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CD-ROM.
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5. Registr chráněných území
Předkládaný dokument je zpracován na základě Metodického návodu odboru
vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva životního
prostředí o úpravě postupu při plánování v oblasti vod v roce 2004 a ve formě podle Makety zprávy
2005 o charakterizaci oblastí povodí ČR, verze 1.1.4 (Vyskoč et al., 2004).
Dokument je společným dílem Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Pro zpracování kapitoly o odběrech vody pro
lidskou spotřebu byly použity údaje státního podniku Povodí Odry, pro zpracování kapitoly
o rekreačních vodách byly použity údaje Ministerstva zdravotnictví. Oběma institucím tímto děkujeme
za poskytnutí dat a podkladů.
Registr chráněných území je zpracován jednotným postupem pro všechny oblasti povodí na
území České republiky. Menší rozdíly jsou pouze ve zpracování území vyhrazených pro odběry vody
pro lidskou spotřebu, protože primární evidence odběrů jednotlivých správců povodí se liší.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka jako instituce pověřená sestavením
Registru chráněných území podle Rámcové směrnice předpokládá, že údaje uvedené v této zprávě
budou bez výraznějších změn začleněny do Zprávy 2005 o charakterizaci oblasti povodí Odry.
Případné úpravy se mohou týkat pouze formátování textů, tabulek a map za účelem jednotného
provedení ve výsledné zprávě. Významnější změny je nutné konzultovat s autory dokumentu.
Ve zprávě jsou použity následující zkratky:
AOPK ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
ČR
Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
EHS Evropské hospodářské společenství
EO
ekvivalentní obyvatel
EU
Evropská unie
GIS
geografický informační systém
CHKO chráněná krajinná oblast
MZCHÚ
maloplošná zvláště chráněná území
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NP
národní park
NPP národní přírodní památka
NPR národní přírodní rezervace
Sb.
Sbírka zákonů
VÚV T.G.M.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
PiVo informační systém Ministerstva zdravotnictví
PP
přírodní památka
PR
přírodní rezervace
pSCI navrhované Evropsky významné lokality stanovišť a druhů (z anglického potencial Sites of
Conservation Interests)
SPA
ptačí oblasti (z anglického Special Protection Areas)
ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody
VN
vodní nádrž
ZCHÚ zvláště chráněná území
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5.

Registr chráněných území

Registr chráněných území (dále jen Registr) je v Rámcové směrnici (SR 2000/60/ES)
definován v článcích 6 a 7 a související Příloze IV.
Článek 6 směrnice vyžaduje, aby členské státy zřídily v každé oblasti povodí registr nebo
registry všech území, která byla vymezena jako uzemí vyžadující podle příslušných právních předpisů
Společenství zvláštní ochranu povrchových a podzemních vod nebo zachování stanovišť a druhů
přímo závislých na vodě. Registr musí zahrnovat přinejmenším všechna území vyjmenovaná v příloze
IV Rámcové směrnice. Registr nebo registry musí být dokončeny do 22. prosince 2004.
Z článků 6 a 7 i navazující přílohy IV je zřejmé, že zřizovaný Registr ve smyslu Rámcové
směrnice zahrnuje řadu dříve přijatých směrnic, které chrání vodu nebo vodní útvary nebo které
zajišťují ochranu území nebo volně žijících rostlin a živočichů. Týká se to následujících směrnic:
Pro bod i) odstavce 1 Přílohy IV to je přímo článek 7 Rámcové směrnice a také Směrnice Rady
75/440/EHS o požadované jakosti povrchové vody určené pro odběr pitné vody
v Členských státech. Uvedená směrnice se sice zabývá pouze povrchovými vodami a
přednostně požadavky na jakost vody, přesto by měly být poznatky a informace z její
implementace využity pro zřízení Registru.
Pro bod ii) odstavce 1 Přílohy IV je příslušnou směrnicí Směrnice Rady 79/923/EHS o požadované
kvalitě měkkýšových vod.
Pro bod iii) odstavce 1 Přílohy IV je to Směrnice Rady 76/160/EHS o kvalitě vod pro koupání.
Pro bod iv) odstavce 1 Přílohy IV jsou to hned dvě směrnice a to Směrnice Rady 91/676/EHS
o ochraně vod před znečištěním způsobeným dusičnany ze zemědělských zdrojů a
Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
Pro bod v) odstavce 1 Přílohy IV jsou to opět dvě směrnice, které společně vytvářejí soustavu Natura
2000: Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin
Rámcová směrnice byla po dlouhé diskusi přijata na konci roku 2000, ale dlouho před její
platností byla přijata skupina výše zmíněných směrnic, které mají přímou nebo zprostředkovanou
vazbu k vodě a vodním ekosystémům. Během téměř třiceti let od začátku platnosti prvních z nich je
členské státy různým způsobem transponovaly a implementovaly. Členské státy legislativně upravily
vymezení území nebo vodních útvarů vyžadujících zvláštní ochranu a současně přijaly určitá opatření
pro zlepšování stavu vod. V některých případech dokonce definovaly pro jednotlivé typy území
environmentální cíle blízké pojetí Rámcové směrnice. Při vytváření Rámcové směrnice ale nastal
problém, jakým způsobem stávající ochranu ze starých směrnic začlenit do systému směrnice.
Rozhodně nepřicházelo v úvahu dříve platné směrnice ihned zrušit a nahradit vše principem vodních
útvarů. Řada starších směrnic již funguje více než dvacet let a některé nástroje se již dobře osvědčily.
Proto tedy přišlo na řadu kompromisní řešení, kterým je zřízení Registru, který bude zahrnovat
veškerou územní ochranu nebo ochranu vodního prostředí, která byla rozpracována do doby přijetí
Rámcové směrnice.
Tím, že Rámcová směrnice pracuje primárně s vodními útvary, zatímco Registr zahrnuje jak
vodní útvary tak i různé plošné územní jednotky bez významnější vazby na vodní útvary, dochází
nejen v České republice ale i v jiných státech EU k problémům pojetí jednotlivých typů chráněných
kap 5
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území. Tím, že vztah území Registru a vodních útvarů je velmi proměnlivý (od prostorové shody ve
vymezení, po chráněné území nacházející se v pramenné oblasti s minimálním vztahem
k vymezenému vodnímu útvaru), může být v první fázi zpracování plánů oblastí povodí výhodné
oddělit chráněná území od vodních útvarů a vést obě kategorie zvlášť. V průběhu další fáze
zpracování plánů oblastí povodí by se mělo ukázat, jestli je účelné je nadále vést odděleně nebo
přistoupit k určité formě jejich ztotožnění.
Podle implementačního plánu Rámcové směrnice, přijatého vládou v únoru 2003, je za
celkové zřízení Registru chráněných území v České republice k 22. prosinci 2004 odpovědné
Ministerstvo životního prostředí. Zajištěním některých částí Registru jsou pověřeny také Ministerstvo
zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví.
Pojem Registr chráněných území se v českém právním řádu přímo nevyskytuje. Lze v něm
nalézt zákony, nařízení vlády a vyhlášky upravující vymezování některých typů území nebo vod podle
starších směrnic Evropské unie. Jde o citlivé oblasti (§ 32 zákona 254/2001 Sb. v platném znění)
podle směrnice o čištění městských odpadních vod (SR 91/271/EHS), zranitelné oblasti (§ 33 zákona
254/2001 Sb. v platném znění) podle nitrátové směrnice (SR 91/676/EHS) a povrchové vody
využívané ke koupání (§ 34 zákona 254/2001 Sb. v platném znění) podle směrnice o kvalitě vod pro
koupání (SR 76/160/EHS). Další typy území jsou v zákoně 254/2001 Sb. zmíněny buď nepřímo –
odběry povrchových a podzemních vod a zdroje povrchových a povrchových vod využívaných nebo
uvažovaných jako zdroje pitné vody (§ 21, odst. 2c) body 3 a 7) – ve formě vytváření a vedení
evidence nebo nejsou uvedeny vůbec (hospodářsky významné druhy vázané na vody). Vymezení
dalších území je předmětem zákona 114/1992 Sb. a jeho novely zákona 218/2004 Sb. – území
soustavy Natura 2000.
Problém, že Registr není vodním ani jiným zákonem přímo zmíněn není překážkou, neboť i
Rámcová směrnice umožňuje, že mohou být stanovené typy chráněných území vedeny ve více
registrech (evidencích, databázích). V takovém případě je ale důležité, aby byl zajištěn sběr a
ukládání příslušných údajů, byť na více místech a aby, např. na úrovni odpovědného ministerstva,
bylo možné požadované údaje shromáždit a shrnout do zprávy pro Evropskou komisi nebo pro další
účely. Tuto roli na základě metodického návodu odboru vodohospodářské politiky Ministerstva
zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o úpravě postupu při plánování
v oblasti vod v roce 2004 zastává Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, spolu
s Agenturou ochrany přírody ČR a ve spolupráci se státními podniky Povodí a Ministerstvem
zdravotnictví. Odpovědnosti za plnění jednotlivých částí Registru jsou stanoveny takto:

1. odběry povrchových a podzemních vod v rozsahu povinném pro vodní bilanci – správci povodí
2. zdroje povrchových a podzemních vod, u kterých se předpokládá jejich využití jako zdrojů
pitné vody – správci povodí
3. oblasti povrchových vod využívané ke koupání – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
4. citlivé oblasti – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
5. zranitelné oblasti – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
6. oblasti soustavy Natura 2000 a zvláště chráněná území – Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR
Z výše uvedených souvislostí vychází pojetí Registru na celém území České republiky, tedy
ve všech osmi oblastech povodí podle vyhlášky 292/2002 Sb. ve znění vyhlášky 390/2004 Sb. Do
kap 5
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Registru byly (nebo budou) zařazeny typy chráněných území, které jsou vyjmenovány v příloze
IV Rámcové směrnice následujícím způsobem:
1. všechny aktuálně provozované odběry podzemní nebo povrchové vody používané pro lidskou
spotřebu a odebírané množství vody za den je vyšší než 10 m3 – podle článku 7 a Přílohy IV,
odst. 1i) Rámcové směrnice,
2. všechny uvažované odběry nebo území podzemní nebo povrchové vody určené pro lidskou
spotřebu, jejichž předpokládaná vydatnost za den bude vyšší než 10 m3 – podle článku 7 a
Přílohy IV, odst. 1i) Rámcové směrnice – tento typ území bude do Registru zařazen později
vzhledem k absenci dat.
3. koupací oblasti určené podle zákona č. 254/2001 Sb. (§ 34) a vyhlášky č. 159/2003 Sb. a
všechna koupaliště ve volné přírodě podle zákona 258/2000 Sb. – podle Přílohy IV, odst. 1iii)
Rámcové směrnice,
4. zranitelné oblasti vymezené výčtem katastrálních území podle zákona č. 254/2001 Sb. (§ 33)
a vyhlášky č. 103/2003 Sb. – podle Přílohy IV, odst. 1iv) Rámcové směrnice,
5. výběr ptačích oblastí podle směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a podle
zákona 114/1992 Sb. ve znění zákona 218/2004 Sb. s definovanou vazbou na vody – podle
Přílohy IV, odst. 1v) Rámcové směrnice,
6. výběr lokalit podle směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin z navrženého národního seznamu lokalit pSCI pro
stanoviště a druhy s definovanou vazbou na vody podle zákona 114/1992 Sb. ve znění
zákona 218/2004 Sb. – podle Přílohy IV, odst. 1v) Rámcové směrnice,
7. výběr zvláště chráněných území podle zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
s definovanou vazbou na vody – národní kategorie, zařazená navíc do Registru
Do Registru nebyla zařazena území pro ochranu hospodářsky významných druhů, protože
nejsou v ČR vymezována a dále také citlivé oblasti, které nebyly na území ČR vymezeny a příslušná
opatření směrnice 91/271/EHS byla uplatněna v celé ploše území státu.
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5.1

Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Prvním typem chráněného území podle přílohy IV Rámcové směrnice jsou území vyhrazená
pro odběr vody pro lidskou spotřebu s odkazem na článek 7. Článek 7 uvádí, že jde o vodní útvary,
které jsou využívány pro odběr vody pro lidskou spotřebu poskytující více než 10 m3 vody za den nebo
zásobující více než 50 osob (zde existuje rozpor v terminologii mezi článkem 7 a přílohou IV; příloha
uvádí, že jde o území vymezená …). Podobně by měly být do Registru zařazeny i takové útvary, kde
se s využitím pro zásobování obyvatel uvažuje v budoucnosti.
Vzhledem k nejasnostem výkladu článku 7 a související přílohy IV není doposud zřejmé, jestli
registrovaným typem chráněného území má být vodní útvar a nápravná opatření mají být vázána na
celý vodní útvar nebo jde spíše o místo odběru a opatření mají být realizována v jeho ochranném
pásmu.
V případě tohoto typu území se dostáváme do určitého rozporu s celkovým pojetím Rámcové
směrnice. Klíčové je v tomto případě pojetí jak mají být území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou
spotřebu vztažena k vymezovaným vodním útvarům. Způsob vymezování vodních útvarů v České
republice má určitá pravidla, která mimo jiné zaručují, že celkový počet vodních útvarů na území ČR
nepřesáhne určitou mez. V praxi to znamená že konečný počet vodních útvarů je omezen možnostmi
jednotlivé vodní útvary vyhodnocovat z pohledu environmentálních cílů, nalézt pro skupiny útvarů
společné typy (pro povrchové vody), útvary monitorovat a podávat za každý vodní útvar zprávu o jeho
stavu.
V případě chráněného území – odběrů vody a jeho vazby na vodní útvary mohou nastat dvě
krajní situace. První vychází z toho, že za základní jednotky budeme považovat vodní útvary tak, jak
byly vymezeny a přiřadíme k nim z evidence odběrů odpovídající data/lokality. Druhá krajní varianta
vychází z toho, že bychom ke každému odběru vody (objektu), který splňuje kritérium odebíraného
množství 10 m3 za den a více, vymezili samostatný vodní útvar bez ohledu na způsob výchozího
vymezení vodních útvarů. Podívejme se nyní na výhody a nevýhody obou řešení.
V případě první varianty je výhodou, že zachováváme vymezení vodních útvarů a teprve k nim
vztahujeme údaje z objektů, z nichž je odebírána voda používaná pro zásobování obyvatel. Původní
útvary nedělíme ani nevytváříme nové. Tato na první pohled zjevná výhoda se rychle vytratí, pokud
začneme k jednotlivým předem vymezeným útvarům vztahovat data o odběrech. Problémem je, že
mají být do Registru zařazeny všechny vodní útvary, ze kterých je odebíráno více než 10 m3 za den.
V takovém případě ale musíme mít vyčerpávající evidenci o všech realizovaných odběrech vody
v oblasti povodí (i menších než 10 m3 za den), protože odběry za jeden vodní útvar se v tomto případě
mohou sčítat. Představa, že budeme mít vyčerpávající evidenci o všech odběrech na území ČR je
nereálná, protože už v současné situaci správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (vodní zákon) sbírají a evidují jen odběry v množství nad 6000 m3 za rok, tedy asi
16,5 m3 za den. Druhou nevýhodou je rozdílné pojetí environmentálních cílů pro vodní útvary a
chráněná území. Rámcová směrnice říká, že vodní útvar má splnit environmentální cíle, které se
stanoví podle kategorií a typů útvarů. V případě, že se ve vodním útvaru vyskytne chráněné území,
měl by vodní útvar splnit i cíle stanovené pro daný typ chráněného území. V případě povrchových vod,
kde je množství odběrů relativně malé, by ztotožnění chráněného území s vodním útvarem až na
výjimky nemuselo být problém. V případě odběrů podzemní vody, kterých je řádově více než odběrů
z povrchových vod, by nastala situace, že všechny vymezené vodní útvary na území ČR by kromě
vlastních environmentálních cílů musely splnit i mnohem přísnější požadavky na jakost vody
používané pro lidskou spotřebu. Je totiž málo pravděpodobné, že by se na území ČR vyskytl nějaký
vodní útvar podzemní vody, ze kterého by se v součtu neodebíralo více než 10 m3 za den nebo ze
kterého by bylo zásobováno méně než 50 osob.
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Při aplikaci druhé varianty, kdy bychom každému objektu nebo odběru s denním odebíraným
množstvím větším než 10 m3 vymezili vlastní vodní útvar, narážíme na následující úskalí. Množství
vodních útvarů, zejména v případě podzemních vod, by se neúměrně zvýšilo. Vymezování vodních
útvarů by již v řadě případů nerespektovalo přirozené hranice hydrologické a hydrogeologické –
vymezení bylo by umělé.
Vedle těchto problémů s prostorovým vymezením by vyvstal i problém s evidencí odběrů,
zejména v případě podzemních vod. Ty jsou často evidovány jako množina objektů, za které je
vykazováno jedno číslo o odebíraném množství. Často však jde o pestrou skupinu různých objektů
(vrtů, studní, zářezů, pramenních jímek, štol apod.), které mohou odebírat vodu z velmi odlišných
kolektorů nebo dokonce z odlišných vodních útvarů. V takovém případě by pak bylo velmi těžké určit
z jakého útvaru je příslušné množství vody odebíráno.
Jak je vidět, ani jedna z krajních variant není příliš optimální. Proto byl pro naplnění Registru
pro etapu do konce roku 2004 použit alternativní přístup, který současně umožňuje dobrou evidenci
primárních údajů o odběrech povrchových a podzemních vod a přitom nebrání vztáhnout údaje
v budoucnu na jakkoli vymezené vodní útvary.
Konkrétní naplnění této kategorie chráněného území v Registru v podmínkách České
republiky vychází z co nejpřesnější evidence jednotlivých odběrů (v budoucnu i jednotlivých objektů),
ze kterých je realizován odběr povrchové nebo podzemní vody využívané pro lidskou spotřebu.
Množstevní hranicí pro odebírané množství a jednotlivý odběr je 10 m3 za den. Referenčním rokem
pro zařazení odběru do Registru je rok 2003. Minimálně do konce roku 2004 budou v Registru vedeny
samostatně odběry s lokalizací a dalšími potřebnými informacemi a podle vývoje vymezování vodních
útvarů i celkového pojetí směrnice budou buď nasčítány za jednotlivé vodní útvary nebo vedeny spolu
s odkazy na příslušná ochranná pásma nezávisle na vodních útvarech jako autonomní objekty.
Environmentální cíle by se pak vztahovaly pouze na daný odběr nebo objekt a opatření by byla
realizována pouze v ochranném pásmu vodního zdroje, nikoli v celém povodí vodního útvaru nebo
celé hydrogeologické struktuře.
Podle současně platné české legislativy jsou odběry povrchových a podzemních vod
povolovány podle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění místně příslušným vodoprávním úřadem
na dobu určitou. Příslušní správci povodí mají povinnost podle stejného zákona a souvisejících
vyhlášek 431/2001 Sb. (o vodní bilanci) a 391/2004 Sb. (o evidenci stavu vod) shromažďovat a
ukládat do informačního systému veřejné správy příslušné údaje o odběrech.
Vedle odběrů, které jsou řádně povoleny a provozovány, vyžaduje Rámcová směrnice, aby
byly do Registru zařazeny i vodní útvary/oblasti, kde se s odběrem vody počítá v budoucnu. V tomto
případě by měly být zdrojem dat zejména evidence zdrojů povrchových a podzemních vod, u kterých
se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody evidované správci povodí podle vyhlášky 391/2004
Sb. (§ 21 odst. 2 a § 22 odst. 2). Dalším zdrojem dat by měly být i plány rozvoje vodovodů a
kanalizací území kraje podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu. Zpracování a schvalování plánů rozvoje mají na starosti kraje v samostatné působnosti pro
celé své území nebo jeho část. V § 4 odstavci 1 zákona se mimo jiné uvádí, že „Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů
povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, …“.
Naplnění obou výše zmíněných zdrojů dat je však pozdější než požadované naplnění Registru
chráněných území do konce roku 2004. V případě evidence vedené správci povodí jsou údaje
ukládány do informačního systému až po schválení plánů oblastí povodí a v případě rozvojových
5_1

8

5. Registr chráněných území
plánů vodovodů a kanalizací je termín stanoven na konec roku 2004. Z tohoto důvodu nemohou být
do Registru chráněných území do konce roku 2004 zařazena žádná území, ze kterých by v budoucnu
mohl být realizován odběr vody pro úpravu na pitnou vodu.
V oblasti povodí Odry spravuje evidenci odběrů povrchových a podzemních vod, na které se
vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci (nad 6000 m3 za rok nebo 500 m3 za kalendářní
měsíc) státní podnik Povodí Odry. Pro potřeby Registru chráněných území předal státní podnik
Povodí Odry Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka údaje o odběrech
povrchových a podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatel pitnou vodou (klasifikace
provozovatele podle oborové klasifikace ekonomických činností dle ČSÚ). Rozsah předaných dat
odpovídá stavu, který byl k 30.6.2004 evidován v jeho informačním systému. Pro geografickou
lokalizaci odběrů povrchových i podzemních vod byly použity údaje vedené v informačním systému
HEIS VÚV T.G.M. Popisné údaje a údaje o množství odebrané vody v letech 2002 a 2003 byly
připojeny ke geografické vrstvě odběrů.
V oblasti povodí Odry je k referenčnímu roku 2003 evidováno celkem 128 odběrů
povrchových a podzemních vod určených pro lidskou spotřebu. Z toho připadá 12 odběrů na
povrchové vody a 116 odběrů na vody podzemní. Z 12 odběrů povrchových vod žádný neodebírá
méně než 100 m3 vody za den, šest odběrů odebírá vodu v rozsahu 100-1000 m3 za den a šest
odběrů čerpá více než 1000 m3 vody za den. V případě podzemních vod je v první kategorii odběrů do
100 m3 vody za den 45 odběrů, v kategorii od 100 do 1000 m3 vody za den 60 odběrů a v nevyšší
kategorii nad 1000 m3 vody za den je evidováno 11 odběrů. Umístění odběrů povrchových a
podzemních vod určených pro lidskou spotřebu v oblasti povodí Odry je patrné z mapy G11a. Pro
přehlednost mapy jsou popisky zobrazeny u všech odběrů kategorie nad 1000 m3 za den a výběrově
u kategorie od 100 do 1000 m3 za den. Pro nejmenší kategorii jsou zobrazena jen místa odběru bez
popisu.
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5.2

Území vyhrazená pro ochranu hospodářsky významných druhů
vázaných na vodní prostředí

Druhým typem chráněného území podle přílohy IV Rámcové směrnice jsou území vyhrazená
pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných na vodní prostředí. Hospodářsky významnými
druhy jsou druhy živočichů nebo rostlin, které se ve vodním prostředí (vnitrozemských povrchových
vodách nebo pobřežních a mořských vodách) vyskytují přirozeně a zároveň jsou předmětem
hospodářského využití.
Jediným právním předpisem Společenství, který upravuje ochranu hospodářsky významných
vodních druhů, je směrnice Rady 79/923/EHS o požadované kvalitě měkkýšových vod. Prototypem
tohoto typu chráněného území jsou tedy oblasti šelfových moří využívané k chovu měkkýšů. Měkkýši
se v těchto vodách vyskytují přirozeně, nanejvýš jsou pro jejich lepší růst vkládány na vybrané lokality
speciální pomůcky ve formě košů nebo jiných nárostových ploch. Oblasti definované jako
hospodářsky využívané vyžadují zvláštní ochranu vod z důvodu zajištění prosperující populace
měkkýšů a přijímaná opatření mají zajistit udržitelné hospodářské využití, vysokou kvalitu a zdravotní
nezávadnost produkce. Podmínkou existence takových populací a zárukou jejich zdravotní
nezávadnosti je velmi dobrý stav pobřežních vod a zejména zamezení přísunu znečišťujících látek z
pevniny.
V souhrnu to tedy znamená, že tento typ území se vztahuje na vody, ve kterých se vodní
organismy vyskytují přirozeně a jejich rozvoj a související hospodářské využití je podmíněno dobrým
stavem vod. V opačném případě (chov by působil zhoršování stavu vodního útvaru) by šlo
o jednoznačný antropogenní tlak s negativním dopadem na vodní útvar, který by vyžadoval přijetí
účinných opatření k dosažení dobrého ekologického stavu.
V podmínkách České republiky žádné měkkýšové vody z pochopitelných důvodů vymezeny
nebyly, i přesto byly hledány analogie pro případné sladkovodní druhy živočichů nebo rostlin.
V podmínkách České republiky jsou jedinými hospodářsky významnými druhy kaprovité nebo
lososovité ryby chované v rybnících a umělých sádkách (komerční říční rybolov není v České
republice provozován). Jejich chov je intenzivní a tedy i hospodářsky významný, ale produkce je
dosahováno intenzivním dokrmováním a specifickým managementem nádrží místy s negativním
dopadem na vodní prostředí vlastní nádrže i vodních útvarů ležících níže po toku. Navíc se uvedené
druhy ve zmíněných typech nádrží nevyskytují přirozeně, ale jsou v nich dočasně umístěny a
kultivovány. Pro všechny tyto důvody není možné takové vodní útvary považovat za chráněná území
spadající do Registru, ale spíše za jeden z významných vlivů ovlivňujících někdy méně a někdy více
příslušný vodní útvar nebo jejich skupinu.
Žádné další vodní organismy, které by byly předmětem hospodářského využití, a zároveň
splňovaly ostatní podmínky pro zařazení do Registru se na území ČR nevyskytují.
Z výše uvedených důvodů nebude Registr chráněných území v oblasti povodí Odry obsahovat
území pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných na vodní prostředí.
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5.3

Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání

Třetím typem chráněného území podle přílohy IV Rámcové směrnice jsou vodní útvary určené
jako rekreační vody včetně koupacích oblastí podle směrnice 76/160/EHS o kvalitě vod pro koupání
Právní předpis, který se k tomuto typu území v legislativě Společenství vztahuje, je již
zmíněná směrnice o kvalitě vod pro koupání. Žádné další předpisy, které by definovaly i jiné typy
rekreačního využití vod nebyly přijaty.
Směrnice 76/160/EHS o kvalitě vod pro koupání byla do české legislativy transponována
zákonem č. 254/2001 Sb. v § 34 a vlastní koupací oblasti definovány vyhláškou č. 159/2003 Sb.
Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví povrchové vody
využívané ke koupání osob. Tato vyhláška v příloze stanovila na území ČR celkem 128 koupacích
oblastí (lokalit). Až na dvě výjimky, které se nacházejí v oblasti povodí Horního a Středního Labe, jsou
všechna koupací místa situována do různých typů nádrží.
Vedle koupacích oblastí podle Směrnice 76/160/EHS jsou českou legislativou – zákonem
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví – stanovena a evidována také tzv. koupaliště ve volné
přírodě, což jsou přírodní vodní plochy, které jsou označeny jako vhodné ke koupání. Na rozdíl od
koupacích oblastí mají svého provozovatele. Způsob kontroly jakosti vod v koupacích oblastech i
koupalištích ve volné přírodě definuje zvláštní právní předpis – vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.
Z technického pohledu zajišťují vymezení koupacích oblastí a koupališť ve volné přírodě
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí a jimi řízené organizace. Za lokalizaci
koupacích oblastí a nově i za lokalizaci koupališť ve volné přírodě a jejich vedení v informačním
systému veřejné správy odpovídá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Za
shromažďování údajů o jakosti vody v koupacích oblastech během koupací sezóny odpovídají místně
příslušné hygienické stanice a centrální zpracování dat a ukládání údajů do informačního systému
Ministerstva zdravotnictví – PiVo – zajišťuje Státní zdravotní ústav a Ministerstvo zdravotnictví.
Koupací oblasti i koupaliště ve volné přírodě jsou vymezeny jako místa v nádrži nebo toku,
kde je koupání provozováno. Technicky je koupacím místem u rozsáhlých a členitých nádrží s více
koupacími místy bod ve vzdutí nádrže v místě pláže, u nádrží s jedním koupacím místem je to střed
nebo těžiště nádrže. V případě koupacích míst na tocích je koupacím místem profil na toku. Přesnost
lokalizace odpovídá přesnosti vodohospodářské mapy 1 : 50 000 a technickým podkladům, které byly
v době zpracování k dispozici.
Vztah koupacích oblastí a koupališť ve volné přírodě k vymezovaným vodním útvarům
povrchových vod není v současné době zcela vyřešen. Přetrvávají nejasnosti v tom, zda mají být
chráněná území ztotožňována z pohledu prostorového a zejména z pohledu stanovení
environmentálních cílů s vodními útvary. Vzhledem k tomu, že vymezování vodních útvarů není
definitivně ukončeno, nebylo by zatím vhodné prohlásit některé vodní útvary za rekreační, jak to
požaduje odstavec 1 iii Přílohy IV Rámcové směrnice. Koupací oblasti a koupaliště ve volné přírodě
budou prozatím vedeny v Registru jako samostatné bodové objekty a vazba na vodní útvary bude
definována v další fázi přípravy plánů oblasti povodí.
V oblasti povodí Odry se nachází celkem 29 koupacích oblastí podle vyhlášky 159/2003 Sb.
Všechny oblasti jsou situovány na různých typech nádrží. Koupaliště ve volné přírodě podle zákona
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví se v oblasti povodí Odry nacházejí pouze dvě a obě jsou
lokalizována na nádržích. Podrobnosti k jednotlivým koupacím oblastem a koupalištím ve volné
přírodě jsou shrnuty v tabulkách 5.1 a 5.2. Umístění jednotlivých koupacích oblastí a koupališť ve
volné přírodě je patrné z mapy G11b.
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Tab. 5.1: Koupací oblasti podle vyhlášky 159/2003 Sb. v oblasti povodí Odry
Číslo koupací Název koupací oblasti
Název toku
Číslo
oblasti
hydrologického
pořadí

Číslo nádrže

Mezinárodní
oblast
povodí

Kraj

Obec s rozšířenou
působností

Obec

KO810101

Bílovecký rybník - Údolí Mladých

Jamník

2-01-01-121

201011210006

Odra

Moravskoslezský

Bílovec

Bílovec

KO810201

pískovna - Kališovo jezero

Odra

2-03-02-011

203020110001

Odra

Moravskoslezský

Bohumín

Bohumín

KO810202

pískovna - Vrbické jezero

Odra

2-03-02-003

203020030002

Odra

Moravskoslezský

Bohumín

Bohumín

lom

povodí
Heřmanického
potoka

2-02-02-083

202020830001

Odra

Moravskoslezský

Bruntál

Svobodné Heřmanice

VN Slezská Harta - Karlovec

Moravice

2-02-02-051

202020550001

Odra

Moravskoslezský

Bruntál

Bruntál

2-02-02-055

202020550001

Odra

Moravskoslezský

Bruntál

Leskovec nad Moravicí

2-02-02-034

202020550001

Odra

Moravskoslezský

Bruntál

Nová Pláň

2-02-02-054

202020550001

Odra

Moravskoslezský

Bruntál

Razová

KO810301
KO810302
KO810303
KO810304
KO810305

VN Slezská Harta - Leskovec nad
Moravice
Moravicí
Rýžovník (vzdutá
VN Slezská Harta - Nová Pláň
Moravice)
Razovský potok
VN Slezská Harta - Razová
(vzdutá Moravice)

KO810306

VN Slezská Harta - Roudno I

Moravice

2-02-02-055

202020550001

Odra

Moravskoslezský

Bruntál

Roudno

KO810307

VN Slezská Harta - Roudno II

Moravice

2-02-02-055

202020550001

Odra

Moravskoslezský

Bruntál

Roudno

KO810601

VN Baška

Baštice

2-03-01-032

203010320001

Odra

Moravskoslezský

Frýdek-Místek

Baška

KO810602

VN Brušperk I

přítok Ondřejnice

2-01-01-149

201011490007

Odra

Moravskoslezský

Frýdek-Místek

Brušperk

KO810603

VN Olešná - Místek

Olešná

2-03-01-060

203010602002

Odra

Moravskoslezský

Frýdek-Místek

Frýdek-Místek

KO810604

VN Olešná - Palkovice

Olešná

2-03-01-060

203010602002

Odra

Moravskoslezský

Frýdek-Místek

Palkovice

KO810605

VN Žermanice - Dolní
Domaslavice

Lučina

2-03-01-064

203010660001

Odra

Moravskoslezský

Frýdek-Místek

Dolní Domaslavice

KO810606

VN Žermanice - Lučina

Řepník (vzdutá
Lučina)

2-03-01-065

203010660001

Odra

Moravskoslezský

Frýdek-Místek

Lučina

KO810607

VN Žermanice - Soběšovice

Lučina

2-03-01-066

203010660001

Odra

Moravskoslezský

Frýdek-Místek

Soběšovice

KO810801

VN Těrlicko - Pacalůvka

Stonávka

2-03-02-062

203020620001

Odra

Moravskoslezský

Havířov

Těrlicko

KO810802

VN Těrlicko - Pod motelem

Stonávka

2-03-02-062

203020620001

Odra

Moravskoslezský

Havířov

Těrlicko

KO810803

VN Těrlicko - Těrlicko střed

Stonávka

2-03-02-062

203020620001

Odra

Moravskoslezský

Havířov

Těrlicko

KO811401

Bohušovský rybník

Karlovský potok

2-04-02-012

204020120001

Odra

Moravskoslezský

Krnov

Bohušov

2-01-01-137

201011370001

Odra

Moravskoslezský

Kopřivnice

Kopřivnice

2-01-01-073

201010730001

Odra

Moravskoslezský

Nový Jičín

Nový Jičín

2-01-01-070

201010700001

Odra

Moravskoslezský

Nový Jičín

Hodslavice

KO811201

VN Větřkovice

KO811501

VN Čerťák

KO811502

VN Kacabaja
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Číslo koupací Název koupací oblasti
oblasti

Název toku

Číslo
hydrologického
pořadí

Číslo nádrže

Mezinárodní
oblast
povodí

Kraj

Obec s rozšířenou
působností

Obec

KO811503

VN Kletné

Kletenský potok

2-01-01-067

201010670001

Odra

Moravskoslezský

Nový Jičín

Suchdol nad Odrou

KO811601

VN Vítovka

Vítovka

2-01-01-043

201010430001

Odra

Moravskoslezský

Odry

Odry

KO811701

Stříbrné jezero

Opava

2-01-01-086

202010860001

Odra

Moravskoslezský

Opava

Opava

KO812002

rybník Edrovice

Novopolský potok

2-02-02-017

202020170001

Odra

Moravskoslezský

Rýmařov

Rýmařov

KO812201

nádrž "V parku" u ATC

Rychtářský potok

2-01-01-026

201010260001

Odra

Moravskoslezský

Vítkov

Budišov nad
Budišovkou

Tab. 5.2: Koupaliště ve volné přírodě podle zákona 258/2000 Sb. v oblasti povodí Dyje

Číslo
koupaliště
ve volné
přírodě

Název koupaliště ve volné
přírodě

Název toku

Číslo
hydrologického
pořadí

Číslo nádrže

Mezinárodní
oblast
povodí

Kraj

Obec s rozšířenou
působností

Obec

PK810951

štěrkovna Hlučín

Opava

2-02-03-021

202030210001.

Odra

Moravskoslezský

Hlučín

Hlučín

PK811951

letní koupaliště Poruba

Porubka

2-01-01-159

201011590004

Odra

Moravskoslezský

Ostrava

Ostrava
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5.4

Území citlivá na živiny

Čtvrtým typem chráněného území podle přílohy IV Rámcové směrnice jsou oblasti citlivé na
živiny včetně zranitelných oblastí podle směrnice 91/676/EHS a citlivých oblastí podle směrnice
91/271/EHS.

ZRANITELNÉ OBLASTI
Zranitelná oblast je pojem, který definuje Nitrátová směrnice (SR 91/676/EHS). Jsou to
oblasti, povodí nebo jejich části, kde zemědělské činnosti nepříznivě ovlivňují koncentrace dusičnanů
v povrchových a podzemních vodách. Jsou to i takové oblasti, které mají vliv na povrchové, pobřežní
a mořské vody, ve kterých dochází vlivem úniku dusíku ze zemědělství k eutrofizaci s následnými
nepříznivými dopady na celý vodní ekosystém.
Gesci nad implementací Nitrátové směrnice v České republice má Ministerstvo životního
prostředí v oblasti vymezování zranitelných oblastí a monitoringu vod, Ministerstvo zemědělství pak
v oblasti zpracování Akčních programů a Zásad správné zemědělské praxe,
Principy nitrátové směrnice byly do české legislativy transponovány § 33 zákona č. 254/2001
Sb. (vodního zákona) a vymezení zranitelných oblastí bylo upraveno nařízením vlády č. 103/2003 Sb.
kterým se stanoví zranitelné oblasti a upraví používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv,
střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Vymezení zranitelných oblastí
nabylo účinnosti dne 11. dubna 2003. Zranitelné oblasti jsou v nařízení vlády definovány výčtem
katastrálních území, která byla na základě analýzy v projektu Rady vlády pro výzkum a vývoj
VaV/510/4/98 „Omezování plošného znečištění povrchových a podzemních vod v ČR“ – Rosendorf,
ed. (2002) – (zadavatel MŽP, nositel úkolu VÚV T.G.M.) a návazného úkolu VÚV T.G.M. „Návrh
vymezení zranitelných oblastí“ určena jako území, která přispívají ke znečištění vod svým
zemědělským hospodařením.
Postup vymezení zranitelné oblasti na území ČR byl založen především na vyhodnocení
koncentrací dusičnanů v povrchových a podzemních vodách a analýze citlivost území k průniku
dusičnanů do vod. Současně bylo ověřováno, že zjištěné znečištění pochází ve větší míře ze
zemědělského hospodaření. Prvotní vymezení zranitelných oblastí bylo provedeno podle přirozených
hranic povodí a hydrogeologických struktur a teprve posléze převedeno pro lepší administrovatelnost
Akčních programů na katastrální území.Česká republika nevyužila možnost Směrnice, která umožňuje
vyhnout se vymezení zranitelných oblastí v případě, že stát bude aplikovat akční programy na celém
svém území.
Z nařízení vlády 103/2003 Sb. vyplývá povinnost nejpozději do čtyř let od prvního vymezení
(znovu v roce 2007) provést revizi důvodů vedoucích k vymezení oblastí (vyhodnocení monitoringu,
analýza dalších podkladů – např. úrovně hnojení půd) a na základě výsledku rozšířit nebo redukovat
rozsah zranitelných oblastí. Tyto činnosti provádí z pověření Ministerstva životního prostředí
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. VÚV T.G.M. je také podle vyhlášky 391/2004 Sb.
povinen ukládat údaje o vymezení zranitelných oblastí do informačního systému veřejné správy.
Do Registru chráněných území podle Rámcové směrnice jsou v současné době zařazeny
zranitelné oblasti podle nařízení vlády 103/2003 Sb. v rozsahu vyjmenovaných katastrálních území.
5_4

16

5. Registr chráněných území
Technickým podkladem je geografická vrstva katastrálních území předaná pro potřeby vymezení
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v roce 2002. Tomu odpovídá i přesnost a obsah
zobrazovaných dat.
V oblasti povodí Odry byly vymezeny zranitelné oblasti v celkovém rozsahu 1296 km2 což
představuje asi 20,7 % celkové rozlohy oblasti povodí. V oblasti povodí Odry leží nebo do něj
částečně zasahuje 150 katastrálních území zařazených mezi zranitelné oblasti. Tato oblast povodí má
vedle oblasti povodí Moravy nejmenší podíl rozlohy zranitelných oblastí v ČR. Rozložení zranitelných
oblastí je patrné z mapy G11c.

CITLIVÉ OBLASTI
Citlivá oblast je pojem, který definuje směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních
vod. Jsou to vodní útvary (řeky nebo jejich úseky, jezera a další nádrže, pobřežní a mořské vody)
v nichž vlivem vypouštění odpadních vod z aglomerací větších než 10 000 ekvivalentních obyvatel
(EO) dochází buď k eutrofizaci vod, překročení limitních koncentrací dusičnanů nebo je ohroženo
plnění cílů jiných směrnic Společenství. Směrnice umožňuje nevymezovat citlivé oblasti v případě, že
se příslušný stát zaváže aplikovat přísnější požadavky na čištění odpadních vod (odstraňování fosforu
a dusíku) z aglomerací nad 10 000 EO celoplošně.
V České republice byla provedena analýza požadavků směrnice s návrhem vymezení citlivých
oblastí v letech 2000 a 2001 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka (zadavatel
MŽP). V první fázi byly navrženy k vymezení především eutrofní vodní nádrže a některé úseky toků,
zejména dolních pomalu tekoucích velkých řek. Poté byla provedena analýza všech zdrojů vypouštění
z aglomerací nad 10 000 EO, ze které vyplynulo, že optimálním řešením by bylo nevymezovat citlivé
oblasti a ve všech aglomeracích nad 10 000 EU na území ČR intenzifikovat odstraňování celkového
fosforu. Tento výsledek byl podpořen i ekonomickou kalkulací nákladů pro čtyři možné varianty řešení,
jak s vymezováním citlivých oblastí, tak s aplikací opatření v celé ploše České republiky. Po analýze
výsledků rozhodlo MŽP, že příslušná opatření pro citlivé oblasti budou platná na celém území státu a
citlivé oblasti nebudou vymezeny.
Principy směrnice o čištění městských odpadních vod byly do české legislativy transponovány
§ 32 zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona). Rozhodnutí nevymezovat konkrétní citlivé oblasti je
zakomponováno v § 10 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. V § 10 nařízení vlády je stanoveno, že
citlivými oblastmi jsou všechny vody na území ČR.
V souladu se zněním směrnice 91/271/EHS, lze považovat přístup ČR k citlivým oblastem
jako uplatnění principu aplikace opatření na celém území státu bez vymezování specifických citlivých
oblastí.
Z výše uvedených důvodů nebude Registr chráněných území v oblasti povodí Odry obsahovat
kategorii citlivá oblast.
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5.5

Území vyhrazená pro ochranu stanovišť nebo druhů

Posledním typem chráněných území podle přílohy IV Rámcové směrnice jsou oblasti a území,
které byly vymezeny pro ochranu stanovišť nebo druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích
rostlin a současně jsou tato stanoviště nebo druhy závislé na vodním prostředí. Směrnice hovoří o
tom, že udržení současného stavu vod nebo jeho zlepšování je důležitým faktorem ochrany takto
vymezeného území nebo druhů.
V rámci Společenství byly na konci sedmdesátých a na začátku devadesátých let minulého
století přijaty dvě zásadní směrnice, které mají zajistit ochranu nejvíce ohrožených a nejvzácnějších
druhů rostlin a živočichů a chránit cenná přírodní stanoviště. První je směrnice Rady 79/409/EHS o
ochraně volně žijících ptáků druhou směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Dvojice výše zmíněných směrnic je základem soustavy chráněných území evropského
významu označovaných jako soustava Natura 2000. Jejím cílem je zachovat biologickou rozmanitost
v rámci celé Evropské unie prostřednictvím ochrany vybraných druhů rostlin a živočichů a přírodních
stanovišť, které jsou nejvíce ohroženy lidskou činností nebo patří k tomu nejvzácnějšímu, co se na
evropském kontinentě zachovalo.
Kromě těchto dvou směrnic, které zajišťují koordinovanou ochranu v rámci celé Evropy,
existuje v České republice územní a druhová ochrana vycházející ze zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Ten ochranou přírody a krajiny rozumí
ochranu volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a jejich společenstev, nerostů, hornin,
paleontologických nálezů a geologických celků stejně jako ochranu ekologických systémů a krajinných
celků. Tento zákon zde není uveden náhodou, protože jeho novela (zákon č. 218/2004 Sb.). stanovuje
způsob vymezení a ochranu území soustavy Natura 2000, jak ve formě národního seznamu, tak i
území schválených Evropskou komisí. Je také zřejmé, že řada dříve vyhlášených zvláště chráněných
území se bude zčásti nebo zcela překrývat s navrhovanými územími soustavy Natura 2000. Z tohoto
pohledu je nanejvýš rozumné do připravovaného Registru chráněných území podle Rámcové
směrnice nějakým vhodným způsobem začlenit i stávající zvláště chráněná území s definovaným
vztahem k vodnímu prostředí. Proto jako třetí kapitolu po ptačích oblastech a oblastech ochrany
stanovišť a druhů zařazujeme zvláště chráněná území s vazbou na vody podle zákona 114/1992 Sb.

SOUSTAVA NATURA 2000
Ptačí oblasti - SPA
Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků ukládá členským státům mimo jiné
vymezit na svém území dostatečný počet oblastí určených pro ochranu vybraných druhů ptáků – tzv.
Special Protection Areas (SPA) – ptačí oblasti. Ptačí oblasti vyhlašuje přímo vláda daného členského
státu a současně přebírá odpovědnost za udržení příznivého stavu ptačích populací druhu, pro který
bylo území vyhlášeno. Legislativně je vyhlášení ptačích oblastí v České republice zajištěno přijetím
novely zákona 114/1992 Sb. (zákon 218/2004 Sb.) a jednotlivá území jsou postupně vyhlašována
nařízením vlády.
V České republice začaly práce na vymezování ptačích oblastí pro soustavu Natura 2000 v
roce 2000, kdy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pověřila navržením kritérií a seznamu
kandidátů na ptačí oblasti Českou společnost ornitologickou. Výsledkem byl „Návrh oblastí ochrany
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ptáků v České republice“, který byl předložen Ministerstvu životního prostředí v únoru 2002.
V současné době probíhá proces vyhlašování navržených ptačích oblastí podle zákona 114/1992 Sb.
a jeho novely – zákona 218/2004 Sb.. Ke konci září 2004 bylo nařízením vlády schváleno prvních šest
oblastí.
Ptačí oblasti byly vymezovány podle článku 4.1 směrnice 79/409/EHS pro všechny druhy
ptáků z přílohy I, které se vyskytují na území státu a pro stěhovavé druhy ptáků podle článku 4.2.
Podrobný postup vymezování ptačích oblastí je k dispozici na internetové adrese
http://ptaci.natura2000.cz/.
Výsledný návrh ptačích oblastí podle obou článků směrnice zahrnuje celkem 41 oblastí,
pokrývajících 8,9 % území ČR . Podrobný popis jednotlivých ptačích oblastí je uveden v dokumentu
Hora et al. (2002).
Aby mohly být ptačí oblasti zařazeny do Registru chráněných území podle Rámcové
směrnice, musel proběhnou ještě další krok, který spočíval ve výběru území, která mají vazbu
na vodní prostředí nebo je stav vod rozhodující pro přítomné druhy ptáků. Výběr byl podřízen tomu,
aby se v oblasti vyskytovaly druhy ptáků, které využívají vodní a mokřadní lokality pro hnízdění, jako
potravní stanoviště, shromaždiště nebo zimoviště. Druhým rozhodujícím faktorem bylo plošné
zastoupení vodních a mokřadních biotopů v navržené ptačí oblasti.
Výsledkem celkové analýzy je seznam 18 ptačích oblastí na území ČR, zahrnující všechny
ptačí oblasti vymezené pro stěhovavé druhy ptáků a dále ptačí oblasti vymezené pro druhy z přílohy I,
pokud vodní biotopy (vodní toky, plochy a mokřady) zaujímaly alespoň 10 % rozlohy dané oblasti.
V oblasti povodí Odry byly vymezeny dvě ptačí oblasti s vazbou na vody, obě leží zcela
v této oblasti. Tabulka 5.3. a mapa G11d obsahují přehled ptačích oblastí s vazbou na vody v oblasti
povodí Odry.
Tab. 5.3: Ptačí oblasti soustavy Natura 2000 v oblasti povodí Odry
Číslo
Název ptačí oblasti
Oblast povodí
ptačí oblasti
CZ0811020

Poodří

Odra

CZ0811021

Heřmanský stav - Odra - Poolší

Odra

Druhy se vztahem k vodnímu prostředí,
pro které byla oblast vymezena
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Slavík modráček (Luscinia svecica)

Území pro ochranu stanovišť a druhů
Ochrana stanovišť a druhů je definována směrnicí Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Hlavním cílem této směrnice je přispět
k zajištění biologické rozmanitosti ochranou přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin na území členských států. Směrnice současně definuje soustavu Natura 2000,
jejímž cílem je vytvořit evropskou ekologickou síť zvláštních oblastí ochrany.
Pro naplnění cílů směrnice je každý členský stát povinen navrhnout národní seznam evropsky
významných lokalit označovaných jako pSCI (potencial Sites of Conservation Interests). Národní
seznam lokalit by měl být zaslán Evropské komisi do Bruselu. Ta došlé seznamy všech členských
států posoudí, vyžádá si případná doplnění a rozhodne, které z vybraných lokalit se stanou součástí
celoevropské soustavy Natura 2000. Toto rozhodnutí sdělí Komise členským státům a ty budou mít
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povinnost vybraná území do šesti let vyhlásit za zvláště chráněná podle svých národních zvyklostí.
V případě České republiky se počítá s využitím zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
jeho novely zákonem 218/2004 Sb., která zohledňuje evropskou legislativu a soustavu Natura 2000..
Lokality národního seznamu, označované jako pSCI, jsou podle směrnice Rady 92/43/EHS
vybírány pro druhy rostlin a živočichů a také typy přírodních stanovišť, které jsou vzácné a ohrožené
v rámci Evropské unie. Aby mohly být v České republice navrženy evropsky významné lokality, bylo
v roce 2000 zahájeno rozsáhlé mapování druhů a v roce 2001 i mnohem rozsáhlejší mapování
stanovišť. Práce koordinovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jako podklad pro mapování
stanovišť vznikl v roce 2001 rozsáhlý materiál „Katalog biotopů České republiky“, ve kterém byly
detailně popsány nejen typy přírodních stanovišť, ale i další biotopy významné pro ČR (souhrnně jsou
nazývány přírodními biotopy) a biotopy vytvořené nebo silně ovlivněné člověkem (Chytrý et al., 2001).
Na základě tohoto podkladu a rozsáhlé síti koordinátorů a mapovatelů se podařilo téměř
vyčerpávajícím způsobem zmapovat celé území ČR.
Z výsledků podrobného mapování vyplynulo, že v České republice se vyskytuje 40 druhů
rostlin, 75 druhů živočichů a 58 typů přírodních stanovišť, pro něž je povinnost vyhlásit chráněná
území soustavy Natura 2000.
Následující krok, který spočíval ve výběru lokalit do národního seznamu pro druhy i
stanoviště, zohledňoval zejména početnost populace daného druhu na lokalitě, resp. rozšíření a
zachovalost stanoviště, schopnost udržitelnosti populace nebo typu biotopu na lokalitě a samozřejmě
také minimální rozsah stanoviště na lokalitě. Důležitým kritériem byla také „technická ochranitelnost“
druhu nebo biotopu. Při výběru počtu lokalit pro druhy a stanoviště do národního seznamu hrálo
významnou roli i to, zda jsou druh nebo stanoviště prioritní z pohledu soustavy Natura 2000. V případě
prioritních druhů bylo povinností státu zahrnout do výsledného seznamu vyšší podíl území, kde se
druh nebo stanoviště vyskytují. Bližší podrobnosti o postupu výběru lokalit a použitých kritérií jsou
uvedeny na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (http://natura2000.cz/)´
K zařazení evropsky významných lokalit z národního seznamu do Registru chráněných území
podle Rámcové směrnice bylo třeba vybrat pouze takové lokality, které mají buď prostřednictvím
přítomných druhů nebo stanovišť jednoznačnou vazbu na vody. Pro tento účel byl využit výše zmíněný
Katalog biotopů a jednotlivé popsané biotopy byly označeny kódy 1, 2 a 0, přičemž kód 1 označoval
biotopy s jednoznačnou vazbou na vody, kód 2 biotopy s volnější vazbou na vody a kód 0 biotopy bez
vazby na vody. Podobným způsobem byly klasifikovány i druhy rostlin a živočichů. Poté byly z celého
seznamu navržených lokalit vybrány pouze ty, ve kterých se vyskytoval biotop nebo druh s kódem 1
nebo 2. Do Registru byly automaticky zařazeny všechny lokality, ve kterých byl přítomen druh nebo
biotop s kódem 1 (bez ohledu na plošný rozsah jeho zastoupení) a současně byl daný druh nebo
biotop hlavním předmětem ochrany v navrhované lokalitě. Složitější byl postup výběru lokalit, ve
kterých se vyskytovaly pouze druhy nebo biotopy s kódem 2. V takovém případě rozhodovala těsnost
vazby druhu nebo biotopu k vodnímu prostředí a individuální posouzení celé lokality. Tímto postupem
byly na celém území České republiky vybrány 442 lokality z navrhovaného národního seznamu pSCI.
V oblasti povodí Odry bylo vybráno celkem 39 lokalit pro ochranu stanovišť nebo druhů.
Čtyři lokality zasahují i do oblastí povodí Moravy, 35 lokalit leží zcela v oblasti povodí. Tabulka 5.4.
obsahuje přehled evropsky významných lokalit stanovišť a druhů s vazbou na vodní prostředí v oblasti
povodí Odry. Na mapě G11d je znázorněn rozsah území pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na
vody.
Podrobné informace o jednotlivých lokalitách včetně důvodu ochrany je možné nalézt na
internetové adrese http://stanoviste.natura2000.cz/
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Tab. 5.4: .Území pro ochranu stanovišť a druhů soustavy Natura 2000 s vazbou na vody v oblasti povodí Odry
Číslo oblasti

Název oblasti

Plocha

Oblast povodí

(v ha)
CZ0713385

Písečná - mokřad

7,54

Odra

CZ0713395

Vidnava

39,34

Odra

CZ0713396

Vidnava - lesní komlex

345,76

Odra

CZ0713397

Zlaté Hory - Černé jezero

235,06

Odra

CZ0713398

Zlaté Hory - Zlaté jezero

25,76

Odra

CZ0714077

Praděd

6070,77

CZ0714081

Rejvíz

591,40

CZ0714086

Rychlebské hory - Sokolský hřbet

CZ0714133

Libavá

CZ0724089

Beskydy

CZ0810004

Niva Morávky

367,36

Odra

CZ0813438

Cihelna Kunín

26,88

Odra

CZ0813439

Děhylovský potok - Štěpán

80,17

Odra

CZ0813442

Dolní Marklovice

CZ0813444

Heřmanický rybník

CZ0813445

Morava / Odra
Odra

8042,25

Odra / Morava

11379,5199

Morava / Odra

120386,53

Morava / Odra

41,22

Odra

478,96

Odra

Heřmanovice

18,69

Odra

CZ0813448

Jakartovice

13,75

Odra

CZ0813449

Jilešovice - Děhylov

20,77

Odra

CZ0813450

Karlova Studánka

24,69

Odra

CZ0813453

Lom u Marburku

1,57

Odra

CZ0813455

Mokřad u Rondelu

14,80

Odra

CZ0813456

Moravice

273,67

Odra

CZ0813457

Niva Olše - Věřnovice

556,49

Odra

CZ0813460

Osoblažský výběžek

96,12

Odra

CZ0813462

Řeka Ostravice

47,60

Odra

CZ0813464

Pilíky

11,93

Odra

CZ0813468

Sokolí potok

49,96

Odra

CZ0813469

Staré hliniště

4,68

Odra

CZ0813470

Štěrbův rybník a Malý Bystrý potok

11,96

Odra

CZ0813471

Stonávka - nádrž Halama

4,59

Odra

CZ0813472

Suchá Rudná - zlatý lom

3,33

Odra

CZ0813474

Údolí Moravice

129,63

Odra

CZ0813475

Václavovice - pískovna

6,86

Odra

CZ0813476

Zábřeh - Kravaře

213,03

Odra

CZ0813477

Žermanický lom

6,10

Odra

CZ0813516

Olše

47,68

Odra

CZ0813810

Horní Odra

CZ0814092

Poodří

CZ0814093

Meandry Dolní Odry
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7,58

Odra

5235,03

Odra

115,61

Odra
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Zvláště chráněná území
Kromě oblastí soustavy Natura 2000, které zajišťují ochranu druhů a stanovišť na
celoevropské úrovni jsou do Registru chráněných území podle Rámcové směrnice začleněna i
stávající nebo nově vyhlašované oblastí a území chráněná podle platné české legislativy.
Základem české legislativy k ochraně druhů a stanovišť je již dříve zmiňovaný zákon č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zejména zákona 218/2004
Sb.). Kromě toho, že definuje obecnou ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,
zajišťuje i územní ochranu formou zřizování sítě zvláště chráněných území. Kromě toho také zajišťuje
aby vhodným ovlivňováním vodního hospodaření v krajině byly udržovány přirozené podmínky pro
život vodních a mokřadních ekosystémů a zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého
vzhledu vodních toků, vodních ploch a mokřadů.
Do kategorie zvláště chráněných území podle zákona patří:

národní parky (NP),
chráněné krajinné oblasti (CHKO),
národní přírodní rezervace (NPR),
přírodní rezervace (PR),
národní přírodní památky (NPP),
přírodní památky (PP)
První dvě kategorie představují velkoplošná území, přičemž národní parky jsou hodnotově
nejvyšší kategorií národního až mezinárodního významu, s velkým podílem přirozených, lidskou
činností málo ovlivněných území. Další čtyři kategorie představují maloplošná území, kde obě národní
kategorie mají národní až mezinárodní význam z pohledu zachování stanovišť a druhů, zatímco druhé
dvě pouze význam regionální.
V současné době jsou všechna zvláště chráněná území evidována v Ústředním seznamu
ochrany přírody spravovaném Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) soustřeďuje podle § 42 odst. (1) a § 47 odst. (1)
zákona 114/1992 Sb. a podle § 12 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. základní
dokumentaci týkající se zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jsou zde uloženy vyhlášky, výnosy a
nařízení o zřízení ZCHÚ, mapová dokumentace k nim a to i v digitální formě pro geografické
informační systémy (GIS), dále plány péče o zvlášť chráněná území, výjimky ze zákona a další
odborná dokumentace (inventarizační průzkumy a pod.).
ÚSOP je tvořen sbírkou listin (vyhlášky, výnosy a nařízení o zřízení ZCHÚ, mapová
dokumentace k nim, plány péče, výjimky ze zákona a další odborná dokumentace jako např.
inventarizační průzkumy a pod.) a digitálním registrem (databáze základních informací a prostorové
zobrazení objektů ÚSOP v prostředí GIS).
Vybrané databázové údaje jsou k dispozici na internetu (http://usop.nature.cz/usop/). Údaje
a dokumenty ÚSOP jsou přístupné ve smyslu § 42 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
a v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.
V současnosti je v digitálním registru ÚSOP evidováno více než 2 130 maloplošných ZCHÚ.
Maloplošná ZCHÚ zabírají necelé 1,2 % rozlohy České republiky, což odpovídá 914 km2 (91 400 ha).
Velkoplošných ZCHÚ je evidováno dvacet osm. Národní parky (NP) jsou čtyři, chráněných krajinných
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oblastí (CHKO) je dvacet čtyři. Celkem velkoplošná ZCHÚ zabírají necelých 14 % rozlohy ČR, tj. cca
11 591 km2 (1 159 100 ha).
Výběr zvláště chráněných území pro Registr chráněných území podle Rámcové směrnice se
zaměřil především na všechna maloplošná zvláště chráněná území. Postup výběru území byl založen,
stejně jako v případě území na ochranu stanovišť a druhů soustavy Natura 2000, na využití Katalogu
biotopů a kategorizaci jednotlivých biotopů podle vazby na vody a vodní prostředí. Do Registru byly
vybrány takové lokality, kde hlavním důvodem ochrany byl výskyt vodního nebo na vodu vázaného
biotopu nebo stejně specializovaných rostlinných nebo živočišných druhů. Při nejasnostech a
v případě biotopů a druhů, u kterých byla vazba na vody volnější, byly důvody a předmět ochrany
ověřovány v listinných dokumentech ÚSOP. Výsledkem výběru je seznam 742 maloplošných ZCHÚ
na celém území České republiky.
Do Registru nebyla prozatím zařazena žádná velkoplošná chráněná území, protože důvody
pro jejich vyhlášení a ochranu jsou převážně komplexního rázu a nezaměřují se pouze na vodní
biotopy. Přesto je možné, že v další fázi implementace směrnice a po širší diskusi s veřejností mohou
být do Registru některá z nich zařazena (pravděpodobně CHKO Poodří případně další).
V oblasti povodí Odry bylo vybráno celkem 50 ZCHÚ, přičemž všechny leží uvnitř oblasti
povodí. Z celkového počtu 50 území jsou zařazena čtyři do kategorie NPR, žádné do kategorie NPP,
24 do kategorie PR a 22 do kategorie PP. Přehled všech maloplošných ZCHÚ zařazených do Registru
v oblasti povodí Odry je uveden v tabulce 5.5. Na mapě G11d je znázorněno umístění uvedených
maloplošných ZCHÚ v oblasti povodí.
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Tab. 5.5: Maloplošná zvláště chráněná území se vztahem k vodám v oblasti povodí Odry
Číslo
Kategorie Název MZCHÚ
Důvod ochrany
MZCHÚ MZCHÚ

Rok vyhlášení Oblast povodí

Mezinárodní
oblast povodí

190

PR

Silně zarostlý rybník s bohatou květenou

1970

Odra

Odra

244

NPR

Mionší

Jedlobukový prales s lesními loučkami a pramenisky

1933

Odra

Odra

330

PR

Polanský les

Smíšený lužní les s porostem sněženky podsněžníku

1970

Odra

Odra

367

NPR

Rašeliniště Skřítek

Prameništní rašeliniště obklopené podmáčenými smrčinami

1955

Odra

Odra

371

NPR

Rejvíz

Rozlehlé rašeliniště s jezírky a významnou květenou

1955

Odra

Odra

395

PR

Skučák

Rybník se vzácnou květenou (plavín leknínovitý) a bohatou avifaunou

1969

Odra

Odra

476

PP

Úvalenské louky

Přirozené vlhké louky s řadou ostřic

1957

Odra

Odra

485

PR

V Podolánkách

Smrkový porost na rašeliništi s výskytem vrby slezské

1955

Odra

Odra

586

PP

Koutské a Zábřežské louky Rašelinné louky s typickou flórou

1973

Odra

Odra

650

PP

Vodopády Stříbrného
potoka

Kaňonovitá soutěska potoka s četnými vodopády,peřejemi a erozními i evorzními jevy

1965

Odra

Odra

925

NPR

Polanská niva

Zachovalý lužní les s meandrujícím tokem Odry a řadou mrtvých ramen

1985

Odra

Odra

945

PR

Vysoký vodopád

Nejvyšší vodopád v Hrubém Jeseníku, vzácná mechová společenstva

1982

Odra

Odra

1068

PR

Bukovec

Podhorské rašeliniště s typickou květenou

1988

Odra

Odra

1075

PR

V Kalužích

Mokřadní louky s typickou květenou, krajinářsky velmi hodnotné území

1987

Odra

Odra

1139

PP

Sedlnické sněženky

Velmi bohatá lokalita sněženek

1988

Odra

Odra

1141

PR

Hvozdnice

Říční niva s několika rybníky, velmi bohatá avifauna, lokalita želvy bahenní

1988

Odra

Odra

1190

PP

Staré hliniště

Vytěžený hliník, refugium plazů a obojživelníků

1989

Odra

Odra

1192

PP

Krasovský kotel

Lesní mokřadní louka s hojným výskytem mečíku střechovitého

1989

Odra

Odra

1193

PR

Kunov

Bohatá lokalita pérovníku pštrosího

1989

Odra

Odra

1332

PP

Pod hájenkou Kyčera

Prameniště a zarůstající rašeliniště s cennou vegetací

1990

Odra

Odra

1333

PP

Pod hukvaldskou oborou

Lokalita pérovníku pštrosího

1990

Odra

Odra

1334

PP

Profil Morávky

Profil přirozeného štěrkonosného toku s řadou skalních prahů, peřejí

1990

Odra

Odra

1335

PR

Vřesová stráň

Mokřadní porosty zejména ostřic, vřesoviště, olšové porosty

1990

Odra

Dunaj

1336

PR

Rybníky

Přirozené lesní porosty s prameništi a rašelinnou loukou

1990

Odra

Odra

1340

PR

Stříbrné jezírko

Zatopený galenitový lom, výskyt raka říčního a četných druhů obojživelníků

1989

Odra

Odra

1341

PP

Byčinec

Mokřadní louka s bohatým bylinným porostem

1990

Odra

Odra
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Číslo
MZCHÚ

Kategorie
MZCHÚ

Název MZCHÚ

Důvod ochrany

Rok vyhlášení Oblast povodí

Mezinárodní
oblast povodí

1342

PP

Podgrúň

Menší vrchoviště s řadou vzácných rostlin

1990

Odra

Odra

1343

PP

Obidová

Rašelinné louky s bohatou faunou a flórou

1990

Odra

Odra

1345

PP

Kyčmol

Rašelinná loučka s typickou květenou

1990

Odra

Odra

1347

PP

Motyčanka

Rašelinná loučka se zachovalými společenstvy

1990

Odra

Dunaj

1358

PR

Pstruží potok

Prameniště a mokřady s typickou vegetací, tokaniště tetřívka obecného

1989

Odra

Odra

1364

PP

Meandry Lučiny

Niva s meandrujícím tokem a zachovalými břehovými porosty

1992

Odra

Odra

1515

PP

Heraltický potok

Mokřady kolem potoka s významnými rostlinnými i živočišnými společenstvy

1991

Odra

Odra

1527

PR

Filipovické louky

Rašelinné louky s umělou nádrží, bohatá květena, refugium obojživelníků

1990

Odra

Odra

1569

PP

Kamenec

Mokřady se vzácnou květenou, refugium obojživelníků

1992

Odra

Odra

1570

PP

Žermanický lom

Zatopený lom a okolní mokřady se vzácnou flórou

1992

Odra

Odra

1639

PR

Smolenská luka

Inundační území Smolenského potoka s bohatou květenou a zvířenou

1993

Odra

Odra

1665

PP

Prameny Zrzávky

Dva samostatné vývěry vody se silným obsahem síranu železitého a sirovodíku

1993

Odra

Odra

1668

PP

Turkov

Zbytek lužního lesa, významná lokalita obojživelníku a avifauny

1993

Odra

Odra

1737

PR

Štěpán

Zazemněný rybník s rákosinami a významnou květenou a zvířenou

1994

Odra

Odra

1815

PR

Vidnavské mokřiny

Rašelinné louky s významnou rašelinnou a mokřadní flórou, výskyt želvy bahenní

1996

Odra

Odra

1962

PP

Pusté nivy

Zbytek lužního lesa s mohutnými trsy lípy srdčité, zaplavované tůně

1998

Odra

Odra

1965

PR

Rezavka

Niva řeky Odry, pestrá mozaika biotopů

1998

Odra

Odra

1998

Odra

Odra

1999

Odra

Odra

1999

Odra

Odra

2000

Odra

Odra

2002

Odra

Odra

2001

Odra

Odra

2002

Odra

Odra

2009

PR

Niva Moravice

Území s přirozenými biotopy, výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména
ptactva

2078

PR

Velký Pavlovický rybník

Vodní a mokřadní ekosystémy, významné biotopy pro ptactvo a obojživelníky.

2083

PP

Meandry Staré Odry

2094

PR

Královec

2172

PR

Rybníky v Trnávce

2204

PR

Přemyšov

2206

PR

Džungle
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Zbytek původního meandrujícího koryta Odry s množstvím tůní a břehovitými porosty s
pestrou skladbou
Ekosystém mokřadních společenstev lučních porostů s remízy prameništních olšin na
podmáčeném podkladě kulmských hornin s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů.
Vodní a mokřadní ekosystém rybníků, významná lokalita výskytu zvláště chráněných
druhů živočichů a rostlin.
Zachování hodnotných ekosystémů na části terasy řeky Odry, které je z krajinoekologického hlediska unikátní. Ochrana před možnými negativními zásahy.
Zachování zbytků porostů tvrdého luhu-dubového lužního lesa se starými duby,
měkkého vrbo-olšového luhu, rozsáhlých ostřicových mokřadů jako stálého biotopu
chráněných obojživelníků, druhově pestré or

26

