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• AOPK má ve správě přes 312 tis. ha přírodních biotopů na území ZCHÚ, 
z čehož 205 tis. ha zaujímají lesní biotopy, téměř 16 tis. ha vodní biotopy a 
91 tis. ha nelesní biotopy.

• Hospodaří na části pozemků státu v ZCHÚ
• V roce 2020 bylo na péči o zvláště chráněná území vynaloženo celkem 423,3 mil. Kč.
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Kategorie Rok/Rozloha (ha)

2016 2017 2018 2019 2020

Lesní pozemky 2894 3165 2886 2745 2753

Vodní pozemky 3450 3472 3479 3475 3484

Nelesní pozemky 6591 6438 6431 6375 6353

Celkem 12936 13075 12796 12595 12590

AOPK v roli řádného hospodáře
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• Péče probíhá v souladu s 
• plány péče, 

• souhrny doporučených opatření,

• záchrannými programy https://www.zachranneprogramy.cz/,

• na základě zpracovaných studií https://bibliografie.nature.cz/.

• Plánování i realizace je opřena o data
• Monitoring probíhá ve všech záchranných programech i v regionálních akčních 

plánech.

• V roce 2020 dosáhlo interní zapojení v celkovém součtu 6 822 osobodní.

• Možnost zapojení veřejnosti prostřednictvím aplikace BioLog.
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AOPK v roli řádného hospodáře

archiv AOPK
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• Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MAS)

• Dotační program slouží k zajištění povinností vlastníka pozemku

• Program péče o krajinu (PPK A)

• Provádění specifické péče a zajištění konkrétních potřeb

• Realizace v ZCHÚ a územích soustavy Natura 2000

• Snaha zapojit vlastníky či nájemce do péče

• Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

• Péče o ZCHÚ a ZCHD

• Financování plánované péče

• Zhotovení studií a podkladových materiálů pro zajištění péče
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Zatravnění závrtu v I. zóně CHKO Moravský kras
foto Stanislav Koukal

AOPK v roli řádného hospodáře
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• Externí části dotačních programů mají především motivovat vlastníky či uživatele 

pozemků k vlastním projektům v krajině.

• V rámci procesu hodnocení jsou zvýhodněny: 

• Péče o zvláště chráněné druhy a jejich biotopy

• Obnova a péče o krajinné prvky

• Likvidace invazních druhů

• Obnova retence vody v krajině

• Pro posouzení potřebnosti opatření využit ukazatel heterogenity krajiny (HET)

• Založen na 5 dílčích výpočtech: podíl orné půdy, podíl člověkem ovlivněné krajiny, členitost 

krajiny mimo město, diverzita v krajině mimo město, podíl přírodě blízkých biotopů

• Sloučení výpočtů do jednoho koeficientu vztaženému ke katastrálnímu území

• Vstupem pro všechny dílčí výpočty je Konsolidovaná vrstva ekosystémů (KVES)
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Podpora aktérů v krajině
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• Program péče o krajinu

• Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí – PPK B

• Maximální výše podpory 250 tis. Kč

• Široký okruh žadatelů

• Příklady opatření: sečení, pastva, odstraňování náletu, speciální opatření, osivo, 

obnova krajinných prvků, výsadby, péče o dřeviny a další.

• Operační program Životní prostředí 2021 – 2027

• SC 1.3. Adaptace na změnu klimatu

• SC 1.6. Péče o přírodní stanoviště a druhy 

• Zjednodušené metody vykazování - u projektů do 5 mil. 
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Podpora aktérů v krajině
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• Národní plán obnovy - Program obnovy přirozených funkcí krajiny

• V roce 2022 maximální výše podpory 250 tis. Kč pro běžná opatření, 2,5 mil. na dílčí 

rekonstrukce malých vodních nádrží

• Příklady opatření: péče o cenné nelesní terestrické biotopy, tvorba a obnova 

mokřadů,  revitalizace a renaturace vodních toků, výsadby dřevin mimo les.

• Novinka! Komplexní vodohospodářské studie povodí a jejich realizace
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Podpora aktérů v krajině
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KAM SE S ČÍM OBRÁTIT: WWW.DOTACE.NATURE.CZ

Výzvy, dokumentace, kontakty, Náklady obvyklých opatření MŽP
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Spolupráce s vlastníky a hospodáři

Veřejnoprávní smlouvy: finanční příspěvky na hospodaření

§ 68 ZOPK Opatření ke zlepšování přírodního prostředí

§ 69 ZOPK Finanční příspěvek

OOP mohou poskytnout finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům 

dotčených pozemků za předpokladu, že se tito zdrží určité činnosti nebo 

provedou dohodnuté práce ke zlepš�ení přírodního prostředí.

- v Zákoně o ochraně přírody a krajiny od r. 1992, realizují se od 2012.

- do r. 2021 AOPK ČR uzavřela přes 2 300 dohod

Dohoda o spolupráci s Asociací soukromého zemědělství
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Usměrňování zemědělského hospodaření v ZCHÚ

Odborná podpora MŽP

- účast na pracovních skupinách a jednáních

- připomínkování návrhů legislativy

- analýzy, návrhy řešení, zkušenosti

- Odborná skupina pro Společnou zemědělskou 

politiku

- podpora poradenství, AEKO na výsledek

Vymezování tzv. nadstavbových titulů AEKO 

Ošetřování travních porostů + Ochrana čejky 

chocholaté 

Vymezování krajinného prvku mokřad 

Vydávání stanovisek k investičním projektům PRV

Role AOPK ČR v zemědělské politice
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Nástroj vymezování nadstavbových titulů AEKO a mokřadů: Enviro LPIS
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Standardy péče o přírodu a krajinu

Vyvíjí AOPK ČR od r. 2011 ve spolupráci s akademickými 

pracovišti (cca 30 zveřejněno: www.standardy.nature.cz )

- zkušenosti z příkladů dobré praxe

- oborová shoda

- dostupné zdarma 

- průběžně aktualizovány
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http://www.standardy.nature.cz/
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Studie v zemědělské krajině

Studie vlivu ponechávání dočasně neposečených ploch na biodiverzitu 
trvalých travních porostů 2018-2021
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Farma: 
     

Datum: 
   Zapisovatel:  

    
List č.  

   

 

 
DPB        

barva pozitivní indikátory / úsek 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

b
ílé

 

1 kopretina bílá                   

2 lomikámen zrnatý                   

3 pupava bezlodyžná                   

4 řeřišnice luční                    

5 tužebník obecný                   

6 bedrník obecný                    

7 jetel horský                    

8 světlíky                   

9 řebříček bertrám                    

Fi
al

o
vé

 

10 bukvice lékařská                    

11 hvozdíky                   

12 luční chrpy                   

13 krvavce                   

14 pcháč bahenní                    

15 violky bez macešek                   

16 zběhovec plazivý                    

17 černohlávek                   

18 chrastavec, čertkus, hlaváč                   

19 černýše                   

20 jetel prostřední                    

21 čičorka pestrá                    

22 kohoutek luční                   

23 mateřídouška a dobromysl                   

24 rdesno hadí kořen                    

M
o

d
ré

 

25 pomněnka bahenní                    

26 rozrazil rezekvítek                    

27 zvonky bez z. řepkovitého                   

28 zvonečníky                   

29 kakosty bez k. lučního                   

Ze
le

n
é 

30 jitrocel prostřední                    

31 kontryhele                   

32 pcháč zelinný                    

33 třeslice prostřední                    

Žl
u

té
 

34 blatouch bahenní                   

35 bobovité se žlutými květy                   

36 žluté hvězdnicovité                   

37 mochna nátržník a m. jarní                   

38 prvosenky                   

39 pryskyřníky bez plazivého                   

40 kokrhele                   

    celkem:                    

Studie Metodika ověření terénního hodnocení 
AEKO na výsledek 2021-2022 v CHKO Železné hory
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Práce s veřejností

• Přednášky a vycházky pro veřejnost

• Slavnosti stepí

• Naučné stezky 

• Domy přírody
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DĚKUJEME
ZA POZORNOST

klara.camska@nature.cz, pavla.pokorna@nature.cz
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