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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně 

vyhlášky č. 156/1991 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory. 

1.2 Definice problému 

Předmětem návrhu vyhlášky je změna vymezení zón odstupňované ochrany přírody 

(dále jen „zóny“) na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory (dále jen „CHKO“) 

v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

Hlavním důvodem návrhu nového vymezení zón CHKO je, že dosud platné vymezení zón 

podle zřizovacího předpisu z roku 1991 (§ 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí České 

republiky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory) již neodpovídá 

skutečným hodnotám přírody a krajiny CHKO. 

Potřeba nového vymezení zón dále vyplynula ze skutečnosti, že vymezení zón 

podle zřizovacího předpisu z roku 1991 neumožňuje dostatečně přesnou lokalizaci 

jednotlivých zón pro efektivní výkon státní správy, neboť zóny jsou vymezeny pouze nad 

Základní mapou v měřítku 1:100 000.  

Novým vymezením zón budou odstraněny nedostatky vyplývající ze zřizovacího předpisu 

z roku 1991, bude dosaženo souladu bližšího určení způsobu ochrany přírody v CHKO 

se skutečným stavem přírodně a krajině cenných ploch splňujících kritéria pro zařazení 

do jednotlivých zón a bude také dosaženo jednoznačného vymezení zón pro efektivní výkon 

státní správy, neboť zonace bude zakreslena v podrobnosti Katastrální mapy. 

Vydáním vyhlášky o novém vymezení zón bude naplněn jeden z cílů zákona (zajistit 

hospodářské využívání CHKO podle zón odstupňované ochrany přírody tak, aby se udržoval 

a zlepšoval její přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce 

území),  Aktualizace Státní politiky životního prostředí 2012–2020 (zajistit ochranu a péči 

o nejcennější části přírody a krajiny), Aktualizace Státního programu ochrany přírody a 

krajiny České republiky (zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu zvláště 

chráněných území, zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku) a Strategie biologické 

rozmanitosti České republiky 2005–2015 (zhodnotit stávající soustavu chráněných území a 

zajistit její optimalizaci – navrhnout optimální ochranný režim). 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době platí zonace vymezená § 3 a přílohou č. 2 zřizovacího předpisu z roku 

1991 (vyhláška č. 156/1991 Sb.). Zřizovacím předpisem došlo k vymezení čtyř zón za 
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účelem zachování typických znaků oblasti s rozptýlenými významnými přírodními a 

krajinnými hodnotami v souladu s tehdy platnou legislativou.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) vlastníci či nájemci nemovitostí dotčení návrhem změny vymezení zón, 

b) města, obce (Chotěboř, Chrudim, Nasavrky, Ronov nad Doubravou, Seč, Slatiňany, 

Třemošnice, Ždírec nad Doubravou, Bojanov, Libice nad Doubravou, Trhová 

Kamenice, Včelákov, Běstvina, Bezděkov, Bousov, Ctětín, Čečkovice, Lhotice, České 

Lhotice, Dolní Sokolovec, Hodonín, Horní Bradlo, Hošťalovice, Jeřišno, Klokočov, 

Krásné, Křižanovice, Lány, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Lipovec, Lukavice, Maleč, 

Míčov – Sušice, Miřetice, Načešice, Nová Ves u Chotěboře, Podhořany u Ronova, 

Podmoklany, Prachovice, Rabštejnská Lhota, Rušinov, Slavíkov, Sloupno, Sobín, 

Svídnice, Vápenný Podol, Vysočina, Vyžice a Žlebské Chvalovice) a kraje 

(Pardubický a Kraj Vysočina), jejichž území se návrh dotýká, 

c) místně a věcně příslušné orgány státní správy v daném území, 

d) právnické a fyzické osoby pohybující se nebo vykonávající činnost v daném území, 

e) Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP), 

f) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Východní 

Čechy, Oddělení SCHKO Želené hory, 

g) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je vymezení čtyř zón odstupňované ochrany přírody na území CHKO Železné hory 

reflektující současný stav krajiny a přírody v CHKO, všechny její složky a odpovídající 

stávající metodice pro tvorbu zonace. Nejvyšší stupeň ochrany představuje I. zóna a nejnižší 

pak IV. zóna ochrany přírody CHKO. 

Cílová kritéria pro územní rozčlenění zón jsou následující: 

 dlouhodobé zajištění ochrany ohrožených, jedinečných či zvláště chráněných částí 

přírody a krajiny, 

 zachování přirozených či polopřirozených druhově a strukturálně rozmanitých 

společenstev, 

 zachování ekologických funkcí krajiny formované dlouhodobou činností člověka, 

 usměrnění trendu vývoje využívání krajiny tak, aby rozvoj a využívání přírodních 

zdrojů nevedlo ke zničení hodnot, pro které byla CHKO vyhlášena. 

 

Hranice CHKO nejsou v rámci návrhu nového vymezení zón ochrany přírody měněny. Pouze 

dochází k jejich zpřesnění na stávající katastrální mapu. Případné rozdíly v rozlohách jsou 

způsobeny tímto zpřesněním a také odlišnými podklady, nad kterými byly nové zóny 

v prostředí GIS tvořeny. Například v průběhu projednávání návrhu zonace došlo k digitalizaci 

mnoha katastrálních území, kdy zpřesnění vedení hranic pozemků oproti analogovým 

podkladům zakládá značné rozdíly. Při zpřesňování se tak došlo k rozdílným hodnotám. 

Mapa v příloze č. 2 vyhlášky č.156/1991 Sb. je z hlediska vedení hranice pouze orientačního 

charakteru, jednoznačně je hranice CHKO vymezena slovním popisem v příloze č. 1 této 

vyhlášky. Návrh nového vymezení zón ochrany přírody odpovídá tomuto slovnímu vymezení. 

V předloženém materiálu se jedná pouze o změnu vymezení zonace, která nemůže nově 

vymezovat hranice území CHKO (to by bylo možné pouze změnou resp. novým nahrazením 

zřizovacího předpisu CHKO Železné hory). 
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1.6 Zhodnocení rizika 

Mezi hlavní rizika, pokud by nedošlo k vymezení nové zonace CHKO v souladu 

s ustanovením § 27 odst. 1 zákona, patří nezajištění potřebného stupně ochrany pro přírodní 

a krajinné hodnoty území, neúměrné hospodářské využívání oblasti z hlediska ochrany 

významných přírodních a krajinných hodnot a ponechání nedostatků ve zřizovacím předpise, 

které snižují efektivnost výkonu státní  správy na území CHKO a také nenaplnění 

stanovených cílů v ochraně přírody a krajiny uvedených ve strategických dokumentech (viz 

kap. 1.2). 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu dle vyhlášky č. 156/1994 Sb., o zřízení chráněné krajinné 

oblasti Železné hory, tj. bez nového vymezení zón CHKO. 

Tabulka 1: Zonace CHKO Železné hory dle vyhlášky č. 156/1991 Sb. (zdroj: 

AOPK ČR) 

 

2.2 Varianta 1 

Vydání vyhlášky o novém vymezení zón, které reflektuje se současným stavem krajiny 

a přírody v CHKO, všemi jejími složkami a odpovídá stávající metodice pro tvorbu zonace 

(Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k vymezení zón v chráněných krajinných 

oblastech ČR uvedený ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 2006/02): 

 do I. zóny jsou nově řazeny nejhodnotnější lokality z hlediska přírodních a krajinných 

hodnot území CHKO, 

 do II. zóny lokality s vysokou kvalitou rázu krajiny CHKO, pozměněnými lesními 

ekosystémy s mozaikou přírodě blízkých společenstev nebo druhově bohaté nelesní 

ekosystémy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů anebo 

extenzivně obhospodařované pozemky, 

 do III. zóny lokality pozměněné lidskou činností s místně zachovalými přírodními 

hodnotami, zejména lesní ekosystémy se značně pozměněnou druhovou skladbou, 

zemědělská půda s převahou trvalých travních porostů a nesouvisle a rozptýleně 

zastavěné části sídel s převahou dochované místně tradiční zástavby, 

 do IV. zóny území s nižší přírodovědnou a krajinářskou hodnotou, zejména rozsáhlá 

zastavěná území, případně zastavitelné plochy dle schválených či připravovaných 

územních plánů. 

Celkem je do I. zóny zařazeno 23 lokalit o celkové rozloze cca 1 759 ha, do II. zóny 51 lokalit 

o rozloze cca 5 188 ha, do III. zóny zařazeno 32 lokalit o celkové rozloze 20 675 ha 

a do IV. zóny 29 lokalit o rozloze cca 857 ha. 

I. II. III. IV.

rozloha (ha) 292 1 263 18 699 8 283

část celkové rozlohy (%) 1,0 4,4 65,5 29,0

CHKO Železné hory - 

současný stav

zóny 
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Tabulka 2: Zonace CHKO Železné hory dle návrhu (zdroj: AOPK ČR)  

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Nulová varianta řešení znamená ponechání přírodovědně cenného území ve stávajícím 

legislativním stavu, který neodpovídá současným potřebám a požadavkům na zajištění 

ochrany předmětného území, jak je uvedeno v kap. 1.2. Tato varianta přináší riziko 

nezajištění potřebného stupně ochrany pro přírodní a krajinné hodnoty území, neúměrné 

hospodářské využívání oblasti z hlediska ochrany významných přírodních a krajinných 

hodnot a ponechání nedostatků ve zřizovacím předpise, které snižují efektivnost výkonu 

státní správy v CHKO. Také nese riziko nenaplnění stanovených cílů v ochraně přírody a 

krajiny uvedených ve strategických dokumentech (viz kap. 1.2). 

b) Varianta 1 

U této varianty byly posuzovány přínosy a náklady v oblasti vlivu na státní rozpočet, 

na subjekty v dotčeném území, na životní prostředí a další. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Jelikož se jedná pouze o zpřesnění již existujícího bližšího režimu ochrany přírody CHKO, 

resp. nové vymezení zón na základě současného stavu přírodních a krajinných hodnot 

v dotčeném území nepředpokládá se výrazné zvýšení nákladů na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty. 

Podle počtu v současnosti vedených správních řízení, jakož i charakteru území, nově 

zařazených do I. a II. zóny, lze dovodit, že nové vymezení zón ochrany přírody v CHKO 

nepřinese výrazné zvýšení administrativní zátěže pro občany ani hospodařící subjekty. Na 

základě výše uvedeného se nepředpokládá ani zvýšení administrativní zátěže 

pro pracovníky Regionálního pracoviště AOPK ČR – Oddělení SCHKO Železné hory. 

Naopak v důsledku zahrnutí chatových oblastí do IV. zóny a tím nevydávání závazných 

stanovisek dle § 12 a 44 v nich se předpokládá pokles administrativní zátěže na úrovni 

několika procent (cca do 5 %).  

Dopady na vlastníky (nájemce, subjekty hospodařící v dotčeném území) – 

podnikatelské subjekty, územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Návrh na vymezení zón byl v souladu s § 40 odst. 3 zákona projednán s dotčenými městy, 

obcemi, kraji a vlastníky, jejichž území a pozemků se návrh nové zonace dotýká. Vlastníci 

tak měli možnost podat námitku proti navrženému stupni ochrany přírody (tj. zóny), pokud by 

jím byli dotčeni ve výkonu svých práv nebo povinností. Překládaný návrh je v souladu 

I. II. III. IV.

rozloha (ha) 1 759 5 188 20 675 857

část celkové rozlohy (%) 6,2 18,2 72,6 3,0

CHKO Železné hory - 

navrhovaný stav

zóny 
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s pravomocnými rozhodnutími o obdržených námitkách, které ministerstvo posuzovalo z 

hlediska nezbytnosti navrženého stupně ochrany s ohledem na současné kvality přírodních 

a krajinných hodnot na pozemcích a porovnávalo míru omezení hospodaření a míru 

administrativní zátěže a také možnost poskytnutí náhrady (dle § 58 zákona) za  případné 

ztížení hospodaření. Ve většině případů bylo námitkám vyhověno. V této souvislosti došlo 

v  některých případech k  přeřazení pozemků z  přísnějšího do mírnějšího režimu ochrany 

a tím ke snížení omezení pro hospodařící osoby či subjekty v dotčeném území (ve většině 

případů se jednalo o přeřazení z II. do III. zóny ochrany přírody CHKO). 

Při posouzení vlivu na vlastníky (nájemce, subjekty hospodařící v dotčeném území) je v níže 

uvedeném textu vycházeno ze srovnání stávajícího vymezení zonace ve zřizovacím 

předpise z roku 1991 a nově navrhovaného vymezení zón, neboť míra vlivu je závislá na 

výměře a charakteru plochy, pro kterou se vytvořením nové zonace změní podmínky ve 

způsobu hospodaření v souvislosti se zpřísněním či snížením ochranného režimu. 

Tabulka 3: Zonace na území CHKO Železné hory (zdroj: AOPK ČR)  

 

Lidské zásahy do přírodního prostředí spojené s hospodařením na zemědělských 

pozemcích, pozemcích určených k plnění lesa a na rybnících jsou omezeny zejména na 

území I. zóny CHKO (§ 26 odst. 1, 2 a 3 zákona), tj. 6,2 % plochy z území CHKO. Omezení 

vyplývající ze základních ochranných podmínek pro území II. zóny (tj. 18,2 %) jsou 

stanoveny v ustanovení § 26 odst. 1 a 3 zákona. Ve II. zóně platí pro lidské zásahy do 

přírodního prostředí spojené hospodařením na zemědělských pozemcích, pozemcích 

určených k plnění lesa a na rybnících především zákaz hospodařit na pozemcích způsobem 

vyžadující intenzivní technologie, které by mohly způsobit změny v biologické rozmanitosti, 

struktuře a funkci ekosystémů. Omezení uvedené v zákoně pro I. a II. zónu nejsou absolutní, 

je možné v odůvodněných případech povolit výjimku z těchto základních ochranných 

podmínek CHKO a tím tyto činnosti v dotčeném území umožnit provádět. III. a IV. zóna (tj. 

75,6 %) umožňuje běžně lesnicky a zemědělsky hospodařit v souladu s charakterem 

pozemku vedeným v katastru nemovitostí (zakázáno je zde pouze záměrné rozšiřování 

geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a dále měnit dochované přírodní prostředí 

v rozporu s bližšími podmínkami ochrany CHKO). 

Při posouzení omezení vlastníků (nájemce, subjekty hospodařící v dotčeném území) vlivem 

zpřísnění ochranného režimu je nutné vzít v potaz stávající zonaci z roku 1991 i skutečnost 

překryvu s maloplošnými zvláště chráněnými územími a evropsky významnými lokalitami, 

neboť stupeň regulace v těchto územích je již dnes přísnější. 60 % území, které je navrženo 

v rámci nové zonace do I. zóny, je již v současnosti v I. zóně ochrany přírody CHKO 

nebo  pokryto maloplošnými zvláště chráněnými územími či evropsky významnou lokalitou 

(tzn. že v tomto případě to nebude znamenat zásadní zvýšení požadavků na ochranu těchto 

ha % ha %

I. 292 1,0 1 759 6,2

II. 1 263 4,4 5 188 18,2

III. 18 699 65,5 20 675 72,6

IV. 8 283 29,0 857 3,0

* Původní zonací je zonace dle vyhlášky č. 156/1991 Sb.

původní zonace* nová zonace
Porovnání zonací CHKO
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území). Z výše uvedeného vyplývá, že pouze na 40 % území navrhované I. zóny (2,48 % 

rozlohy CHKO), jenž není v překryvu s maloplošnými zvláště chráněnými územími a 

evropsky významnými lokalitami, lze očekávat praktické zpřísnění podmínek pro  lidské 

zásahy do přírodního prostředí spojené s hospodařením na pozemcích. Na těchto 

pozemcích se zároveň vyskytují zvláště chráněné druhy, které jsou chráněny ze zákona 

včetně jejich biotopu. To znamená, že i na těchto 40 % území navrhované I. zóny již dnes 

platí určitý stupeň regulace pro využití oblasti z hlediska režimu zvláštní druhové ochrany. 

Lesnické a zemědělské hospodářství 

Lesy tvoří významnou část CHKO, zaujímají plochu 12 640 ha a lesnatost CHKO činí 

cca 45 %. V CHKO výrazně převládá státní vlastnictví lesů (tj. 54 %), jež spravují Lesy 

ČR s.p., Lesní správa Nasavrky a Ledeč nad Sázavou. Do jejich správy také spadá většina 

maloplošných zvláště chráněných území, ve kterých jsou lesní ekosystémy předmětem 

ochrany. Podíl státního majetku ve správě AOPK ČR je zanedbatelný, cca 1,75 ha. Ve 

státním vlastnictví jsou větší komplexy lesa po celé CHKO, vyjma její jižní části. Dále jsou 

zastoupeny lesy jiných vlastníků (soukromé a obecní), lesy církevní tvoří v CHKO pouze 

malou výměru a jejich navrácení není dosud vyřešeno.  Rozdělení lesů dle vlastnictví je 

v níže uvedené tabulce. 

Tabulka 4: Rozdělení lesů dle vlastnictví (zdroj: AOPK ČR)  

 

Zemědělský půdní fond představuje další významnou část CHKO, zaujímá 13 953 ha, 

tj. 48 % z celkové plochy CHKO.  Převládá zde orná půda (63 %), následně trvalé travní 

porosty (32 %) a nejméně zahrady a sady (5 %). V CHKO hospodaří 147 zemědělských 

subjektů (LPIS z ledna 2010). Území s největší koncentrací zemědělství se nachází 

v centrální části CHKO v okolí Slavíkova, další lokality intenzivně využívané k zemědělství se 

nacházejí na okrajích CHKO (převážně v okolí Ronova nad Doubravou). V režimu 

ekologického zemědělství hospodaří 8 subjektů na 478 ha zemědělské půdy. Díky stávající 

dotační podpoře postupně narůstá podíl ekologického zemědělství v CHKO a k roku 2010 

činil podíl z celkové zemědělské půdy 4,41 %. Přehled větších podniků (právnických osob) a 

soukromníků (fyzických osob) obhospodařující zemědělské půdy je uveden v níže uvedené 

tabulce. 

Tabulka 5: Přehled větších podniků (právnických osob) a soukromníků 

(fyzických osob) na území CHKO (zdroj: AOPK ČR)  

Vlastnictví lesa v CHKO ha %

Státní LČR 6 824,67 54,00

Státní ostatní (ochr. Přírody) 1,75 0,01

Obecní lesy 2 048,41 16,20

Fyzické osoby s výměrou nad 50 ha 1 470,56 11,60

Právnické osoby 2,59 0,02

Vlastníci do 50 ha s LHO 2 292,25 18,20

Celkem 12 640,23 100,00
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Naprostá většina lesů v navržené I. zóně je již dnes zařazena do kategorie lesa ochranného 

nebo lesa zvláštního určení. Většina lesních a zemědělských pozemků v navržené I. zóně je 

chráněna jako maloplošné zvláště chráněné území, neboť zahrnují cenná společenstva lesů 

a luk s výskytem vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze předpokládat pro vlastníky a hospodařící subjekty 

zásadní nová omezení z hlediska běžného lesnického a zemědělského hospodaření. 

Vznikne-li přesto vlastníkovi z důvodu respektování ochrany dotčeného území při 

zemědělském nebo lesním hospodaření újma, má právo dle § 58 zákona uplatnit požadavek 

na její finanční náhradu. Podmínky pro její poskytnutí jsou dány zákonem a výpočet výše 

této náhrady je upraven vyhláškami ministerstva. Subjekty zemědělsky a lesnicky 

hospodařící způsobem naplňující cíle ochrany přírody CHKO mají navíc možnost čerpání 

finančních prostředků na takovéto obhospodařování pozemků z dotačních titulů (např. 

AgroEnvi, Program rozvoje venkova, Program obnovy přirozených funkcí krajiny, Program 

péče o krajinu, Příspěvky na hospodaření v lesích). 

název
rozdělení subjektů dle 

plochy v CHKO
v CHKO (ha) orná půda (ha) TTP (ha)

DVMP Slavíkov

Zemědělská a.s. Horní Bradlo

Zemědělské družstvo Maleč

Agro Liboměřice a.s.

Zeso v.o.s. Seč

Statek Horní Studenec s.r.o.

Zemědělská a.s. Vysočina

CS Agro Ronov s.r.o.

František Turek, Licomělice

Jan Urban, Běstvina

Josef Cach, Čachnov

Statek Doubravka s.r.o.

Jiří Pecina, České Lhotice

Zemědělské obchodní družstvo Vilémov

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.

Ranč 3x/D s.r.o.

Radomír Antoš, Úhřetice

Jiří Blažek, Licibořice

Michal Bezouška, Horní Studenec

Zemědělské obchodní družstvo Stolany

Zemědělská a.s. Krucenburk

Lenka Doležalová, Březinka

Josef Zita, Rohozná

Anna Bořilová, Kraskov

Jan Koukal, Jenišovice

9 423,09 5 933,41 3 487,26Celkem (ha)

2 315,32

943,65

228,29

subjekty s rozlohou 

nad 500 ha

subjekty s rozlohou 

mezi 100-500 ha

subjekty s rozlohou do 

100 ha

6 533,56

2 357,68

531,85

4 216,82

1 413,03

303,56
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Rybníkářství 

V CHKO se nacházejí spíše menší rybníky (největším je Velký Rohozenský s rozlohou 

22 ha). Naprostou většinu rybníků v CHKO obhospodařuje Rybářství Litomyšl, s.r.o. 

Na 8 rybnících hospodaří místní organizace Českého rybníkářského svazu. Na soustavě 

3 lesních rybníků u Trhované Kamenice hospodaří fyzická osoba. Rybářství Vysočiny, v.o.s. 

hospodaří v CHKO na rybníku na Stavenově u Libice nad Doubravou. Na rybnících 

se hospodaří obvykle polointenzivně. 

Všechny rybníky zařazené do navržené I. zóny jsou již v současnosti chráněny jako evropsky 

významná lokalita nebo maloplošné zvláště chráněné území v kategorii přírodní rezervace 

a přírodní památka. Nepředpokládá se tedy ztížení rybničního hospodaření. 

Myslivost 

V současnosti se na území CHKO nachází 37 schválených honiteb, jejichž držiteli jsou Lesy 

ČR s.p. a honební společenstva. Na území CHKO jsou v provozu 2 obory, jejímiž držiteli jsou 

LČR s.p. a Lesní správa  Nasavrky a uživatelem společnost Karsit s.r.o. 

Nové vymezení zón nebude znamenat žádná omezení stávajících činností spojených 

s výkonem práva myslivosti dle příslušné legislativy. Existence stávajících obor také nebude 

nijak ohrožena navrhovaným právním předpisem. Zákaz zavádět intenzivní chovy zvěře 

v I. a II. zóně se týká pouze nově zřizovaných obor či bažantnic. 

Památková péče 

Na území CHKO je za památkovou zónu vyhlášena část krajinného celku Slatiňansko-

Slavicko, nachází se zde národní kulturní památka zámek Slatiňany a mezi nejvýznamnější 

nemovité kulturní památky patří soubor lidových staveb skanzen Vysočina – Veselý kopec.  

Ochrana významných historických i architektonických objektů je v souladu se zájmy ochrany 

krajiny, neboť představují historický a kulturní ráz krajiny, která je předmětem ochrany 

CHKO. 

Průmysl 

Průmyslová výroba se vyskytuje především na okraji CHKO, uvnitř CHKO se uplatňují 

drobnější výrobní provozy. Uvnitř (na okraji) CHKO se vyskytují 2 areály dřevozpracujících 

závodů, 2 strojírenské a kovoobráběcí závody, výrobna modelářských leteckých motorů, 

několik čistíren důlních vod a truhlářských provozoven. Uvnitř CHKO se vyskytují 

2 provozovny výroby vánočních ozdob, několik pil, 2 zámečnické výrobny a 4 skladovací 

a distribuční provozovny. 

Novým vymezením zón nedojde k omezení průmyslové výroby, protože činnosti zakázané 

s průmyslovou výrobou se vztahují k území I. zóny, kde se areály ani drobné provozovny 

nevyskytují, ani nejsou navrhovány v územních plánech obcí. 

Těžba nerostných surovin 

Na území CHKO leží celkem 17 registrovaných ložisek nerostných surovin, 4 dobývací 

prostory, 6 chráněných ložiskových území. Nalézá se zde řada zrušených ložisek či ložiska 

s ukončenou těžbou. V současnosti těžené dobývací prostory o celkové výměře 42 ha jsou 

dle nově navržené zonace převážně ve III. zóně (31,7 ha), pouze 2,9 ha je ve I. zóně 

(např. z důvodu existence lokálního biokoridoru v severovýchodním okraji ložiska Ctětín) 
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a zbylá část výměry připadá na II. zónu (tj. 7,4 ha). Skutečně v provozu jsou 2 lomy. 

Tyto aktivní lomy Sloupné a Ctětín, kde je těžen stavební kámen a kámen pro hrubou 

kamenickou výrobu, se včetně plánovaných otvírek nachází dle nově navržené zonace ve III. 

zóně. Vymezená III. zóna nepředstavuje omezení těžby v uvedených dobývacích prostorech 

ani omezení plánované těžby ve stanovených CHLÚ. Základní ochranné podmínky 

stanovené pro III. zónu umožňují nadále užívat vymezené dobývací prostory stávajícím 

způsobem a včetně plánovaných otvírek v rámci CHLÚ. 

Rekreace 

Hodnotné přírodní a krajinné prostředí CHKO, které je v dosahu větších měst (Chrudim, 

Pardubice, Kutná Hora a Kolín), vytváří předpoklady pro mnohostranný rozvoj rekreace 

a využití území pro sport a turistiku.  Rekreační využití je na území CHKO přípustné, pokud 

nepoškozuje přírodní a krajinné hodnoty. Lze předpokládat, že vymezení zón bude mít 

pozitivní vliv na rozvoj rekreace při respektování přírodních a krajinných hodnot CHKO. 

V území jsou provozovány rozličné většinou krátkodobé aktivity, a to jak jednodenní 

(turistika, cykloturistika, sjezdové a běžecké lyžování), tak víkendové (chataření zejména 

okolo Sečské přehrady). Delší pobyty jsou spojeny s rekreačním areálem u Sečské 

přehrady. Na sečské vodní nádrži jsou soustředěny především vodní sporty, zejména 

jachtaření, surfování a koupání. Každoročně se zde pořádá několik závodů v jachtingu. 

Většina stávajících rekreačních zařízení u Sečské nádrže včetně zastavěného území obce 

Seč je zařazena do IV. zóny, vodní plocha do III. zóny. Stávající rekreační využití na Sečské 

nádrži nebude nově navrženou zonací omezeno, budou zde platit omezení jako doposud, 

neboť pro III. zónu platí stejné základní ochranné podmínky jako pro IV. zónu ochrany 

přírody CHKO. 

Na západním okraji CHKO a u obce Chotěboř se nachází 2 motokrosové areály (trať 

u sv. Anny u Chotěboře a trať Kubíkovy Duby). Vzhledem ke skutečnosti, že pořádání 

automobilových a motocyklových soutěží stejně tak jako vjezd motorových vozidel mimo 

silnice a místní komunikace je zakázáno dle zákona na celém území CHKO bez ohledu na 

to, ve které zóně se areály nacházejí, nevzniknou nově navrženou zonací oproti 

současnému stavu žádná další omezení. 

Dopady na životní prostředí 

Změna vymezení zón dle současného stavu krajiny a přírody v CHKO umožní zejména lepší 

ochranu krajinných hodnot, přírodě blízkých a polopřirozených společenstev a v nich 

vyskytujících se zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Sociální a ostatní dopady 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů 

na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny. Nepředpokládá se ani negativní dopad na rovné 

postavení mužů a žen. 
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 6: Porovnání nákladů a přínosů 

 

4 Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout variantu 1, vzhledem k tomu, že odstraňuje výše uvedené 

nedostatky současného právního stavu. Změnou zonace bude tak účinně zajištěna ochrana 

a zachování předmětů ochrany CHKO pro další generace. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Lze předpokládat, že zavádění nové vyhlášky bude úspěšné a nebude činit potíže. Návrh 

zonace byl totiž s dotčenými městy, obcemi, kraji, vlastníky nemovitostí a subjekty, kteří 

zde hospodaří, projednán dle zákona. Zvýšené náklady spojené s implementací 

se nepředpokládají. Ochranný režim bude případně vynucován v souladu s částí osmou 

zákona (ukládání pokut při dozorové činnosti). Subjekty odpovědné za implementaci 

ochranného režimu: Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny 

České republiky, RP Východní Čechy – Oddělení SCHKO Železné hory. Subjekty 

odpovědné a vynucování ochranného režimu: Česká inspekce životního prostředí, Agentura 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

nesplnění 

stanovených cílů (viz 

bod 1.2)

****

nedostatečná ochrana 

předmětného území
****

splnění stanovených 

cílů (viz bod 1.2)
****

omezení v souvislosti 

zvýšení stupně 

ochrany

* až ***

lepší zajištění ochrany 

přírodních a krajinných 

hodnot území CHKO

****

Varianta 0 současný stav

Varianta 1 změny v zonaci CHKO

Životní prostředí

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Vlastníci (podnikatelské subjekty, územní samosprávné celky)

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Vlastníci (podnikatelské subjekty, územní samosprávné celky)
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ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy – Oddělení SCHKO Železné 

hory. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Na území CHKO bude prováděn průběžný monitoring stavu předmětů ochrany a na základě 

jeho výsledků budou přijímána potřebná opatření. V případě, že by došlo k zániku přírodní 

hodnoty či hodnot v jednotlivé lokalitě nebo lokalitách nebo ke zlepšení jejich dochovaného 

stavu, je Ministerstvo životního prostředí oprávněno v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 

zákona provést změny ve vymezení jednotlivých zón. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Záměr na vymezení zón ochrany přírody CHKO Železné hory byl konzultován a připraven 

pracovníky AOPK ČR. 

Při zařazení lokalit do jednotlivých zón se vycházelo z obecného režimu a kritérií daných 

Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí k vymezení zón ochrany přírody 

v chráněných krajinných oblastech ČR, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva 

životního prostředí č. 2006/02.  

Návrh na vymezení zón byl v souladu s § 40 odst. 3 zákona projednán s dotčenými městy, 

obcemi, kraji a vlastníky, jejichž území a pozemků se návrh nové zonace dotýká a na jeho 

základě upraven. Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že požadavek 

na projednání s dotčenými obcemi, kraji a vlastníky nemovitostí dle zákona byl splněn.  

Ke zpracování hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany 

přírody CHKO Železné hory byly použity následující zdroje dat: 

1. Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Železné hory na období 2011-2020. Nasavrky: 

AOPK ČR Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory, 2010. 45 s. 

2. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Železné hory ke 30. 6. 2010. Nasavrky: AOPK ČR 

Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory, 2010. 180 s. 

3. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem vymezení zón odstupňované ochrany 

přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory, MŽP, 2012, 4 s. 

4. Příloha oznámení návrhu na vyhlášení zón Chráněné krajinné oblasti Železné hory – 

popis přírodních hodnot navržených jednotlivých zón, AOPK ČR, 2012, 12 s. 

5. Mapy se zákresem navržených jednotlivých segmentů zón, AOPK ČR, 2012. 

6. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platné znění. 

7. STROMŠÍKOVÁ, L. Hodnocení dopadů regulace RIA k návrhu vyhlášky o vymezení zón 

ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Praha: MŽP, 2012. 13 

s. 

8 Seznam použitých zkratek 

AOPK ČR,  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

AZ administrativní zátěž 

CHKO chráněná krajinná oblast 
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MŽP Ministerstvo životního prostředí 

LHO Lesní hospodářská osnova 

TTP Trvalý travní porost 

RP Regionální pracoviště 

SCHKO Správa chráněné krajinné oblasti 

9 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Alena Krejčová 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10,  

email: Martina.Piskova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 552 

Mgr. Květa Popjuková 

Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

e-mail: kveta.popjukova@mzp.cz 

tel.: +420 267 122 173 

 

B Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními 

smlouvami, jimž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie, judikatury 

soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, popřípadě s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské 

unie 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  

Navrhovaná právní úprava svým cílem souvisí s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká 

republika vázána (konkrétně slouží k naplnění Úmluvy o ochraně evropských planě 

rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť a Úmluvy o biologické 

rozmanitosti). 

Návrh je rovněž v souladu s předpisy Evropské unie a směřuje k plnění požadavků 

vyplývajících ze směrnice Rady (ES) 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

C Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava se na soukromí nebo osobní údaje nevztahuje.  
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D Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 

dopady na životní prostředí 

Hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy na státní a ostatní veřejné 

rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí jsou podrobněji řešeny v závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace. Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné 

negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Nepředpokládá 

se negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 

E Zhodnocení korupčních rizik 

Předložený návrh je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je předpokládán, 

tedy k hospodářskému využití oblasti tak, aby se zachoval, popřípadě zlepšil stav přírodních 

a krajinných hodnot stávající Chráněné krajinné oblasti Železné hory. 

Vymezením zón ochrany přírody vzniká orgánům ochrany přírody, vlastníkům pozemků, 

hospodařícím a podnikajícím subjektům několik zákonných povinností. Na celém území bude 

diferenciovaně zavedena regulace vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 

rizika, proto nelze očekávat žádný nárůst korupčních rizik. 

Z návrhu právní úpravy, ve spojení s ustanovením § 78 zákona o ochraně přírody a krajiny, 

je zcela zřejmé, který orgán bude kompetentní k rozhodování v území a že nedojde 

k nedůvodné centralizaci. Pro rozhodování v území se uplatní standardní mechanizmy 

správního řízení, včetně mechanizmů opravných a kontrolních. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1  

V souladu se zákonným zmocněním se v § 1 odst. 1 návrhu vymezují zóny odstupňované 

ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory. 

Ustanovení § 1 odst. 2 odkazuje na místa uložení a podobu mapových podkladů k vymezení 

zón. Součástí vyhlášky je mapová příloha obsahující orientační grafické znázornění 

se zákresem zón. 

Novým vymezením zón ochrany přírody nedochází ke změně vymezení hranic CHKO 

Železné hory.  

K § 2 

Dosavadní zonace je upravena v ustanovení § 3 a příloze 2 vyhlášky č. 156/1991 Sb. o 

zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory. Ustanovení § 3 této vyhlášky, které zakládá 

rozdělení oblasti do čtyř zón a odkazuje na vymezení zón v příloze 2 vyhlášky, se zrušuje. 

K § 3 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. června 2016. 
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