chráněných druhů rostlin a živočichů) 

 0-25 

 25-50 

 50-100 

 100-200 

 200 a více 

 

4) Provádíte na těchto územích praktickou péči?  

 Ano 

 Ne 

 

5) Management na vzácných územích ve vaší péči obnáší  

 Kosení travních porostů 

 Prořezávání zahoustlého křoví 

 Výřezy náletových dřevin 

 Pastva ovcí 

 Úklid biomasy 

 Management neprovádíme 

 

6) Jaká je podle vás optimální péče o vzácná území a krajinu vůbec?  

 Kosení 

 Výřezy náletových dřevin 

 Prořezávání křoví 

 Pastva ovcí 

 Kombinovaná péče 

 

7) Máte k dispozici vlastní stádo hospodářských zvířat pro potřeby péče o 

krajinu? 
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 Ano 

 Ne 

 Plán do budoucna 

 

8) V jakém časovém horizontu je podle vašeho názoru dostačující se jednomu 

území věnovat?  

 Jednou ročně 

 Jednou za dva roky 

 Jednou za 3-5 let 

 Jiné 

 

9) Co obvykle provedete s biomasou vzniklou po provedení péče o území v 

případě kosení travního porostu?  

 Biomasu necháváme na místě pro lesní zvěř 

 Pokosenou trávu usušíme a dovezeme do krmelců 

 Vzniklou biomasu zamulčujeme 

 Obvykle biomasa nevzniká díky pastvě ovcí 

 Spolupracujeme s místními hospodáři na odběru biomasy pro 

chovná zvířata 

 Biomasu kompostujeme 

 Biomasu nabízíme k energetickému vyuţití 

 Spálíme na místě 

 Jiné 

 

10) Co je podle vašeho názoru pro zpracování biomasy nejlepší?  

 Pastva hospodářských zvířat 

 Kompostování 

 Usušení a druhotné vyuţití (krmelce, nabídka okolním hospodářům) 

 Spalování 

 Zamulčování 

 Kombinace všech moţností 
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11) Provádíte na obhospodařovaných územích pravidelné ornitologické, 

botanické a entomologické průzkumy?  

 Ano 

 Ne 

 

12) Jakým způsobem spolupracujete se Správou CHKO ve vaší oblasti?  

 Financování 

 Spolupráce na projektech 

 Spolupráce při průzkumech 

 Spolupráce při praktické péči 

 Spolupráce při ekologické výchově (exkurze, přednášky) 

 Spolupráce při vydávání informačních materiálů a jiných publikací 

 Jiné 

 

13) Jak hradíte péči o vzácná území?  

 Nadační granty 

 Zahraniční fondy (Švýcarské fondy, Visegrad, apod.) 

 Dárcovství 

 Státní programy 

 Program Evropské unie LIFE+ 

 Vlastní zdroje 

 Všechny moţnosti 

 

 


