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Název opatření v plánu povodí 
Chráněné oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů 
a mokřadů 

Číslo opatření v kapitole plánu povodí 002 

Podkapitola v kapitole V.1 NPP 15 

Dílčí povodí CZE 

Typ opatření Základní 

Podtyp opatření  

Typ listu opatření* C 

Vliv 1 Neznámý antropogenní vliv 

Vliv 2  

Vliv 3  

Klíčový typ opatření 1 Výzkum, zdokonalení znalostní základny snižující nejistotu. 

Klíčový typ opatření 2  

Klíčový typ opatření 3  

Jiný klíčový typ (specifikace)  

Ukazatel a stav vodního útvaru 1 Kvantitativní stav podzemních vod  

Ukazatel a stav vodního útvaru 2 Chemický stav podzemních vod 

Ukazatel a stav vodního útvaru 3 Ekologický stav/potenciál povrchových vod 

Efekt na chráněnou oblast 1 Ptačí oblast s vazbou na vodu  

Efekt na chráněnou oblast 2 Evropsky významná lokalita s vazbou na vodu  

Efekt na chráněnou oblast 3 Maloplošné zvláště chráněné území s vazbou na vodu  

Efekt na chráněnou oblast 4 Ramsarský mokřad mezinárodního významu 

Parametry opatření 

Popis současného stavu 

Jedním z typů chráněných území (dále jen „CHÚ“) zařazených do Registru chráněných území jsou i CHÚ 
vymezená pro ochranu stanovišť nebo druhů, kde udržení nebo zlepšení stavu vod je důležitým faktorem jejich 
ochrany. Mezi tato CHÚ se řadí lokality soustavy Natura 2000 a zvláště chráněná území s vazbou na vody 
a ramsarské lokality. Registr CHÚ odráží aktuální stav s ohledem na lokality soustavy Natura 2000 a ramsarské 
lokality (proběhla aktualizace ve vazbě na nově vyhlašovaná CHÚ, popř. změny předmětů ochrany), nikoliv však 
s ohledem na zvláště chráněná území. 
Do 1. a 2. cyklu plánů povodí nebylo zahrnuto hodnocení stavu CHÚ z důvodu absence metodiky monitoringu 
a hodnocení stavu předmětů ochrany CHÚ. Zpracování uvedených metodických podkladů bylo tedy zahrnuto 
mezi opatření v rámci 2. plánovacího období (opatření CZE215001 „Chráněné oblasti (oblasti vymezené pro 
ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady)“). Toto opatření bylo částečně naplněno prostřednictvím projektu 
TAČR č. TITSMZP701 realizovaného v období 3/2018 - 2/2020, jehož výstupem byly „Metodika monitoringu 
stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody“ a „Metodika hodnocení 
stavu chráněných území pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody“, mající vazbu na hodnocení vybraných 
druhových předmětů ochrany evropsky významných lokalit. Hodnocení stavu předmětů ochrany CHÚ podle 
uvedených metodik však nebylo dostatečně promítnuto do 3. cyklu plánů povodí z důvodu pozdního zpracování 
metodik a absence podkladových dat pro hodnocení některých CHÚ (pro CHÚ, pro která byla podkladová data 
k dispozici, je hodnocení uvedeno v 3. plánech povodí, ale toto hodnocení není většinou reflektováno v návrzích 
opatření za účelem dosažení stanovených environmentálních cílů). Zároveň „Metodika hodnocení stavu 
chráněných území pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody“ vykazuje pro některé stanovené 
environmentální cíle nízkou míru spolehlivosti, popř. pro hodnocení vybraných biologických složek ve stojatých 
vodách chybí příslušné metodické postupy. 
Dosud nejsou zpracovány metodiky monitoringu a hodnocení stavu předmětů ochrany vybraných CHÚ (zvláště 
chráněných území), popř. nejsou dořešeny dílčí problematiky (zhodnocení potřeby hodnocení stavu ptačích 



oblastí a stanovištních předmětů ochrany evropsky významných lokalit, zohlednění předmětů ochrany CHÚ 
s vazbou na podzemní vody). 
Pro ramsarské lokality byl vytvořen systém ukazatelů hodnocení jejich stavu z hlediska ochrany. Ukazatele 
obecně zahrnují sledování hladiny podzemní vody, chemismus vody, výskyt indikativních druhů rostlin 
a živočichů a změny v rozloze mokřadních biotopů. Ukazatele jsou specifické podle typu mokřadu (rybníky 

arybniční soustavy, rašeliniště, aluviální mokřady, krasové vody). 

Návrh opatření 

1) V návaznosti na „Metodiku monitoringu stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť 
a druhů s vazbou na vody“ a „Metodiku hodnocení stavu chráněných území pro ochranu stanovišť a druhů 
s vazbou na vody“ zajistit hodnocení stavu předmětů ochrany CHÚ, včetně zajištění předání výsledků 
hodnocení státním podnikům povodí, aby je mohly implementovat do plánů dílčích povodí: 

a. provést výběr vhodných profilů (ploch) pro monitoring dotčených předmětů ochrany EVL, 
b. zajistit realizaci monitoringu dotčených předmětů ochrany EVL včetně předání výsledků monitoringu 

státním podnikům povodí, 
c. zajistit hodnocení stavu předmětů ochrany CHÚ včetně předání výsledků státním podnikům povodí 

a začlenit potřebná opatření pro dosažení environmentálních cílů pro dotčené předměty ochrany EVL 
do plánů dílčích povodí, 

d. realizovat výzkumnou aktivitu za účelem zvýšení míry spolehlivosti environmentálních cílů u vybraných 
předmětů ochrany, 

e. dopracovat chybějící metodické postupy hodnocení vybraných biologických složek pro útvary kategorie 
jezero a v případě potřeby aktualizovat existující metodiky, 

f. zohledňovat environmentální cíle stanovené pro jednotlivé předměty ochrany v rámci výkonu státní 
správy. 

2) Aktualizovat Registr chráněných území s vazbou na vodu. 
3) Předat výsledky hodnocení stavu ramsarských lokalit státním podnikům povodí, aby je mohly 

implementovat do plánů dílčích povodí, včetně návrhu potřebných opatření k zajištění jejich ochrany 
(stěžejním ukazatelem je sledování hladiny podzemní vody). 

4) Začlenit hodnocení stavu předmětů ochrany zvláště chráněných území dle dostupných metodik do plánů 
dílčích povodí, včetně návrhu potřebných opatření k zajištění jejich ochrany. 

5) V případě vyhodnocení potřeby zpracovat metodické podklady pro zohlednění dalších problematik 
souvisejících s ochranou předmětů ochrany CHÚ v rámci plánů dílčích povodí (hodnocení stavu ptačích 
oblastí, stanovištních předmětů ochrany EVL, předmětů ochrany CHÚ s vazbou na podzemní vody, 
předmětů ochrany zvláště chráněných území s vazbou na povrchové vody). 

Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření 
navrženo 

3 

Nositel opatření MŽP 

Partnerská organizace VÚV TGM, v.v.i , AOPK ČR, státní podniky Povodí  

Náklady investiční [tis. Kč]   

Náklady provozní [tis. Kč/rok]   

Způsob financování   

Financování z fondů EU   

Možné překážky  

Předpokládané zahájení opatření [rok]   

Rok (období) předpokládané realizace 
opatření [rok] 

  

Předpokládaný rok zlepšení [rok]   

 


