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I. CHARAKTERISTIKY ČÁSTI MEZINÁRODNÍ OBLASTI POVODÍ DUNAJE 
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

I.1. Vymezení části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České 
republiky 

Do mezinárodní oblasti povodí Dunaje zasahuje celkem 19 států. Plocha povodí na území České republiky  
je 21 688 km2, což je 2,7 % plochy mezinárodní oblasti povodí Dunaje. Mezinárodní oblast povodí Dunaje je se 
svojí rozlohou 807 827 km2 druhou největší oblastí v Evropě. 

Mezinárodní oblast povodí Dunaje nebyla pro účely zpracování zastřešující části A mezinárodního plánu beze 
zbytku rozdělena na dílčí povodí pro přeshraniční koordinaci prací. Čtyři účelově vymezená povodí v rámci 
mezinárodní oblasti povodí Dunaje, v nichž bylo ze strany MKOD a Evropské komise podporováno vytvoření 
mezinárodního plánu na úrovni B (tj. povodí Tisy, Sávy, Prutu a delty Dunaje) nezasahují do území ČR.  
Z iniciativy Evropské komise podunajské státy dále rozdělily svá území do dílčích jednotek (sub-units), které měly 
sledovat jednotlivými státy vymezená dílčí povodí. Mohly být uskupením několika dílčích povodí a současně měly 
být ukončeny státní nebo jinou administrativní hranicí. V roce 2006 byla plenárním zasedáním MKOD schválena 
mapa zobrazující tyto dílčí jednotky a všem sub-units byly přiděleny kódy v rámci mezinárodní oblasti povodí 
Dunaje. Česká republika vymezila dílčí jednotky s ohledem na správu povodí určenou podle vyhlášky  
č. 393/2010 Sb. a dále s ohledem na přesahování dílčích povodí do sousedících států. Tímto způsobem bylo  
v ČR vymezeno 10 dílčích jednotek, pro které bylo zachováno kódování zavedené v mapě vytvořené v rámci 
MKOD. 

Tab. I.1.1 – Základní informace o české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje 
Plocha české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje  21 681 km2*  

Délka hlavního toku Morava 269 km 

Významné přítoky Dyje, Svratka, Bečva 

Počet obyvatel 2,77 mil. 

Krajská města Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc (Plzeň, České Budějovice)1 

Významné útvary povrchových vod v kategorii „jezero“ Nádrž Nové Mlýny I. a Nové Mlýny II., Nádrž Vranov, Nádrž 
Opatovice 

* zdroj dat MŽP 

V dalším procesu vytváření Plánu mezinárodní oblasti povodí Dunaje nebylo rozdělení na sub-units využito. 
Využití dílčích jednotek je však požadováno v procesu přípravy zprávy podávané podle čl. 15(1/b) RSV. Česká 
republika využila zkušenosti jiných států EU a v rámci definování referenční vrstvy dílčích jednotek pro národní 
část Plánu mezinárodní oblasti povodí Dunaje upravila příliš jemné rozdělení území dílčích přítoků Dunaje jejich 
účelovým sloučením do tří jednotek – dílčích povodí. Dílčí povodí umožňují v české části mezinárodní oblasti 
povodí Dunaje zohlednit užívané hydromorfologické i administrativní členění a současně jsou konformní  
s požadavky na digitální reporting.  

Česká část mezinárodní oblasti povodí Dunaje je tvořena třemi dílčími povodími, která jsou uvedena v tabulce 
I.1.2 a která jsou stanovena vyhláškou č. 393/2010 Sb. Jejich geografická poloha je znázorněna na mapě I.1.1.a. 

 

Tab. I.1.2 – Dílčí povodí tvořící českou část mezinárodní oblasti povodí Dunaje 
Zkratka 
dílčího 
povodí 

Název dílčího povodí 
Plocha dílčího 
povodí [km2] 

Páteřní toky dílčího 
povodí 

Správce povodí, státní 
podnik 

MOV Morava a přítoky Váhu 9 994 
Morava, Bečva, Olšava, 
Haná, Romže (Valová), 

Bystřice 

Povodí Moravy, s.p., 
Povodí Odry, státní podnik 

DYJ Dyje 11 163 Oslava, Litava, Svratka, Povodí Moravy, s.p. 

                                                           
1 Tato krajská města se nenachází v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje, ale část území kraje do této části 
spadá. 
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Zkratka 
dílčího 
povodí 

Název dílčího povodí 
Plocha dílčího 
povodí [km2] 

Páteřní toky dílčího 
povodí 

Správce povodí, státní 
podnik 

Jihlava, Rokytná, Dyje 

DUN Ostatní přítoky Dunaje 524 
Kateřinský potok, Kouba Povodí Vltavy, státní 

podnik 
Zdroj: MŽP 

Mapa I.1.1a – Mezinárodní oblast povodí a dílčí povodí 

Česká část mezinárodní oblasti povodí Dunaje zasahuje svým územím na území osmi krajů. Jihomoravský kraj  
a Zlínský kraj celou svou plochou náleží do české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje. Nejmenší svou 
plochou do dílčích povodí zasahují kraje Plzeňský a Jihočeský. Vymezení dílčích povodí vůči krajům je uvedeno 
v následující tabulce I.1.3: 

Tab. I.1.3 – Vymezení dílčího povodí vůči krajům – podíl plochy kraje v dílčím povodí v % 

Dílčí povodí/kraj  JM MS OL PA ZL VY JČ PLZ 

MOV 10,3 1,9 42,2 7,3 38,4 0,0 0,0 0,0 

DYJ 55,2 0,0 0,6 4,3 1,1 34,3 4,5 0,0 

DUN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 79,9 
Zdroj: tabulky I.1.1b v PDP  

Mapa I.1.1b – Dílčí povodí a kraje 

Přehled o přírodních podmínkách 

Povodí řeky Moravy se rozkládá na území tří států: České republiky, Rakouska a Slovenské republiky. Největší 
část povodí patří České republice - 21 681 km2 (81,6 %). Celková plocha povodí řeky Moravy činí 26 573 km2.  
Na území Slovenské republiky se nachází 2 228 km2, na území Rakouska 2 664 km2. Řeka Morava  
je levostranným přítokem Dunaje. Celková délka toku je 353 km (284 km na území ČR).  

Nejvýznamnějšími toky v povodí jsou kromě Moravy řeky Dyje, Bečva, Jihlava a Svratka. Nejvýznamnější vodní 
díla (přehrady) jsou převážně vybudovány v dílčím povodí Dyje. 

Hydrologický režim povodí Moravy 

Území lze zařadit mezi oblasti s průměrným výskytem vnitrozemských srážek s tím, že jeho jižní část již patří 
mezi subaridní oblasti. Průměrný roční úhrn srážek činí 635 mm. Průměrný roční úhrn srážek se mění  
od 1 474 mm (Praděd) až po 487 mm (jižní část dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu). Rozdělení srážek v roce 
je následující: 37,4 % v létě, 23 % na jaře, 22,7 % na podzim a 16,9 % v zimě. Počet dní se sněhovou pokrývkou 
na jihu povodí je 30-40 dní, na severu 60-80 dní, v nadmořské výšce nad 1 300 m více než 150 dní. 

Řeka Morava pramení v Jeseníkách pod Králickým Sněžníkem ve výšce 1 380 m n. m. a ústí do Dunaje ve výšce 
136 m n. m. Řeka Dyje vzniká soutokem Moravské Dyje a Německé Dyje u města Raabs v Dolním Rakousku.  
K celkovému průtoku přispívá Dyje pouze 40 %, ačkoliv její povodí tvoří 56 % (13 426 km2). Průměrný průtok 
Dyje před soutokem s Moravou je 43,7 m3/s (specifický odtok 3,3 l/s/km2) a průměrný průtok řeky Moravy  
nad Dyjí (10 691 km2) je 65,1 m3/s (specifický odtok 6,1 l/s/km2). V horských oblastech může specifický odtok 
dosahovat až 2,5 m3/s/km2 (povodeň v roce 1997). Dlouhodobý průměrný průtok Moravy při ústí do Dunaje  
je 120 m3/s. 

Svými charakteristikami průtoku a režimu se Morava řadí mezi toky dešťovo-sněhového typu. Hydrologický režim 
v povodí je značnou měrou ovlivňován akumulací a táním sněhu, a proto se vyznačuje zimními a jarními 
povodněmi především v západní části povodí (povodí Dyje). Extrémní povodně vznikají hlavně v situacích,  
kdy jsou velké sněhové zásoby nejen v horských oblastech, ale také ve středních a nižších polohách, a intenzivní 
obleva je spojena s vydatnými dešti. Samotné tání sněhu velké povodně nezpůsobuje. V letním období vznikají 
povodně v důsledku velkých a územně rozsáhlých srážek (extrémní povodeň byla v roce 1997). Častý je výskyt 
lokálních povodní způsobených přívalovými srážkami v letním období. Letní povodně (květen až říjen) převládají 
ve východní části povodí na řece Bečvě, na řece Moravě je výskyt letních i zimních povodní vyrovnaný.  

Původ a typ povodní ovlivňuje několik faktorů. Tvar povodí významně ovlivňuje vývoj povodní a kulminační 
průtoky. Horní část povodí Moravy má vějířovitý tvar (řeka Morava a Bečva) a ve střední a dolní části je tvar 
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povodí podlouhlý. Kulminační průtoky na Bečvě vznikají rychleji než na horní Moravě, takže kulminační průtoky 
na Bečvě předbíhají průtoky na Moravě. 

Hydrologický režim v povodí Moravy je ovlivněn údolními nádržemi a rybníky, kterých je značné množství 
zejména v dílčím povodí Dyje. Nádrže obecně působí na vyrovnávání hydrologického režimu a částečně snižují 
průběh povodní. Celkově je na území povodí Moravy v provozu 34 nádrží o celkovém objemu 569 mil. m3  
a 2 900 rybníků o celkovém objemu vody 90 mil. m3. V povodí řeky Dyje se nachází 20 nádrží s celkovým 
objemem 526,8 mil. m3 a mírou akumulace 37,9 %, v povodí Moravy nad Dyjí 14 nádrží s celkovým objemem 
42,2 mil. m3 a mírou akumulace 2,2 %. Významné nádrže s objemem nad 100 mil. m3 jsou Vranov a soustava tří 
nádrží Nové Mlýny na Dyji a Dalešice na Jihlavě. 

Režim podzemních vod je do značné míry závislý na charakteru jednotlivých hydrogeologických rajonů  
a na geologické stavbě území. Horniny krystalinika jsou v západní a severní části povodí. Jsou charakterizovány 
puklinovou propustností a nízkým koeficientem transmisivity. Hladina podzemních vod je volná, režim má roční 
chod. Přetok z podzemních vod tvoří přibližně 35 % celkového odtoku. 

Na severozápadě jsou mezi krystalinika vklíněny křídové horniny jižní části Ústecké synklinály, které sice tvoří 
malou část plochy povodí, ale jejich zvodnění je vodohospodářsky velmi významné. Propustnost hornin  
je průlino-puklinová, transmisivita vysoká. Neovlivněný přetok z podzemních vod by dosahoval více než 60 % 
celkového odtoku. 

Východ území a Středomoravské Karpaty jsou tvořeny flyšovými (třetihorními a křídovými) sedimenty karpatské 
soustavy, jejichž propustnost je obvykle průlino-puklinová, koeficient transmisivity střední. Přetok z podzemních 
vod tvoří přibližně 30 % celkového odtoku. 

Ve středu a částečně na jihu území se rozkládají neogenní sedimenty karpatských pánví. Jejich propustnost  
je průlinová, transmisivita střední. Hladina podzemních vod je často napjatá. Území je složeno z dílčích struktur, 
které jsou odvodňovány k různým erozivním bázím. 

Využitelné zdroje podzemní vody se vyskytují v omezeném rozsahu a jsou soustředěny do údolních niv podél řek 
Moravy a Dyje, Svratky a dalších. Výrazný je výskyt podzemní vody v prostoru Březové nad Svitavou, která  
je jímána pro zásobování Brna a okolí pitnou vodou. 

Lesy tvoří zhruba jednu třetinu plochy české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje. Nejvyšší lesnatost má dílčí 
povodí Ostatní přítoky Dunaje (66,9 %), jelikož se nachází v pohraniční lesnaté oblasti, naopak nejméně lesnaté 
je dílčí povodí Dyje (27,4 %).  

Tab. I.1.4 – Lesnatost v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje 

Dílčí povodí Lesnatost v % 

MOV 34,5 

DYJ 27,4 

DUN 66,9 
Zdroj: kap. I.1.8 v PDP  

Obyvatelstvo  

Nejhustěji osídlené jsou nížinné oblasti řek s městy a jejich okolím: v Jihomoravském kraji je to město Brno a 
okolí, v Olomouckém kraji města Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a jejich okolí, v Kraji Vysočina města 
Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou a jejich okolí, ve Zlínském kraji Zlín a Otrokovice. 

Nejméně osídlené jsou horské oblasti Jeseníků, Beskyd, Oderských vrchů, Javorníků, Vsetínských a 
Hostýnských vrchů a Bílých Karpat a některé oblasti Českomoravské vrchoviny - tyto oblasti jsou využívány 
především pro rekreaci.  

Hospodářské poměry 

Údaje z hospodářských poměrů indikují možný vliv na kvalitu vod a na režim podzemních i povrchových vod, 
způsobený odběry a vypouštěním odpadních vod z průmyslu, těžbou, dopravní infrastrukturou apod.  
Mezi nejvýznamnější hospodářská odvětví se řadí průmysl, zemědělství, dopravní infrastruktura a energetika. 

P r ů m y s l 
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V dílčím povodí Dyje je průmysl soustředěn v Brně a okolí, dále ve městech Blansko, Břeclav, Hodonín a Znojmo. 
V Kraji Vysočina je průmysl soustředěn ve městech Jihlava a Třebíč, v Pardubickém kraji pak ve městě Svitavy. 

Hlavním odvětvím je zpracovatelský průmysl, ve kterém dominuje výroba strojů a zařízení. Největšími podniky 
jsou: BOSCH DIESEL, s. r. o., Jihlava, Tyco Electronics Czech s.r.o. Kuřim, dále TOS Kuřim - OS, a. s., 
ADAMOVSKÉ STROJÍRNY, a. s. (v současné době v konkurzu) a METRA BLANSKO, a. s. Ze zpracovatelského 
průmyslu je rozvinutá výroba kovů a kovodělných výrobků a potravinářský průmysl, největšími podniky jsou 
AHOLD Czech Republic, a. s., se sídlem v Brně - vlastník potravinářských prodejen Albert a pekárny PENAM,  
a. s. v Brně. Důležitý je rovněž gumárenský a plastikářský průmysl zastoupený významným podnikem 
GUMOTEX, a. s. v Břeclavi, průmysl dřevařský a podniky průmyslu textilního a oděvního. 

V dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu je hlavním odvětvím zpracovatelský průmysl, ve kterém z hlediska tržeb 
dominuje gumárenský a plastikářský průmysl s podnikem Continental Barum, s.r.o. v Otrokovicích, dále ON 
Semiconductor Czech Republic, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm, následuje potravinářský průmysl s podnikem 
HAMÉ, s.r.o. Kunovice, pak OLMA, a. s., Olomouc. Průmysl strojírenský zastupuje podnik Česká zbrojovka, a. s., 
Uherský Brod, MORA MORAVIA, s. r. o., Hlubočky - Mariánské údolí.  

Dílčí povodí Ostatních přítoků Dunaje se z velké části nalézá v CHKO Český les a CHKO Šumava. Průmysl 
nepatří v tomto dílčím povodí k významným charakteristikám. Dříve byl sklářský průmysl na Železnorudsku,  
ale v současnosti již neexistuje. V současnosti je hlavním zdrojem příjmů obyvatelstva v těchto lokalitách cestovní 
ruch – turistika a lyžování – např. lyžařský areál Železná Ruda. 

Z e m ě d ě l s t v í 

V dílčím povodí Dyje tvoří zemědělská půda 63,7 % plochy dílčího povodí, z toho orná půda činí 81 %.   

Nejvíce orné půdy je v Jihomoravském kraji, na druhém místě je rozloha orné půdy v Kraji Vysočina. Trvalých 
travních porostů je nejvíce v Kraji Vysočina, nejméně v Jihomoravském kraji. Na jižní Moravě jsou významné 
vinice, které jsou založeny na 17 812 ha půdy. 

Na více jak polovině plochy orné půdy v dílčím povodí Dyje se pěstují obiloviny. Brambory se pěstují převážně  
na Českomoravské vrchovině, cukrová řepa na jižní Moravě. V poslední době se na značné části orné půdy 
rozšířilo pěstování technických plodin, především kukuřice a řepky olejky, často i na málo vhodných, svažitých 
pozemcích. Na jižní Moravě se pěstuje i slunečnice, naopak dříve značně rozšířená technická plodina 
Českomoravské vrchoviny – len se dnes z produkce téměř ztratila. Značně se omezila na jižní Moravě tradiční 
produkce polní zeleniny – okurek, rajčat, zelí atd. 

Živočišná výroba se zaměřuje na chov skotu, prasat a drůbeže, zejména v západní části dílčího povodí Dyje, 
především na Svitavsku, Jindřichohradecku, Jihlavsku a Třebíčsku. V Kraji Vysočina a Jihočeském kraji je jedna 
z největších intenzit chovu skotu i prasat v České republice. Kraj Jihomoravský je jedna z největších oblastí 
chovu drůbeže a prasat v České republice. Velká intenzita chovu drůbeže a prasat je také v Pardubickém kraji. 

V dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu tvoří zemědělská půda 55,5 % plochy dílčího povodí a z toho orná půda 
je na 37,5 %. Ze zemědělsky využívaných ploch největší podíl tvoří orná půda (zhruba 70 %), dále pak louky  
a polopřírodní vegetace. 

Nejvíce orné půdy je ve střední části dílčího povodí, naopak nejméně zemědělsky využívaná půda je v horských 
oblastech a podhorských oblastech, kde převládají trvalé porosty (pastviny a louky). Nejčastěji pěstované plodiny 
jsou obiloviny, luskoviny, brambory, cukrovka, technické plodiny a pícniny, v poslední době je velký nárůst 
osevních ploch kukuřice. 

V živočišné výrobě převažuje chov skotu, prasat a drůbeže v nížinách a chov dojných krav a v menší míře ovcí  
v horských a podhorských oblastech. 

V dílčím povodí Ostatních přítoků Dunaje je minimální zemědělská výroba. Většina území je zalesněná. 
Největším podnikem, který se věnuje živočišné výrobě, je společnost VŠEZEP ve Všerubech se 175 dojnicemi. 
Ostatní rostlinnou i živočišnou výrobu zde provozují zemědělci lokálního charakteru. 

E n e r g e t i k a 

Z energetického průmyslu je v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje nejvýznamnější jaderná elektrárna 
Dukovany (v dílčím povodí Dyje) s výkonem 1 760 MW. Výrobu elektřiny dále zajišťuje uhelná elektrárna Hodonín 
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(v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu). Výroba elektřiny je pak zajišťována menšími zdroji, zejména MVE  
a větrnými a fotovoltaickými elektrárnami.   

Využití území 

Způsob využití území poskytuje představu o tom, jakým způsobem je původní krajina přetvořena lidskou činností 
a jakým způsobem může způsob využití ovlivňovat odtokové poměry a jakost vod. 
 
Přehled využití území je uveden v následující tabulce I.1.5: 
Tab. I.1.5 – Přehled využití území 

Třída dle 
CORINE 

Název  
Výměra 

[km2] 

Výměra 

[%] 

100 Uměle přetvořené povrchy (městská zástavba, průmyslové a obchodní zóny, 
doprava, městská zeleň a sportovní plochy) 

1 365 6,3 

130 Doly, skládky, staveniště 21 0,1 

210 Orná půda 9 208 42,5 

221 Vinice 161 0,7 

222 Sady, chmelnice, zahradní plantáže 92 0,4 

230 Travní porosty 1 392 6,4 

240 Smíšené zemědělské oblasti 1 921 8,9 

300 Lesy a polopřírodní vegetace 7 405 34,2 

410 Humidní území 7 < 0,5 % 

512 Vodní plochy 110 0,5 

Celkem 21 681 100% 
Zdroj: vrstvy dílčí povodí ČR 2012, MŽP; CORINE landCover 2012 
 

I.2. Povrchové vody 

Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, v kapalném i pevném skupenství. 
Jsou to zejména vody ve vodních tocích, včetně vod ve vodních tocích uměle vzdutých pomocí jezů, přehrad  
a vod v rybnících, a vody odtékající po zemském povrchu vzniklé z dešťových srážek. Povrchovými vodami jsou  
i vody, které přechodně protékají zakrytými úseky, tunely nebo v nadzemních vedeních, a vody vyskytující se  
v jezerech, tzv. nebeských rybnících, resp. obecně v prohlubních na zemském povrchu bez odtoku vody, dále 
vody v odstavených ramenech vodních toků. 

I.2.1. Poloha a hranice útvarů povrchových vod a jejich referenční podmínky 

Útvar povrchové vody je vymezené významné soustředění povrchových vod v určitém prostředí, 
charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického 
režimu, například v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku. 

Útvar povrchových vod je hydrologická jednotka vymezená za účelem vodohospodářského plánování. V pravém 
slova smyslu je vodní útvar vodní tok, úsek vodního toku nebo vodní nádrž. Vodní útvary byly vymezeny tak,  
aby bylo možno monitorovat a hodnotit jejich stav. Za tímto účelem existují reprezentativní profily, které leží 
většinou v uzávěrových profilech povodí vodních útvarů. Na úrovni vodních útvarů probíhá realizace programů 
opatření podle § 26 vodního zákona [L1] a RSV. Na území České republiky může být útvar povrchových vod  
v kategorii řeka nebo kategorii jezero. Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod [L12] 
definuje kategorie vodních útvarů následovně: 

Řekou je útvar povrchové vody tekoucí v převážné části po zemském povrchu, který může téci v části toku  
pod povrchem. Může se jednat o přirozené nebo umělé (kanály, náhony) vodní toky. 

Jezerem je útvar stojaté povrchové vody, například přirozené jezero, vodní nádrž na toku, rybník a umělé jezero. 

V prvním plánovacím období bylo vymezeno 1 141 útvarů povrchových vod (Fuksa, 2005; Fuksa, Prchalová,  
et al., 2004). Útvary byly vymezeny a členěny na základě hydrografických a geografických kritérií. Pro druhé 
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plánovací období došlo ke změně typologie a na základě této změny došlo k novému vymezení útvarů 
povrchových vod (Metodika vymezení útvarů povrchových vod, Langhammer et al., 2010). 

Podkladem pro nové vymezení útvarů povrchových vod byl Guidance dokument č. 2 Identifikace vodních útvarů2.  

Zároveň s novým vymezením útvarů povrchových vod došlo ke změně jejich identifikátorů. V prvním plánovacím 
cyklu bylo používáno osmimístného číselného identifikátoru pro kategorii řeka a desetimístného číselného 
identifikátoru pro kategorii jezero. Nově je využíván identifikátor, který je složen z písmeno-číselného 
identifikátoru, u kterého první tři znaky představují písmennou zkratku dílčího povodí a další čtyři číselné znaky 
představují jedinečné identifikační číslo. U kategorie jezero je navíc doplněno na posledním místě identifikátoru 
písmeno J. 

Všechny stojaté vodní útvary byly zařazeny do kategorie „jezero“3 a tekoucí vodní útvary do kategorie „řeka“. 

V  kategorii jezero došlo k novému vymezení na základě nového kritéria - všechny vodní nádrže a zatopené 
zbytkové jámy po těžbě nerostů s plochou hladiny nad 0,5 km2.  

V níže uvedené tabulce je uvedena změna počtu útvarů povrchových vod mezi prvním a druhým plánovacím 
obdobím: 

Tab. I.2.1. – Počty útvarů povrchových vod v jednotlivých plánovacích obdobích 
Kategorie řeka Vymezení v 1. plánovacím období Vymezení v 2. plánovacím období 

DYJ 117 116 

MOV 186 145 

DUN 04 16 

Celkem 303 277 

Kategorie jezero Vymezení v 1. plánovacím období Vymezení v 2. plánovacím období 

DYJ 13 18 

MOV 3 3 

DUN 0 0 

Celkem 16 21 

 

Geografické rozmístění útvarů povrchových vod je znázorněno v mapě I.2.1. 
 

Mapa I.2.1 – Vymezení útvarů povrchových vod 

R e f e r e n č n í   p o d m í n k y 

Referenční podmínky představují stav složek ekologického stavu bez antropogenního ovlivnění (nenarušené 
podmínky) a byly stanoveny pro složky ekologického stavu – makrozoobentos, fytobentos, makrofyta, ryby  
a fyzikálně-chemické složky a chemické složky. Hodnoty referenčních podmínek slouží k stanovení limitů velmi 
dobrého ekologického stavu v souladu s přílohami č. 4, 5, 6 a 7 vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení 
povrchových vod [L5]. Popis stanovení a hodnoty referenčních podmínek je uveden v jednotlivých metodikách 

výše uvedených složek, které jsou k dispozici na internetových stránkách MŽP v sekci „voda“  Monitoring vod 

 Metodiky a normy5.  

                                                           
2 Původní název: Guidance document No. 2 – Identification of Water Bodies, 2003 
(http://www.dibavod.cz/data/gd_2_en.pdf?PHPSESSID=b32f83c256d387bb29c) 
3 Na základě požadavku Evropské komise budou reportovány jako kategorie „řeka“. 
4 Oblast dílčího povodí Ostatní přítoky Dunaje nebyla v prvním plánovacím cyklu vymezena a náleželo do dílčích povodí 
Berounky a Horní Vltavy. 
5 Pro složku makrozoobentos: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Makrozoobentos-
20130129.pdf  
Pro složku fytobetnos: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Fytobentos-
20130129.pdf  
Pro složku fytoplankton: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Fytoplankton-
20130129.pdf  

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Makrozoobentos-20130129.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Makrozoobentos-20130129.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Fytobentos-20130129.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Fytobentos-20130129.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Fytoplankton-20130129.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Fytoplankton-20130129.pdf
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I.2.2. Ekoregiony a typy útvarů povrchových vod 

Česká část mezinárodní oblasti povodí Dunaje leží kompletně v úmoří Středozemního moře a v ekoregionu 
Centrální vysočina.  

Parametry typologie (Vymezení typů vodních toků, Langhammer et al., 2009.) byly navrženy tak, aby 
respektovaly požadavky RSV a zároveň umožňovaly vyjádřit specifika variability přírodních poměrů České 
republiky, měly obecnou vypovídací schopnost, vyjadřovaly variabilitu monitorovaných složek ekologického stavu 
a nebyly vzájemně závislé. Typologie vodních toků je založena na kombinaci čtyř parametrů: úmoří, nadmořské 
výšky, geologického podloží a řádu toku podle Strahlera. Jednotlivé parametry jsou dále členěny do kategorií, 
vyjadřující minimální možný počet obecných kategorií při zachování funkční heterogenity. Parametry typologie a 
kategorizaci jednotlivých parametrů shrnuje následující tabulka: 

Tabulka I.2.2a – Popisné charakteristiky kategorie řeka 

Popisná 
charakteristika 

Pozice 
v čtyřmístném 

kódu * 

Počet kritérií 
popisné 

charakteristiky 
Kritérium 

Kód 
kritéria 

úmoří A 3 

Severní moře 1 

Baltské moře 2 

Černé moře 3 

nadmořská výška 
v m n. m. (h) 

B 4 

h < 200 1 

200 ≤ h < 500 2 

500 ≤ h < 800 3 

h ≥ 800 4 

geologie C 2 
krystalinikum a vulkanity 1 

pískovce, jílovce, kvartér 2 

řád toku ** D 3 

potoky (řád 1 – 3) 1 

říčky (řád 4 – 6) 2 

řeky (řád 7 – 9) 3 
*typ útvarů povrchových vod kategorie řeka je určen čtyřmístným kódem v obecném formátu A-B-C-D 

**řád toku stanovený podle metody Strahlera 

 

Tabulka I.2.2b – Popisné charakteristiky kategorie jezero 
Popisná charakteristika Pozice Počet kritérií Kritérium Kód 

Nadmořská výška v m n. m. 
Bpv (h) 

A 3 h < 200 
200 ≤ h ≤ 700 

h ≥ 700 

1 
2 
3 

Zeměpisná šířka (zš) B 1 48,63443N≤ zš < 50,79530N 1 

Zeměpisná délka (zd) C 1 12,35094E ≤ zd < 18,53515E 1 

Maximální hloubka v m (max) D 2 zmax < 13 
zmax > 13 

1 
2 

Geologie E 2 Krystalinikum a vulkanity 
Pískovce, jílovce, kvartér 

1 
2 

Velikost v km2 (A) F 1 A > 0,5 1 

Průměrná hloubka vody v m 
(zprum) 

G 2 zprum < 5 
zprum > 5 

1 
2 

Doba zdržení v letech (TRT) H 3 TRT ≤ 0.1 
0.1 < TRT < 0.5 

TRT ≥ 0.5 

1 
2 
3 

 

Typ útvaru je určen osmimístným kódem ve formátu A-B-C-D-E-F-G-H. 

                                                                                                                                                                                     
Pro složku ryby: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-
Ryby-20130129.pdf  
Pro složku fyzikálně chemické složky: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/HMWB_reka_fyz_chem(
zatim_neakceptovano)-20140207.pdf  

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Ryby-20130129.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-Ryby-20130129.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/HMWB_reka_fyz_chem(zatim_neakceptovano)-20140207.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/HMWB_reka_fyz_chem(zatim_neakceptovano)-20140207.pdf
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V České republice lze celkem vymezit 47 typů vodních toků, v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje  
se nachází 11 typů vodních toků, nejvíce je zastoupen typ 3-2-2-2 a 3-2-1-2. Počty útvarů povrchových vod 
kategorie „řeka“ pro jednotlivé typy jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka I.2.2c – Přehled typů útvarů povrchových vod kategorie řeka  

Typ útvarů 
povrchových 

vod 
Úmoří 

Nadmořská výška 
uzávěrového 

profilu  
[m n. m.] 

Geologie 
Řád toku - 

uzávěrový profil 

Počet VÚ 
kategorie 

„řeka“ 

3-1-2-1 Černé moře méně než 200 pískovce, jílovce, kvartér potoky (řád 1 – 3) 2 

3-1-2-2 Černé moře méně než 200 pískovce, jílovce, kvartér říčky (řád 4 – 6) 39 

3-1-2-3 Černé moře méně než 200 pískovce, jílovce, kvartér řeky (řád 7 – 9) 12 

3-2-1-1 Černé moře 200 – 500 krystalinikum a vulkanity potoky (řád 1 – 3) 6 

3-2-1-2 Černé moře 200 – 500 krystalinikum a vulkanity říčky (řád 4 – 6) 84 

3-2-2-1 Černé moře 200 – 500 pískovce, jílovce, kvartér potoky (řád 1 – 3) 4 

3-2-2-2 Černé moře 200 – 500 pískovce, jílovce, kvartér říčky (řád 4 – 6) 99 

3-2-2-3 Černé moře 200 – 500 pískovce, jílovce, kvartér řeky (řád 7 – 9) 5 

3-3-1-1 Černé moře 500 – 800 krystalinikum a vulkanity potoky (řád 1 – 3) 2 

3-3-1-2 Černé moře 500 – 800 krystalinikum a vulkanity říčky (řád 4 – 6) 21 

3-3-2-2 Černé moře 500 – 800 pískovce, jílovce, kvartér říčky (řád 4 – 6) 3 

 

V České republice lze celkem vymezit 16 typů útvarů povrchových vod kategorie „jezero“, v české části 
mezinárodní oblasti povodí Dunaje se nachází sedm typů, nejvíce jsou zastoupeny typy 1BC12F12 a 2BC21F23. 
Počty útvarů povrchových vod kategorie „jezero“ pro jednotlivé typy jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka I.2.2d – Přehled typů útvarů povrchových vod kategorie jezero  

Typ útvarů 
povrchových 

vod 

Nadmořská 
výška 

uzávěrového 
profilu 

[m n. m.] 

Maximální 
hloubka [m] 

Geologie 
Průměrná 
hloubka 
vody [m] 

Doba 
zdržení v 

letech 

Počet VÚ 
kategorie 
„jezero“ 

1BC11F11 < 200 < 13 
krystalinikum 

< 5 ≤ 0,1 3 
a vulkanity 

1BC12F12 < 200 < 13 
pískovce, jílovce, 

kvartér 
< 5 0,1 – 0,5 5 

2BC21F21 200 – 700 > 13 
krystalinikum 

> 5 ≤ 0,1 2 
a vulkanity 

2BC21F22 200 – 700 > 13 
krystalinikum 

> 5 0,1 – 0,5 3 
a vulkanity 

2BC21F23 200 – 700 > 13 
krystalinikum 

> 5 ≥ 0,5 5 
a vulkanity 

2BC22F22 200 – 700 > 13 
pískovce, jílovce, 

kvartér 
> 5 0,1 – 0,5 1 

2BC22F23 200 – 700 > 13 
pískovce, jílovce, 

kvartér 
> 5 ≥ 0,5 2 
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Mapa I.2.2a – Typy útvarů povrchových vod – kategorie řeka 

Mapa I.2.2b – Typy útvarů povrchových vod – kategorie jezero 

 

I.2.3. Umělé a silně ovlivněné vodní útvary 
 

Silně ovlivněné vodní útvary jsou útvary povrchové vody, které v důsledku fyzických změn způsobených lidskou 
činností mají podstatně změněný charakter, podle určení členským státem v souladu s ustanoveními přílohy  
II. RSV lze charakter vodního útvaru považovat za změněný, jestliže došlo k podstatným změnám 
hydromorfologie vodního útvaru, které jsou trvalé, nikoliv vratné, přechodné nebo krátkodobé, a mění  
jak morfologické, tak hydrologické charakteristiky.  

Umělý vodní útvar je útvar povrchové vody vytvořený lidskou činností, který byl vytvořen v místě, kde předtím 
žádný vodní útvar neexistoval a který nebyl vytvořen přímou fyzickou změnou či posunem nebo novým 
vymezením stávajícího vodního útvaru. Pokud dojde v rámci vodního útvaru k přesunu na nové místo  
nebo změně kategorie, například nádrž vytvořená přehrazením řeky, jsou takové vodní útvary považovány  
za silně ovlivněné, nikoliv umělé. 

Během přípravných prací druhého plánovacího cyklu bylo provedeno převymezení silně ovlivněných útvarů 
povrchových vod (dále jen „HMWB“) a umělých útvarů povrchových vod (dále jen „AWB“). Toto vymezení bylo 
provedeno podle Metodiky určení silně ovlivněných vodních útvarů [O17]. 

Nutnost nového vymezení HMWB a AWB vyplynula především z převymezení útvarů povrchových vod, změn 
některých souvisejících metodických postupů (např. hodnocení stavu povrchových vod) i ze zkušeností 
s výsledky  
prvního plánovacího cyklu a jejich porovnání s okolními státy.  

Vymezení umělých a silně ovlivněných vodních útvarů probíhalo v pěti krocích. 

Krok 1 - Prvotní rozdělení útvarů podle míry hydromorfologického ovlivnění 

Účelem bylo z dalšího posuzování vyřadit útvary, u kterých je evidentní, že nemohou z důvodu významných 
hydromorfologických změn dosáhnout dobrého ekologického stavu. Výstupem byly vodní útvary umělé,  
a evidentní kandidáti HMWB a útvary s hydromorfologickým ovlivněním, jejichž míru bylo nutné dále 
posoudit. 

Krok 2 - Posouzení ekologického stavu podle biologické složky 

V tomto kroku byly posuzovány vodní útvary s hydromorfologickým ovlivněním, jejich míru je dále nutné 
posoudit. Nutným podkladem k tomuto posouzení je hodnocení biologické složky ekologického stavu 
vodních útvarů, toto hodnocení nebylo zpracováno v době vymezování HMWB, proto nebyl do procesu 
zahrnut celý krok 2 dle metodiky. 

Krok 3 - Posouzení morfologického stavu 

Určení, zda morfologické změny vodního útvaru jsou natolik významné, že útvar nemůže dosáhnout 
dobrého ekologického stavu. Tyto vodní útvary postupují do kroku 4. V případě, že morfologické změny jsou 
vyhodnoceny jako nevýznamné, je vodní útvar zařazen mezi útvary přírodní. 

Krok 4 - Specifické způsoby užívání 

Způsoby užívání dle českých specifik vycházející z článku 4 (3a) RSV vymezují skupiny uznatelných 
užívání, v jejichž souvislosti byly provedeny významné změny v hydromorfologii. Přitom změny 
hydromorfologických vlastností nutné k dosažení dobrého ekologického stavu by měly výrazně nepříznivé 
účinky na tato uznatelná užívání: 

- Zásobování pitnou vodou 

- Závlahy 

- Výroba elektrické energie v rámci vodních útvarů v kategorii jezero a v rámci vodních útvarů 

 v kategorii řeky v případě instalovaného výkonu nad 2 MW (vztaženo k jedné překážce na toku) 
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- Rekreace v rámci vodních útvarů kategorie jezero 

- Ochrana intravilánu před povodněmi 

- Trvalé rozvojové činnosti člověka: chov ryb v rámci vodních útvarů kategorie jezero a odběry 

 vod pro průmysl 

- Plavba v rámci vodních útvarů kategorie řeka, které jsou vymezeny jako vodní cesty dopravně 

 významné využívané 

- Širší okolí, tzn., že ve zvláštních případech je třeba zvažovat přírodní, kulturní nebo historické 

 hodnoty (např. archeologické naleziště, technická památka, chráněné území s výskytem 

 ohrožených druhů organismů), tyto případy by měly být posuzovány individuálně.  

Krok 5 - Posouzení možnosti nápravy zjištěného stavu 

U útvarů, které mají významné hydromorfologické změny a zároveň spadají minimálně do jednoho  
ze způsobů užívání kroku 4, je posuzováno, zda je možné provedené změny pomocí vhodně zvolených 
opatření odstranit. 

Z celkového počtu 277 útvarů povrchových vod v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje bylo  
v konečném vymezení evidováno celkem 56 útvarů jako silně ovlivněných. Jejich typologické rozdělení je zřejmé 
z tabulky I.2.3d a I.2.3e. 

Všechny útvary povrchových vod v kategorii „jezero“ jsou pouze HMWB. 

Tab. I.2.3a – Počty silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod 

Dílčí povodí HMWB AWB Celkem 

DYJ 33 0 33 

MOV 23 0 23 

DUN 0 0 0 

Celkem 56 0 56 

 

Tab. I.2.3b – Přehled typů silně ovlivněných ÚPV v kategorii řeka 

Typ útvarů 
povrchových 

vod 
Úmoří 

Nadmořská výška - 
uzávěrový profil  Geologie 

Řád toku - 
uzávěrový profil 

Počet VÚ 
kategorie 

„řeka“ [m n. m.] 

3-1-2-1 Černé moře 200 – 500 krystalinikum a vulkanity potoky (řád 1 – 3) 1 

3-1-2-2 Černé moře méně než 200 pískovce, jílovce, kvartér říčky (řád 4 – 6) 14 

3-1-2-3 Černé moře méně než 200 pískovce, jílovce, kvartér řeky (řád 7 – 9) 5 

3-2-1-2 Černé moře 200 – 500 krystalinikum a vulkanity říčky (řád 4 – 6) 2 

3-2-2-2 Černé moře 200 – 500 pískovce, jílovce, kvartér říčky (řád 4 – 6) 13 

 

Tab. I.2.3c – Přehled typů silně ovlivněných ÚPV v kategorii jezero 

Typ útvarů 
povrchových 

vod 

Nadmořská 
výška 

Maximální 
hloubka 

[m] 
Geologie 

Velikost 
plochy 
[km

2
] 

Průměrná 
hloubka 
vody [m] 

Doba 
zdržení 
[roky] 

Počet VÚ 
kategorie 
„jezero“ [m n. m.] 

1BC11F11 < 200 < 13 
krystalinikum 

> 0,5 < 5 ≤ 0,1 3 
a vulkanity 

1BC12F12 < 200 < 13 
pískovce, jílovce, 

kvartér 
> 0,5 < 5 0,1 – 0,5 5 

2BC21F21 200 – 700 > 13 krystalinikum > 0,5 > 5 ≤ 0,1 2 
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Typ útvarů 
povrchových 

vod 

Nadmořská 
výška 

Maximální 
hloubka 

[m] 

Geologie 
Velikost 
plochy 
[km

2
] 

Průměrná 
hloubka 
vody [m] 

Doba 
zdržení 
[roky] 

Počet VÚ 
kategorie 
„jezero“ 

a vulkanity 

2BC21F22 200 – 700 > 13 
krystalinikum 

> 0,5 > 5 0,1 – 0,5 3 
a vulkanity 

2BC21F23 200 – 700 > 13 
krystalinikum 

> 0,5 > 5 ≥ 0,5 5 
a vulkanity 

2BC22F22 200 – 700 > 13 
pískovce, jílovce, 

kvartér 
> 0,5 > 5 0,1 – 0,5 1 

2BC22F23 200 – 700 > 13 
pískovce, jílovce, 

kvartér 
> 0,5 > 5 ≥ 0,5 2 

 

Mapa I.2.3 – Kategorie útvarů povrchových vod 

I.3. Podzemní vody 
 

K podzemním vodám patří podle definice pojmů v čl. 2 (2) RSV veškeré vody pod zemským povrchem v pásmu 
nasycení a v přímém kontaktu s horninovým prostředím nebo půdním podložím. Útvar podzemní vody  
je příslušný objem podzemních vod ve zvodnělé vrstvě (kolektoru) nebo vrstvách, přičemž zvodnělou vrstvou 
(kolektorem) se rozumí podzemní vrstva nebo souvrství hornin o dostatečné propustnosti, umožňující významnou 
spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr. V souladu s tímto dokumentem bylo přihlédnuto  
k hydrogeologickým poměrům, charakteristikám proudění v kolektoru, vodohospodářskému využití  
a antropogenním vlivům natolik, aby bylo možno útvary podzemních vod hodnotit jako relativně homogenní 
jednotky z hlediska jejich stavu. Hranice útvarů respektují podle jejich charakteristik hydrogeologické, hydraulické 
a hydrologické hranice. 

Útvary podzemních vod byly vymezeny ve třech hloubkových vrstvách ležících nad sebou: 

 útvary podzemních vod – svrchní (kvartér, coniak), 

 útvary podzemních vod – hlavní, 

 útvary podzemních vod – hlubinné. 

Svrchní útvary podzemních vod jsou rozšířeny pouze lokálně, hlavní vrstva útvarů je vymezena v celé české části 
oblasti povodí Dunaje, hlubinné útvary se zde nevyskytují. 

Přeshraniční útvary podzemních vod nebyly vymezeny. Existují sice přeshraniční zvodně podzemních vod 
(kolektory) a také bylo zjištěno přeshraniční proudění podzemních vod. Zjištěné proudění a přeshraniční zvodně 
jsou však prokazatelně lokálního charakteru.  

Oproti prvnímu plánu povodí došlo ve vymezení útvarů podzemních vod jen ke změnám v přiřazení útvarům  
k jednotlivým dílčím povodím (viz tabulka). 

  



                      Národní plán povodí Dunaje   
                                                                         I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky  

 
14 

Tab. I.3a – Počty útvarů podzemních vod v jednotlivých plánovacích obdobích 
Dílčí povodí Vymezení v 1. plánovacím období Vymezení v 2. plánovacím období 

DYJ 24 22 

MOV 28 30 

DUN  0 (2)6  2 

Celkem 54 54 

 
Tab. I.3b - Přehled útvarů podzemních vod a jejich přiřazení ke geologickým jednotkám 

Geologická jednotka 

Počet útvarů 

Typ hornin 
Průměrná velikost  

- medián 
[km2] 

Plocha 
[km2] 

S
vr

ch
n

í 

H
la

vn
í 

H
lu

b
in

n
é 

Kvartérní a propojené kvartérní a 
neogenní sedimenty 

13 - - Štěrkopísek 102,2 1 884,7 

Terciérní a křídové sedimenty 
pánví 

- 10 - Pískovce a slepence 376,6 5 118,3 

Sedimenty paleogénu a křídy 
Karpatské soustavy 

- 8 - 
Jílovce a slínovce, 

vápenec 
535,0 4 636,1 

Sedimenty svrchní křídy - 4 - 
Pískovce a slepence, 
prachovce, jílovce a 

slínovce 
171,3 688,5 

Sedimenty permokarbonu - 3 - Pískovce a slepence 209,6 661,8 

Horniny krystalinika, proterozoika 
a paleozoika 

- 16 - 
Převážně metamorfity 
a granitoidy, břidlice 

a droby, vápence 
512,8 10 501,5 

 
Ú t v a r y   p o v r c h o v ý c h  v o d,  z á v i s l é  n a  p o d z e m n í c h   v o d á c h 

V souladu s požadavky RSV je potřeba identifikovat vodní ekosystémy, závislé na podzemních vodách.  
Jedná se o útvary povrchových vod, ve kterých byl zjištěn významnější podíl základního odtoku – a to jak  
na základě vypočítaných údajů o indexu základního odtoku ze sledování povrchových vod, tak na základě 
analogie podle typu hydrogeologické struktury, převládající v mezipovodí útvaru povrchových vod. Takto byly 
hodnoceny jen útvary povrchových vod tekoucích (hodnocení ovlivnění nádrží podzemními vodami nelze tímto 
způsobem zjednodušit) a zároveň pro útvary, které mají plochu mezipovodí na území ČR větší než 10 km2.  
Tímto způsobem bylo v národní části oblasti povodí Dunaje identifikováno 25 útvarů povrchových vod, závislých 
na šestnácti útvarech podzemních vod (počty se liší vzhledem k tomu, že vazby mezi útvary povrchových a 
podzemních vod nerespektují dílčí povodí).  

V dílčím povodí DUN není žádný útvar podzemních vod se souvisejícím útvarem povrchových vod (viz tabulka 
I.3.c). 

Tab. I.3c – Seznam útvarů podzemních vod a souvisejících útvarů povrchových vod 
Dílčí 

povodí 
Počet útvarů podzemních 

vod se souvisejícími 
útvary povrchových vod 

Počet útvarů povrchových vod se 
souvisejícími útvary podzemních 

vod 

DYJ 10 12 

MOV 6 13 

DUN 0 0 

Celkem 16 25 

                                                           
6 Dílčí povodí Ostatních přítoků Dunaje nebylo v prvním cyklu vymezeno, útvary byly přiřazeny k dílčímu povodí Horní Vltavy. 
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Pro útvary podzemních vod je nutné také stanovit přímo závislé terestrické ekosystémy, zastoupené oblastmi 
vymezenými pro ochranu stanovišť nebo druhů vázaných na vodní prostředí, včetně území NATURA 2000.  

Základem byla analýza území vymezených podle čl. 6 a přílohy IV (1v). RSV, které jsou nebo budou vymezeny 
pro ochranu stanovišť nebo druhů vázaných na vody a kde stav vod je důležitým faktorem jejich ochrany. Z 
tohoto seznamu se pak vybíraly suchozemské ekosystémy, kde se předpokládá jejich závislost na podzemních 
vodách. 

V české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje bylo vymezeno celkem 17 útvarů podzemních vod s přímou 
vazbou na suchozemské ekosystémy (viz tabulka I.3.d).   

 Tab. I.3d – Seznam útvarů podzemních vod se závislými terestrickými ekosystémy 
Dílčí 

povodí 
Počet útvarů podzemních 

vod se závislými 
terestrickými ekosystémy 

DUN 2 

DYJ 5 

MOV 10 

Celkem 17 

 
 

Mapa I.3 – Vymezení útvarů podzemních vod 

I.4. Chráněné oblasti 
 

Chráněnou oblastí se podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 24/2011 Sb. [L2], rozumí území, které v návaznosti  
na vodní útvary povrchové nebo podzemní vody vyžaduje ochranu podle vodního zákona [L1] nebo zákona  
o ochraně přírody a krajiny [L42]. 

Mezi chráněné oblasti patří: 

 oblasti určené pro odběr vody pro lidskou potřebu, 

 povrchové vody využívané ke koupání, 

 oblasti citlivé na živiny, 

 oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů, 

 mokřady. 

V české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje se vyskytují tyto chráněné oblasti: 

Oblasti určené pro odběr vody pro lidskou spotřebu 

Místa odběrů vody pro lidskou spotřebu zahrnují území, která jsou využívána pro odběry podzemní  
nebo povrchové vody určené pro lidskou spotřebu a kdy odebírané množství vody za den je vyšší než 10 m3 
nebo zásobuje více než 50 osob a území uvažovaná pro tyto účely. Podle současně platné legislativy jsou odběry 
povrchových a podzemních vod podle vodního zákona povolovány místně příslušným vodoprávním úřadem  
na dobu určitou. Příslušní správci povodí mají povinnost podle stejného zákona a souvisejících vyhlášek  
č. 431/2001 Sb. (o vodní bilanci) a č. 391/2004 Sb. (o evidenci stavu vod) shromažďovat a ukládat  
do informačního systému veřejné správy příslušné údaje o odběrech. 

V české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje jsou do této kategorie zařazeny všechny evidované odběry 
povrchové a podzemní vody, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci (odebírané množství  
je větší než 6 000 m3 za rok nebo 500 m3 za kalendářní měsíc, tedy asi 16,5 m3 za den). Celkem se jedná  
o 738 odběrů, z nichž je 703 odběrů podzemních vod a 35 odběrů povrchových vod. 
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Tab. I.4a – Oblasti určené pro odběr vody pro lidskou spotřebu 
Dílčí povodí Odběry povrchové vody Odběry podzemní vody 

DYJ 12 377 

MOV 22 315 

DUN 1 11 

Celkem 35 703 

 

Vedle odběrů, které jsou řádně povoleny a provozovány, vyžaduje RSV, aby byly uvedeny i vodní útvary (oblasti), 
kde se s odběrem vody počítá v budoucnu. Proto jsou v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje jako 
výhledová území pro odběr vody pro lidskou spotřebu zařazeny chráněné oblasti přirozené akumulace vody (dále 
jen „CHOPAV“). Jedná se celkem o 9 CHOPAV, jejichž výčet je uveden v následující tabulce I.4.b: 

Tab. I.4b – Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
Číslo 

CHOPAV 
Název CHOPAV Zřizovací dokument CHOPAV Plocha [km2] 

Mezinárodní 
oblast povodí 

107 Žďárské vrchy Nařízení vlády č. 40/1978 Sb.     696,8 Dunaj / Labe 

216 Východočeská křída Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.    2 731,8 Dunaj / Labe 

219 Kvartér řeky Moravy Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.    1 898,7 Dunaj 

101 Beskydy Nařízení vlády č. 40/1978 Sb.      632,8 Dunaj / Odra 

102 Jeseníky Nařízení vlády č. 40/1978 Sb.      244,3 Dunaj / Odra 

109 Jablunkovsko Nařízení vlády č. 10/1979 Sb.       17,9 Odra / Dunaj 

112 Vsetínské vrchy Nařízení vlády č. 10/1979 Sb.      404,1 Dunaj 

113 Žamberk-Králíky Nařízení vlády č. 10/1979 Sb.      260,6 Dunaj / Labe 

106 Šumava Nařízení vlády č. 40/1978 Sb.    1 681,41 Labe / Dunaj 

 

Povrchové vody využívané ke koupání 

Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání byla plně transponována novelou zákona č. 258/2000 Sb.,  
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů [L7]. Povrchové vody využívané  
ke koupání (koupací vody) jsou podle § 34 vodního zákona [L1] každoročně přezkoumávány a aktualizovány 
správci povodí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem 
zdravotnictví, vodoprávními úřady a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi. Jako koupací vody jsou tímto 
způsobem zařazovány do seznamu povrchové vody, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet 
osob. Výsledný seznam koupacích vod zpřístupní každoročně do 31. března veřejnosti k připomínkám na dobu 
10 kalendářních dnů podle § 6g odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví. 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství 
předkládá Evropské komisi do 31. prosince kalendářního roku za uplynulou koupací sezonu zprávu o výsledcích 
monitorování a posouzení jakosti povrchových vod uvedených v seznamu koupacích vod. 

Za referenční rok 2012 bylo za Českou republiku Evropské komisi hlášeno 186 profilů koupacích vod  
ve160 koupacích oblastech. Z toho v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje bylo hlášeno 41 profilů 
koupacích vod v 32 koupacích oblastech. Jmenovitý seznam koupacích oblastí je uveden v následující  
tabulce I.4.c: 
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Tab. I.4c – Povrchové vody využívané ke koupání 

ID koupací 
oblasti / 

koupaliště ve 
volné přírodě 

Název koupací oblasti Kraj Vodní tok 
ID vodního 

útvaru 

ID útvaru 
podzem. 

vod 

KO622002 Vranovská přehrada  – pláž Bítov JHM Dyje DYJ_0155_J 65401 

KO622003 Vranovská přehrada  – pláž Vranov JHM Dyje DYJ_0155_J 65401 

KO622004 VN Výrovice JHM Jevišovka DYJ_0270 65402 

KO621301 
VN Nové Mlýny – horní nádrž – 
laguna 1 

JHM Dyje DYJ_0295_J 22410 

KO621302 
VN Nové Mlýny – horní nádrž – 
laguna 2 

JHM Dyje DYJ_0295_J 22410 

KO610801 rybník Medlov VYS Medlovka DYJ_0320 65601 

KO610802 rybník Sykovec VYS Medlovka DYJ_0320 65601 

KO610101 Domanínský rybník VYS Bystřice DYJ_0350 65601 

KO620301 VN Brněnská přehrada – Rakovec JHM Svratka DYJ_0485_J 65700 

KO620302 VN Brněnská přehrada –  okle JHM Svratka DYJ_0485_J 65700 

KO620303 
VN Brněnská přehrada  – okolské 
koupaliště 

JHM Svratka DYJ_0485_J 65700 

KO620304 
VN Brněnská přehrada  – Kozí 
horka 

JHM Svratka DYJ_0485_J 65700 

KO531201 rybník Rosnička PAK Svitava DYJ_0500 42320 

KO620201 VN Letovice – Svitavice JHM Křetínka DYJ_0525_J 65601 

KO620202 VN Letovice – Vranová JHM Křetínka DYJ_0525_J 65601 

KO620101 VN Palava JHM Palava DYJ_0590 65700 

PK620251 Suchý rybník JHM Žďárná DYJ_0600 66200 

PK620151 rybník Olšovec JHM Jedovnický potok DYJ_0640 66200 

KO611201 Malý pařezitý rybník VYS Třešťský potok DYJ_0820 65500 

KO611202 Velký pařezitý rybník VYS 
Javořický potok – 
přítok Třešťského 
potoka 

DYJ_0820 65500 

KO610501 rybník Černý VYS Smrčenský potok DYJ_0850 65500 

KO530601 rybník Dlouhý PAK Dlouhý potok MOV_0200 42620 

KO530801 VN Březina PAK 
přítok Malonínského 
potoka 

MOV_0380 42320 

KO812001 rybník Tvrdkov MSK Tvrdkovský potok MOV_0440 64321 

KO710701 Poděbrady  – U přístaviště OLK 
Mlýnský potok=Střední 
Morava 

MOV_2530 22201 

KO710702 Poděbrady  – Plané loučky OLK 
Mlýnský potok=Střední 
Morava 

MOV_2530 22201 

KO721203 Nový Hrozenkov ZLK Vsetínská Bečva MOV_0610 32210 

KO721201 VN Bystřička – pláž u hráze ZLK Bystřička MOV_0700 32210 

KO721202 VN Bystřička – hlavní pláž ZLK Bystřička MOV_0700 32210 

KO720601 VN Horní Bečva ZLK Rožnovská Bečva MOV_0720 32210 

KO710801 VN Plumlov OLK Hloučela MOV_0915_J 66200 
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ID koupací 
oblasti / 

koupaliště ve 
volné přírodě 

Název koupací oblasti Kraj Vodní tok 
ID vodního 

útvaru 

ID útvaru 
podzem. 

vod 

PK621951 koupaliště Luleč JHM 
přítok Lulečského 
potoka 

MOV_1000 22300 

KO720502 Bahňák –štěrkoviště Otrokovice ZLK Morava MOV_1170 32221 

KO721101 retenční nádrž Všemina ZLK přítok Všemínky MOV_1200 32221 

KO720501 Slepé rameno Moravy  – Pahrbek ZLK Morava MOV_1290 32221 

KO720401 VN Luhačovice – pláž u hráze ZLK Luhačovický potok MOV_1320 32221 

KO720402 VN Luhačovice – pláž u kempu ZLK Luhačovický potok MOV_1320 32221 

PK720751 přírodní koupaliště Albatros ZLK  –  MOV_1350 22502 

KO621802 VN Lučina  – Střed JHM Radějovka MOV_1410 32222 

 Koupaliště Vémyslice JHM Rokytná   

KO622005 
Vranovská přehrada – Bítov, 
Kopaninky 

JHM Dyje DYJ_0155_J 65401 

 

Oblasti citlivé na živiny 

Oblasti citlivé na živiny zahrnují zranitelné oblasti a citlivé oblasti.  

Zranitelné oblasti byly v České republice definovány podle směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním 
ze zemědělských zdrojů (dále jen „nitrátová směrnice“) v ustanovení § 33 vodního zákona [L1], který stanoví, že: 
„Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují: 

a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody,  

v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo 

b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází 

nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.“ 

Současně bylo vodním zákonem [L1] uloženo zpracování Akčního programu, kterým se upraví používání  
a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření a požadavek  
na přezkoumání a případné úpravy vymezení zranitelných oblastí a akčního programu v intervalech 
nepřesahujících 4 roky. Pro tyto účely je prováděn monitoring a navazující hodnocení.  

Gesci za implementaci nitrátové směrnice v oblasti vymezování zranitelných oblastí má Ministerstvo životního 
prostředí, Ministerstvo zemědělství pak odpovídá za zajištění požadovaného zemědělského hospodaření v těchto 
oblastech pomocí Akčního programu. 

Zranitelné oblasti podléhají v souladu s vodním zákonem [L1] a nitrátovou směrnicí přezkoumání každé 4 roky.  
S účinností k 1. srpnu 2012 byla přijata v pořadí druhá revize zranitelných oblastí a akčního programu, provedená 
nařízením vlády č. 262/2012 Sb. [L18]., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Toto vymezení 
zranitelných oblastí nahrazuje první vymezení provedené nařízením vlády č. 103/2003 Sb. 

V návaznosti na druhou revizi došlo nařízením vlády č. 262/2012 Sb. [L18] k rozšíření plochy zranitelných oblastí 
oproti dřívější právní úpravě (nařízení vlády č. 103/2003 Sb.). Celkem bylo v rámci revize vymezeno 234 nových 
zranitelných oblastí (234 katastrálních území). Zrušeny byly 4 zranitelné oblasti (4 katastrální území), a to Buková 
u Nových Hradů, Byňov, Těšínov a Údolí u Nových Hradů. 
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Tabulka I.4d – Vymezení zranitelných oblastí 

Podíly / Vymezení 
Vymezení 

(2003) 
1. revize vymezení 

(2007) 
2. revize vymezení 

(2012) 

Podíl plochy zranitelných oblastí v ploše ČR (v %) 36,7 39,9 41,6 

Podíl zemědělské půdy ve zranitelných oblastech k 
celkové ploše zemědělské půdy v ČR (v %) 

42,5 47,7 49,0 

Podíl plochy zemědělské půdy z celkové plochy 
zranitelných oblastí (v %) 

71,0 69,3 68,4 

Podíl plochy orné půdy z celkové plochy zranitelných 
oblastí (v %) 

57,0 58,0 54,9 

*Zdroj: Důvodová zpráva k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 

Platný seznam zranitelných oblastí uvádí příloha č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. [L18], ve znění nařízení 
vlády č. 114/2014 Sb. Platný seznam zranitelných oblastí uvádí příloha č. 1 část A a B nařízení vlády č. 262/2012 
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění. Ve zranitelných oblastech musí být 
dodržováno skladování dusíkatých hnojivých látek v souladu s § 9 tohoto nařízení. 

Plochy zranitelných oblastí v národní části mezinárodní oblasti povodí Dunaje jsou patrné z následující tabulky. 
Tabulka představuje zranitelné oblasti dle části A přílohy číslo 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. [L18]. 

Tab. I.4e – Zranitelné oblasti v národní části mezinárodní oblasti povodí Dunaje 
Dílčí povodí Plocha zranitelných 

oblastí  
[km2] 

Celková plocha dílčí oblasti 
povodí  
[km2] 

Podíl zranitelných oblastí z 
celkové plochy dílčí oblasti 

povodí [%] 

DYJ 7 656,191 11 163 68,6 % 

MOV 2 981,626   9 994 29,8 % 

DUN      54,814     524 10,5 % 

 

Na základě požadavků nitrátové směrnice je každoročně prováděn monitoring akčního programu obsahujícího 
opatření, která se vztahují na zemědělské podnikatele provozující zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech, 
a to i v případě, že se nacházejí v této oblasti pouze částečně. Výsledky monitoringu jsou každé 4 roky 
vyhodnoceny a na základě nich je navržena úprava opatření (revize akčního programu). 

Citlivé oblasti 
Citlivé oblasti byly v České republice definovány podle směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. 
v ustanovení § 31 vodního zákona jako vodní útvary povrchových vod,  

a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin 

k nežádoucímu stavu jakosti vod, 

b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace 

dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo 

c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod. 

Jde o vodní útvary, v nichž vlivem vypouštění odpadních vod z aglomerací větších než 10 000 EO dochází 
k eutrofizaci vod, překročení limitních koncentrací dusičnanů nebo je ohroženo plnění cílů jiných směrnic 
Evropské unie. 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.  

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 [L7], ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., a ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb. stanoví  
v ustanovení § 10, že citlivými oblastmi jsou všechny povrchové vody na území České republiky. 
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Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů 

Na území České republiky jsou v souvislosti se směrnicemi 92/43/EEC o stanovištích [E10] a směrnicí 
2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků [E25] vyhlášena území soustavy NATURA 2000. Jde o soustavu 
chráněných území s cílem zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou 
z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné, či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. 
Požadavky obou směrnic jsou do české legislativy zahrnuty zákonem č. 114/1992 Sb.[L42]. Území soustavy 
NATURA 2000 v ČR tvoří vyhlášené: 

 Ptačí oblasti,  

 Evropsky významné lokality. 

Dalším druhem oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů jsou v ČR  

 Maloplošná zvláště chráněná území  

s vazbou na vodní prostředí, která zahrnují Národní přírodní rezervace, Přírodní rezervace a Národní přírodní 
památky a přírodní památky. 

Evropsky významné lokality 

Požadavky směrnice 92/43/EEC jsou do české legislativy zaneseny zejména v ustanovení části IV zákona  
č. 114/1992 Sb. [L27]. Jako Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) jsou do národního seznamu zařazeny  
ty lokality, které v biogeografické oblasti, nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají k udržení nebo 
obnově přirozeného stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky 
významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. 
Lokality zařazené do národního seznamu stanovuje vláda nařízením. Aktuální seznam EVL je uveden v nařízení 
vlády č. 318/2013 Sb. [L15]. Výběr EVL s vazbou na vodní prostředí byl proveden AOPK. 

V České republice je vyhlášeno celkem 593 EVL s vazbou na vodní prostředí, z toho 168 se nachází v české 
části mezinárodní oblasti povodí Dunaje. 

Tabulka I.4f – Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí (v příloze) 

 

Ptačí oblasti 

Požadavky směrnice 2009/147/ES jsou do české legislativy zaneseny zejména v ustanovení § 45e zákona  
č. 114/1992 Sb. [L27]. Jako ptačí oblasti se vymezují území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu  
a početnosti populace vybraných ptačích druhů vyskytujících se na území České republiky a stanovených 
právními předpisy Evropských společenství. Každá ptačí oblast je vymezena nařízením vlády. 

V České republice je vymezeno celkem 18 ptačích oblastí s vazbou na vodní prostředí, z toho 9 se jich nachází 
v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje. V dílčím povodí Ostatních přítoků Dunaje se nenachází žádná 
ptačí oblast s vazbou na vodní prostředí. 

 
Tab. I.4.1g – Výčet ptačích oblastí v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje 

Kód Název Rozloha [ha] Schváleno NV Kraj 

Dílčí povodí Dyje 

CZ0621025 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 11 720,56 NV č.21/2005 Sb. JHM 

CZ0621027 Soutok - Tvrdonicko   9 576,13 NV č.26/2005 Sb. JHM 

CZ0621028 Lednické rybníky     689,02 NV č.601/2004 Sb. JHM 

CZ0621029 Pálava 8 535,7 NV č. 682/2004 Sb. JHM 

CZ0621030 Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 1 047,17 NV č.27/2005 Sb. JHM 

CZ0621031 Jaroslavické rybníky   357,63 NV č.603/2004 Sb. JHM 

Dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu 

CZ0711018 Litovelské Pomoraví 9 318,7 NV č. 23/2005 Sb. OLK 
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Kód Název Rozloha [ha] Schváleno NV Kraj 

CZ0621025 Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví 11 725,4 NV č. 21/2005 Sb. JHM 

CZ0621027 Soutok - Tvrdonicko  9 575,6 NV č. 26/2005 Sb. JHM 

 

Maloplošná zvláště chráněná území 

Maloplošná zvláště chráněná území zahrnují národní přírodní rezervace, menší území mimořádných přírodních 
hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné 
v národním či mezinárodním měřítku, dále pak národní přírodní památky a přírodní památky, přírodní útvar menší 
rozlohy, zejména geologický, či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů  
ve fragmentech ekosystémů, s mezinárodním, národním nebo regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým 
významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Přírodní rezervací jsou vyhlášena 
území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou 
geografickou oblast. 

Maloplošná zvláště chráněná území s vazbou na vodu nebyla pro potřeby druhého plánovacího cyklu 
aktualizována, vychází z registru k roku 2006. V České republice je celkem vyhlášeno celkem 45 národních 
přírodních rezervací s vazbou na vodní prostředí, z toho 17 se jich nachází v české části mezinárodní oblasti 
povodí Dunaje, 290 přírodních rezervací, z toho 76 v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje,  
5 národních přírodních památek, z toho 7 v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje a 386 přírodních 
parků, z toho 112 v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje. 

Jmenovitý seznam maloplošných chráněných území s vazbou na vodní prostředí je uveden v tabulce v příloze. 

Tabulka I.4h – Maloplošná zvláště chráněná území vázaná na vodní prostředí (v příloze) 

Mokřady 

Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva byla podepsána 
prvními státy 2. února 1971 v íránském městě Ramsar (odtud zkrácený název „Ramsarská úmluva“), v platnost 
vstoupila v roce 1975. Úmluva vytváří rámec pro celosvětovou ochranu a rozumné užívání všech typů mokřadů.7 

Každá smluvní strana Ramsarské úmluvy je povinna zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na „Seznam 
mokřadů mezinárodního významu“ (tzv. List of Wetlands of International Importance) a zajistit adekvátní ochranu 
a rozumné užívání mokřadů na svém území. Do seznamu jsou zařazovány mokřady splňující přísná kritéria 
mezinárodního významu pro vodní ptactvo a mezinárodního významu z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, 
limnologie nebo hydrologie. Seznam v současné době čítá 1 995 mokřadů celého světa o celkové rozloze 192 
mil. ha. Česká republika má na seznamu zapsáno celkem 12 mokřadů. 

Pro potřeby České republiky se mokřadem rozumí zejména: rašeliniště a slatiniště, rybníky, soustavy rybníků, 
lužní lesy, nivy řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované nebo mokré louky, rákosiny, ostřicové louky, prameny, 
prameniště, toky a jejich úseky, jiné vodní a bažinné biotopy, údolní nádrže, zatopené lomy, štěrkovny, pískovny, 
horská jezera, slaniska. 

V české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje se nachází celkem 5 mokřadů, z nichž 3 se nachází v dílčím 
povodí Dyje, 1 v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu a 1 v dílčím povodí Ostatních přítoků Dunaje. Seznam 
mokřadů je uveden v následující tabulce I.4.1.i: 

Tab. I.4.1i – Výčet mokřadů dle Ramsarské úmluvy v české části mezinárodní oblasti povodí Dunaje 

Název mokřadu  Kód mokřadu Dílčí povodí, ve kterém se 
mokřad nachází: 

Podzemní punkva 3CZ011 DYJ 

Litovelské Pomoraví 3CZ008 MOV 

Šumavské rašeliniště 3CZ001 DUN, HVL 

Mokřady dolního Podyjí 3CZ005 DYJ 

Lednické rybníky 3CZ004 DYJ 
 

Mapa I.4a – Oblasti vymezené pro odběr vody pro lidskou spotřebu 

                                                           
7 http://www.mzp.cz/cz/ramsarska_umluva_o_mokradech  

http://www.mzp.cz/cz/ramsarska_umluva_o_mokradech
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Mapa I.4b – Koupací oblasti a oblasti citlivé na živiny 

Mapa I.4c – Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a chráněných ptačích oblasti 
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I.5. Přílohy 
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Národní plán povodí Dunaje

I. Charakteristiky  části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky

Tab. I.4.f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí - dílčí povodí Dyje

druh / 

stanoviště

vazba na 

vodu

D007 DYJ_0070 65401 CZ0313110 Moravská Dyje 168 PR vydra říční druh silná JHČ Dunaj

čolek velký druh silná

vážka jasnoskvrnná druh silná

D002 DYJ_0020 65401 CZ0610029 Horní Mrzatec 6
Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
stanoviště silná VYS Dunaj

D082 DYJ_0820 65500 CZ0610030 Doupský a Bažantka 11 PR Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition stanoviště silná VYS Dunaj

D086 DYJ_0860 65500 CZ0610512 Lužný rybník 15 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition stanoviště silná VYS Dunaj

D097 DYJ_0970 65500 CZ0612134 Dolní rybník u Újezda 9 puchýřka útlá druh silná VYS Dunaj

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
stanoviště silná

puchýřka útlá druh silná

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
stanoviště silná

puchýřka útlá druh silná

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
stanoviště silná

puchýřka útlá druh silná

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
stanoviště silná

puchýřka útlá druh silná

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
stanoviště silná

puchýřka útlá druh silná

D107 DYJ_1070 65500 CZ0613003 Maršovec a Čepička 12 kuňka obecná druh silná VYS Dunaj

D032 DYJ_0320 65601 CZ0613009 Niva Fryšávky 35 CHKO modrásek bahenní druh silná VYS Dunaj

D030 DYJ_0300 65601 CZ0613010 Údolí Svratky u Krásného 97 CHKO modrásek bahenní druh silná VYS Dunaj

D034 DYJ_0345_J 65601 CZ0613012 Na Ostrážné 1,7 modrásek bahenní druh silná VYS Dunaj

D082 DYJ_0820 65500 CZ0613013 Šilhánky 6 kuňka obecná druh silná VYS Dunaj

D096 DYJ_0960 65500 CZ0613318 Babínský rybník 39 CHKO vážka jasnoskvrnná druh silná VYS Dunaj

D096 DYJ_0960 65500 CZ0613319 Ficků rybník 1,0 čolek velký druh silná VYS Dunaj

D005 DYJ_0050 65401 CZ0613322 Koupaliště u Bohuslavic 3 čolek velký druh silná VYS Dunaj

D004 DYJ_0045_J 65401 CZ0613327 Nová Říše 43 PP sekavec písečný druh silná VYS Dunaj

D001 DYJ_0010 65401 CZ0613328 Rašelinné jezírko Rosička 0,17 PP čolek velký druh silná VYS Dunaj

D002 DYJ_0020 65401 CZ0613335 U Borovné 17 kuňka obecná druh silná VYS Dunaj

D002 DYJ_0020 65401 CZ0613336 V Kopaninách 0,9 kuňka obecná druh silná VYS Dunaj

D096 DYJ_0960 65500 CZ0613338 Vatín 45 CHKO kuňka obecná druh silná VYS Dunaj

D110 DYJ_1100 65500 CZ0613699 Náměšť nad Oslavou - zámeček 0,08 netopýr brvitý druh slabá VYS Dunaj

kuňka obecná druh silná

puchýřka útlá druh silná

Přechodová rašeliniště a třasoviště stanoviště silná

srpnatka fermežová druh slabá

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
stanoviště silná

kuňka obecná druh silná

puchýřka útlá druh silná

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
stanoviště silná

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition stanoviště silná

Průnik s 

chráněným 

územím

Předmět ochrany

Hlavní důvod ochrany

Kraj
Mezinárodní 

oblast povodí

D006 DYJ_0060 65401 CZ0313119 Rašeliniště Radlice

Pracovní 

číslo VÚ

ID vodního 

útvaru

ID útvaru 

podzemních 

vod

Kód lokality Název lokality
Plocha 

[ha]

3 PP JHČ Dunaj

D096 DYJ_0960 65500 CZ0612135 Hodíškovský rybník 5 VYS Dunaj

D040 DYJ_0400 65601 CZ0612137 Obecník 5 PP VYS Dunaj

D098 DYJ_0980 65500 CZ0612140 Podvesník 21 VYS Dunaj

D099 DYJ_0990 65500 CZ0612143 Rybník u Zadního Zhořce 8 VYS Dunaj

VYS Dunaj

D097 DYJ_0970 65500 CZ0614052 Rybníky u Rudolce 49

D102 DYJ_1020 65500 CZ0612145 Rychtářský rybník 6

VYS Dunaj

D085 DYJ_0850 65500 CZ0614054 Na Oklice 56 PR VYS Dunaj

D098 DYJ_0980 65500 CZ0614057 Znětínské rybníky 53 VYS Dunaj

VYS DunajD086 DYJ_0860 65500 CZ0614058 Rybníky V Pouštích 26

1
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I. Charakteristiky  části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky

Tab. I.4.f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí - dílčí povodí Dyje

druh / 

stanoviště

vazba na 

vodu

Průnik s 

chráněným 

územím

Předmět ochrany

Hlavní důvod ochrany

Kraj
Mezinárodní 

oblast povodí

Pracovní 

číslo VÚ

ID vodního 

útvaru

ID útvaru 

podzemních 

vod

Kód lokality Název lokality
Plocha 

[ha]

kuňka obecná druh silná

puchýřka útlá druh silná

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion stanoviště silná

vranka obecná druh silná

D094, 

D095

DYJ_0945_J, 

DYJ_0950
65500 CZ0614134 Údolí Jihlavy 862 NPR, PP, PR Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion stanoviště silná VYS Dunaj

D083 DYJ_0830 65500 CZ0615018 Šimanovské rašeliniště 4 PR srpnatka fermežová druh slabá VYS Dunaj

D128 DYJ_1250 22503 CZ0620009 Lednické rybníky 618
NPR, PO 

CHKO

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
stanoviště silná JHM Dunaj

D067 DYJ_0670 22410 CZ0620010 Modřické rameno 6 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion stanoviště silná JHM Dunaj

D021 DYJ_0200 22410 CZ0620031 Slanisko Dobré Pole 4 PR Vnitrozemské slané louky stanoviště silná JHM Dunaj

D073 DYJ_0730 32301 CZ0620076 Zřídla u Nesvačilky 5 Vnitrozemské slané louky stanoviště silná JHM Dunaj

Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek stanoviště silná

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách stanoviště silná

Zásaditá slatiniště stanoviště silná

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition stanoviště silná

Smíšené lužní lesy s dubem letním  jilmem vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým, nebo j. úzkolistým,  podél velkých řek 

atlantské a středoevropské provincie 
stanoviště silná

Vnitrozemské slané louky stanoviště silná

Smíšené lužní lesy s dubem letním  jilmem vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým, nebo j. úzkolistým,  podél velkých řek 

atlantské a středoevropské provincie 
stanoviště silná

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

Smíšené lužní lesy s dubem letním  jilmem vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým, nebo j. úzkolistým,  podél velkých řek 

atlantské a středoevropské provincie 
stanoviště silná

D021 DYJ_0200 22410 CZ0620187 Slanisko Novosedly 2 PR Vnitrozemské slané louky stanoviště silná JHM Dunaj

D038 DYJ_0380 65601 CZ0620191 Sokolí skála 305 PP, PR Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion stanoviště silná JHM Dunaj

D071 DYJ_0710 66200 CZ0620245 Rakovecké údolí 756 PR Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná JHM Dunaj

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

vrkoč bažinný druh silná

D020 DYJ_0190 22410 CZ0623010 Hevlínské jezero 9 PP kuňka obecná druh silná JHM Dunaj

D018 DYJ_0180 22410 CZ0623011 Tasovický lom 11 čolek dravý druh silná JHM Dunaj

D027 DYJ_0260 22410 CZ0623019 Oleksovická mokřina 44 PP sekavec písečný druh silná JHM Dunaj

D132 DYJ_1280 22502 CZ0623021 Písečný rybník 44 PR, PO svinutec tenký druh silná JHM Dunaj

D021 DYJ_0200 22410 CZ0623022 Baštinský potok 9 piskoř pruhovaný druh silná JHM Dunaj

D119 DYJ_1180 22410 CZ0623027 Šumické rybníky 49 PR kuňka obecná druh silná JHM Dunaj

D018 DYJ_0180 22410 CZ0623030 Vrbovecký rybník 24 kuňka obecná druh silná JHM Dunaj

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion stanoviště silná

sekavec písečný druh silná

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

kuňka obecná druh silná

lesák rumělkový druh slabá

piskoř pruhovaný druh silná

D039 DYJ_0390 65603 CZ0623324 Loučka 12 PP vranka obecná druh silná JHM Dunaj

D038 DYJ_0380 65601 CZ0623329 Prudká 0,14 netopýr brvitý druh slabá JHM Dunaj

D018 DYJ_0180 65401 CZ0623345 Citonice - rybník Skalka 2 čolek dravý druh silná JHM Dunaj

D028 DYJ_0270 65402 CZ0623348 Jankovec 15 kuňka obecná druh silná JHM Dunaj

D052 DYJ_0525_J 65601 CZ0623351 Nad kapličkou 4 modrásek bahenní druh silná JHM Dunaj

VYS Dunaj

D108, 

D110

DYJ_1080, 

DYJ_1100
65500 CZ0614131 Údolí Oslavy a Chvojnice 2 339 PR

D086 DYJ_0860 65500 CZ0614058 Rybníky V Pouštích 26

VYS Dunaj

D132 DYJ_1280 22502 CZ0620078 Jezero 10 PP, PO JHM Dunaj

D080 DYJ_0800 22410 CZ0620084 Vranovický a Plačkův les 294 PR JHM Dunaj

JHM Dunaj

D018 DYJ_0180 22410 CZ0620181 Valtrovický luh 67

D077 DYJ_0770 22410 CZ0620158 Rumunská bažantnice 92

JHM Dunaj

D028 DYJ_0270 22410 CZ0623004 Břežanka a Břežanský rybník 20 JHM Dunaj

D028 DYJ_0270 22410 CZ0623041 Jevišovka 20 JHM Dunaj

JHM Dunaj
D020, 

D028

DYJ_0190, 

DYJ_0270
22410 CZ0623046 Trávní dvůr 326
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Tab. I.4.f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí - dílčí povodí Dyje

druh / 

stanoviště

vazba na 

vodu

Průnik s 

chráněným 

územím

Předmět ochrany

Hlavní důvod ochrany

Kraj
Mezinárodní 

oblast povodí

Pracovní 

číslo VÚ

ID vodního 

útvaru

ID útvaru 

podzemních 

vod

Kód lokality Název lokality
Plocha 

[ha]

D018 DYJ_0180 65401 CZ0623357 Mašovice - lom 10 čolek dravý druh silná JHM Dunaj

D070 DYJ_0700 32301 CZ0623358 Mouřínov - Druhý rybník 5 kuňka obecná druh silná JHM Dunaj

D025 DYJ_0240 65402 CZ0623359 Čekal 3 kuňka obecná druh silná JHM Dunaj

D017 DYJ_0170 65401 CZ0623360 Podmolí - strouha 5 NP čolek dravý druh silná JHM Dunaj

čolek velký druh silná

kuňka obecná druh silná

D066 DYJ_0660 65700 CZ0623366 Střelická bažinka 3 PP čolek velký druh silná JHM Dunaj

D028 DYJ_0270 65402 CZ0623367 U Huberta 3 čolek velký druh silná JHM Dunaj

D018, 

D028
65401 CZ0623368 Kaolinka Únanov 5 čolek dravý druh silná JHM Dunaj

D025 65402 CZ0623372 Lom u Žerůtek 1,8 čolek dravý druh silná JHM Dunaj

D028 DYJ_0270 65402 CZ0623708 Nový zámek Jevišovice 0,28 netopýr brvitý druh slabá JHM Dunaj

D114 DYJ_1140 65500 CZ0623717 Tavíkovice - zámek 0,15 netopýr brvitý druh slabá JHM Dunaj

D016 DYJ_0160 65401 CZ0623719 Vranov nad Dyjí - základní škola 0,10 NP netopýr brvitý druh slabá JHM Dunaj

D028 DYJ_0270 22410 CZ0623772 Božický mokřad 5 kuňka obecná druh silná JHM Dunaj

D128 DYJ_1250 22503 CZ0623782 Rybniční zámeček 0,02 netopýr brvitý druh slabá JHM Dunaj

D128 DYJ_1250 22503 CZ0623793 Úvalský rybník 13 kuňka obecná druh silná JHM Dunaj

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

vrkoč bažinný druh silná

kuňka obecná druh silná

lesák rumělkový druh slabá

D079 DYJ_0790 22410 CZ0623800 Knížecí les 12 PP kuňka obecná druh silná JHM Dunaj

D079 DYJ_0790 22410 CZ0623801 Přísnotický les 12 PP čolek velký druh silná JHM Dunaj

hrouzek běloploutvý druh silná

velevrub tupý druh silná

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion stanoviště silná

klínatka rohatá druh silná

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách stanoviště silná

čolek velký druh silná

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

kuňka obecná druh silná

mečík bahenní druh slabá

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition stanoviště silná

Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. stanoviště silná

hořavka duhová druh silná

hrouzek běloploutvý druh silná

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion stanoviště silná

čolek velký druh silná

vranka obecná druh silná

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition stanoviště silná

Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii stanoviště silná

Smíšené lužní lesy s dubem letním  jilmem vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým, nebo j. úzkolistým,  podél velkých řek 

atlantské a středoevropské provincie 
stanoviště silná

bobr evropský druh silná

hořavka duhová druh silná

D116 DYJ_1160 22410 CZ0623365 Rakšické louky 75 JHM Dunaj

DYJ_1250, 

DYJ_0270

D028 DYJ_1250 22410 CZ0623798 Božické rybníky 57 PR JHM Dunaj

D021, 

D029

DYJ_0200, 

DYJ_0295_J
22410 CZ0623799 Drnholecký luh 150 JHM Dunaj

D114, 

D116

DYJ_1140, 

DYJ_1160
22410 CZ0623819 Řeka Rokytná 124 NPR JHM Dunaj

PO JHM Dunaj

D116, 

D119

DYJ_1160, 

DYJ_1180
22410 CZ0624064 Krumlovský les 1 946

D018 DYJ_1175_J 22410, 65401 CZ0624001 Meandry Dyje 232

JHM Dunaj

D133 DYJ_1290 22503 CZ0624070 Hodonínská doubrava 3 029 PR JHM Dunaj

D010, 

D015

DYJ_0100, 

DYJ_0155_J
65401 CZ0624095 Údolí Dyje 1 821 PR JHM Dunaj

NP JHM Dunaj

D126, 

D127, 

D128

DYJ_1230, 

DYJ_1240, 

DYJ_1250

31100 CZ0624099 Niva Dyje 3 249
CHKO, PO, 

NPR, NPP, PP

D016, 

D017, 

D018

DYJ_0160, 

DYJ_0170, 

DYJ_0180

22410 CZ0624096 Podyjí 6 273

JHM Dunaj
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Národní plán povodí Dunaje

I. Charakteristiky  části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky

Tab. I.4.f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí - dílčí povodí Dyje

druh / 

stanoviště

vazba na 

vodu

Průnik s 

chráněným 

územím

Předmět ochrany

Hlavní důvod ochrany

Kraj
Mezinárodní 

oblast povodí

Pracovní 

číslo VÚ

ID vodního 

útvaru

ID útvaru 

podzemních 

vod

Kód lokality Název lokality
Plocha 

[ha]

kuňka obecná druh silná

lesák rumělkový druh slabá

piskoř pruhovaný druh silná

svinutec tenký druh silná

Vnitrozemské slané louky stanoviště silná

vrkoč útlý druh silná

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion stanoviště silná

Smíšené lužní lesy s dubem letním  jilmem vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým, nebo j. úzkolistým,  podél velkých řek 

atlantské a středoevropské provincie 
stanoviště silná

hrouzek běloploutvý druh silná

lesák rumělkový druh slabá

vydra říční druh silná

D064 DYJ_0640 66200 CZ0624129 Luční údol 126 PR, PP čolek velký druh silná JHM Dunaj

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

netopýr brvitý druh slabá

vranka obecná druh silná

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách stanoviště silná

Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců stanoviště silná

vrkoč útlý druh silná

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
stanoviště silná

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition stanoviště silná

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion stanoviště silná

Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. stanoviště silná

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách stanoviště silná

Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii stanoviště silná

Smíšené lužní lesy s dubem letním  jilmem vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým, nebo j. úzkolistým,  podél velkých řek 

atlantské a středoevropské provincie 
stanoviště silná

bobr evropský druh silná

bolen dravý druh silná

čolek dunajský druh silná

drsek menší druh silná

drsek větší druh silná

hořavka duhová druh silná

hrouzek běloploutvý druh silná

ježdík dunajský druh silná

ježdík žlutý druh silná

klínatka rohatá druh silná

kuňka obecná druh silná

lesák rumělkový druh slabá

ostrucha křivočará druh silná

piskoř pruhovaný druh silná

sekavec písečný druh silná

D126, 

D127, 

D128

DYJ_1230, 

DYJ_1240, 

DYJ_1250

31100 CZ0624099 Niva Dyje 3 249
CHKO, PO, 

NPR, NPP, PP
JHM Dunaj

D128 DYJ_1250 22503 CZ0624102 Slanisko u Nesytu 10
CHKO, PO, 

NPR
JHM Dunaj

D119, 

D122

DYJ_1180, 

DYJ_1195_J
22410 CZ0624103 Mušovský luh 557 PO, PP JHM Dunaj

CHKO, NPR, 

NPP, PR, PP
JHM Dunaj

D068, 

D131, 

D132

DYJ_0680, 

DYJ_1270, 

DYJ_1280

22501 CZ0724091 Chřiby 19 226 PR, PP

D062, 

D064, 

D065, 

D074

DYJ_0620, 

DYJ_0640, 

DYJ_0650, 

DYJ_0740

22410 CZ0624130 Moravský kras 6 485

Dunaj

ZLK Dunaj

D130, 

D133, 

D134

DYJ_1260, 

DYJ_1290, 

DYJ_1300

22503 CZ0624119 Soutok - Podluží 9 714 PO, PR JHM
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Národní plán povodí Dunaje

I. Charakteristiky  části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky

Tab. I.4.f - Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí - dílčí povodí Dyje

druh / 

stanoviště

vazba na 

vodu

Průnik s 

chráněným 

územím

Předmět ochrany

Hlavní důvod ochrany

Kraj
Mezinárodní 

oblast povodí

Pracovní 

číslo VÚ

ID vodního 

útvaru

ID útvaru 

podzemních 

vod

Kód lokality Název lokality
Plocha 

[ha]

svinutec tenký druh silná

velevrub tupý druh silná

vydra říční druh silná

Dunaj

D130, 

D133, 

D134

DYJ_1260, 

DYJ_1290, 

DYJ_1300

22503 CZ0624119 Soutok - Podluží 9 714 PO, PR JHM
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Národní plán povodí Dunaje

I. Charakteristiky  části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky

Tab. I.4.h - Maloplošná zvláště chráněná území vázaná na vodní prostředí

Dílčí povodí
Číslo  

MZCHÚ

Kategorie 

MZCHÚ
Název MZCHÚ Důvod ochrany

Rok 

vyhlášení
Mezinárodní oblast povodí ID útvaru povrchových vod ID útvaru podz. vod

DUN 457 PR Jezírka u Rozvadova Lesní vrchoviště, mimořádně bohatá lokalita rosnatky okrouhlolisté 1984 Dunaj DE_BY_NR118 62110

DUN 582 PR Farské bažiny Rašeliniště s kompaktním porostem blatky 1973 Dunaj
BER_2020, DUN_0030, 

DUN_0040
62110, 62121

DUN 588 PR Podkovák Vrchoviště s porosty blatky 1973 Dunaj DUN_0020, DUN_0030 62110

DUN 589 PR Křížový kámen Horská podmáčená smrčina 1973 Dunaj DUN_0040 62110

DUN 930 PP Žďárecká slať
Vrchoviště náhorního typu jihovýchodní části Šumavských plání, shrnující podstatné biologické 

hodnoty všech rašelinišť 
1985 Dunaj HVL_0020, DE_BY_IN134 63101

DUN 1145 PP Modravské slatě Rozlehlé mokřadní území evropského významu, nejvýznamnější tohoto druhu na Šumavě 1989 Dunaj / Labe

HVL_1060, HVL_1070, 

HVL_1080, HVL_1090, 

DE_BY_NR247

63101

DUN 1153 PP Pramen Vltavy Pramen Vltavy na rašeliništi s porostem klečové blatky 1989 Labe HVL_0010, IN140 63101

DUN 1269 PR Pavlova Huť Podmáčená smrčina ojedinělá v bukových porostech 1990 Labe DE_BY_NR023, BER_2015_J 62110, 62121

DUN 1274 PP Milov Svahové prameništní rašeliniště s bohatou fytocenózou 1990 Dunaj DUN_0020 62110

DUN 1275 PP Prameniště Kateřinského potoka Mokřady s pramennými vývěry a bohatými společenstvy 1990 Dunaj DUN_0020 62110

DUN 1363 NPP Na požárech Nížinné rašeliniště téměř bez lesního porostu, velká populace tetřívka obecného 1992 Dunaj DE_BY_NR118 62110

DUN 1552 PP Multerberské rašeliniště Klečové rašeliniště s typickou flórou a faunou 1992 Dunaj DUN_0160 63101

DUN 1561 PP Stodůlecký vrch Rašeliniště s lesními porosty 1992 Labe HVL_0270, AT_48, AT_49 63101

DUN 1717 PR Prameniště Systém pramenišť a rašelinišť s významnými rostlinnými i živočišnými společenstvy 1994 Dunaj / Labe
HVL_1120, HVL_1130, 

DUN_0070
63101

DUN 2166 PP Louka u Staré Huti
Mokřadní rašelinné louky a luční prameniště s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů 

rostlin
2002 Dunaj DUN_0050 62130

DUN 2321 PR Otovský potok
Prameniště, rašeliniště a mokřady v nivě přirozeně meandrujícího Otovského potoka a 

Schwarzenberského kanálu a jejich přítoků
2005 Dunaj DUN_0150 63101

DUN 2451 NPR Černé a Čertovo jezero Dvě největší šumavská jezera glaciálního původu, na Jezerni stěně horský prales 1933 Dunaj / Labe
BER_0290, DUN_0070, 

DUN_1070
63101

DYJ 831 PP Rašelinné jezírko Rosička Rašelinná tůň s výskytem leknínu bělostného 1984 Dunaj DYJ_0010 65401

DYJ 834 PR Luh u Telče Zbytek lužního porostu 1984 Dunaj DYJ_0010 65401

DYJ 2453 PP Černíč Rybník s velmi bohatou květenou 1953 Dunaj DYJ_0010 65401

DYJ 709 PR Jechovec Bohatá lokalita bledule jarní 1982 Dunaj DYJ_0050 65401

DYJ 1374 PP Olšina u Volfířova
Zachovalý komplex potočních a prameništních olšin s hojným výskytem bledule jarní a ochrana 

populací vzácných živočichů a rostlin vázaných na ekosystém rybníčku.
1987 Dunaj DYJ_0070 65401

DYJ 1776 PP Velký Troubný Mezotrofní rybník s vysokou druhovou diverzitou fyto- i zooplanktonu. 1995 Dunaj DYJ_0090 65401

DYJ 1777 PP Dědek u Slavonic Mezotrofní rybník s vysokou druhovou diverzitou fyto- i zooplanktonu. 1995 Dunaj DYJ_0090 65401

DYJ 2467 PP Červený rybníček Tůňka s výskytem lupenonohých korýšů 1956 Dunaj DYJ_0180 65401

DYJ 1834 PP Hevlínské jezero Mokřad s vodními ploškami, bohatá avifauna 1996 Dunaj DYJ_0190 22410

DYJ 1417 PP U lusthausu Lokalita bledule jarní 1988 Dunaj DYJ_0220 65401

DYJ 2170 PP Žleby Mokřadní vegetace s vysokými ostřicemi, bohatý výskyt upolínu evropského. 2002 Dunaj DYJ_0220 65401

DYJ 1897 PP Oleksovická mokřina Mokřad s významnými rostlinnými a živočišnými společenstvy 1997 Dunaj DYJ_0260 22410

DYJ 162 PR Karlov Zbytek lužního porostu,lokalita sněženky podsněžníku 1933 Dunaj DYJ_0270 22410

DYJ 2021 PP Mikulovické jezero Vodní a mokřadní biotop, vzácní živočichové. 1999 Dunaj DYJ_0270 65402

DYJ 1672 PR Věstonická nádrž Umělá přehradní nádrž se soustavami ostrůvků, bohaté hnízdiště a shromaždiště vodních ptáků 1994 Dunaj DYJ_0295_J 22410

DYJ 1882 PR Damašek Ploché údolí Hlučálu s povrchovým zrašeliněním a typickou květenou 1997 Dunaj DYJ_0300 65601

DYJ 1857 PP Louky u Polomu Rašelinné louky s bohatou květenou (prstnatec májový) 1996 Dunaj DYJ_0345_J 65601

DYJ 1011 PP Cukl a Rozsečské rašeliniště Mokřadní louky- refugium obojživelníků 1986 Dunaj DYJ_0360 65601

DYJ 1280 PP Nyklovický potok Meandrující potok s břehovými porosty, bohatá lokalita bledule jarní 1990 Dunaj DYJ_0360 65601

DYJ 1461 PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
Bukové a jasanové javořiny s hojným výskytem měsíčnice vytrvalé, zbytky lužních lesů při 

Hodonínce
1990 Dunaj DYJ_0360 65601

DYJ 470 PR Údolí Chlébského potoka Bohatá lokalita bledule jarní 1953 Dunaj DYJ_0380 65601
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Národní plán povodí Dunaje

I. Charakteristiky  části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky

Tab. I.4.h - Maloplošná zvláště chráněná území vázaná na vodní prostředí

Dílčí povodí
Číslo  

MZCHÚ

Kategorie 

MZCHÚ
Název MZCHÚ Důvod ochrany

Rok 

vyhlášení
Mezinárodní oblast povodí ID útvaru povrchových vod ID útvaru podz. vod

DYJ 1065 PR Ploník Mokřadní společenstva s řadou vzácných druhů rostlin, refugium obojživelníků 1988 Dunaj DYJ_0380 65601

DYJ 1855 PP Javorův kopec Zbytek prameništních luk s výskytem prstnatce májového 1996 Dunaj DYJ_0380 65601

DYJ 1858 PP Svratka Malá část břehového porostu s hojným výskytem pérovníku pštrosího 1996 Dunaj DYJ_0380 65601

DYJ 1941 PP Údolí Chlébského potoka Vlhké louky s výskytem bledule jarní 1998 Dunaj DYJ_0380 65601

DYJ 306 PP Pernovka Rašelinná loučka s typickou vegetací 1954 Dunaj DYJ_0390 65603

DYJ 1462 PP Pilský rybníček Zazemňující se vodní nádrž - refugium obojživelníků 1990 Dunaj DYJ_0420 65601

DYJ 1868 PP Hersica Mokřadní společenstva s přirozenými olšinami a masovým výskytem bledule jarní 1997 Dunaj DYJ_0420 65601

DYJ 697 PR Obůrky-Třeštěnec Bohaté naleziště vstavačovitých 1980 Dunaj DYJ_0430 22420

DYJ 955 PP Žebětínský rybník Menší rybník a mokřadní louky - refugium obojživelníků 1985 Dunaj DYJ_0490 22420

DYJ 1920 PP Babolský háj Mokřad s výskytem vzácného kapradníku bažinného 1998 Dunaj DYJ_0500 65601

DYJ 1064 PR Pavlovské mokřady Rašeliniště přechodového charakteru s typickou vegetací 1988 Dunaj DYJ_0540 66200

DYJ 1077 PR Uhliska Enkláva mokřadních luk uprostřed polních kultur s bohatou květenou 1988 Dunaj DYJ_0540 66200

DYJ 1195 PP V chaloupkách Prameništní louka s bohatou květenou, hl. mečík střechovitý 1990 Dunaj DYJ_0540 66200

DYJ 1869 PP Horní Bělá
Luční enkláva v údolní nivě Bělé se zachovalými břehovými porosty a výskytem mokřadních a 

rašelinnýc
1997 Dunaj DYJ_0540 66200

DYJ 1808 PR Louky pod Kulíškem Zamokřelé louky se dvěma rybníčky, bohatá květena, výskyt otakárka ovocného 1996 Dunaj DYJ_0590 65602

DYJ 1079 PR Skelná huť Mokré louky se vzácnou květenou 1988 Dunaj DYJ_0600 66200

DYJ 1202 PP Louky pod Skalami Mokřadní ostřicové louky s bohatou květenou 1990 Dunaj DYJ_0600 66200

DYJ 1213 PP Návesní niva Podmáčené louky s bohatou květenou a zvířenou (obojživelníci) 1989 Dunaj DYJ_0610 66200

DYJ 1214 PP Nivské louky Mokřady s vlhkomilnou flórou a faunou 1989 Dunaj DYJ_0610 66200

DYJ 1251 PP Nebeský rybník Zarostlý rybník-útočište vodního ptactva a obojživelníků 1990 Dunaj DYJ_0610 66200

DYJ 1805 PP Černá skála Jezírko na dně opuštěného lůmku s hojným výskytem obojživelníků 1996 Dunaj DYJ_0610 66200

DYJ 290 NPR Vývěry Punkvy Nejcenější část CHKO s celým systémem jeskyní a propastí Macochou 1933 Dunaj DYJ_0620 66300

DYJ 1186 PR Bílá voda Smíšené převážně listnaté porosty na vápencových svazích 1990 Dunaj DYJ_0620 66300

DYJ 1930 PR Balcarova skála-Vintoky Jeskyně Balcarka, Vintocká propast, společenstva skalních stepí 1998 Dunaj DYJ_0620 66300

DYJ 2070 PR Sloupsko-šošůvské jeskyně
Geomorfologicky cenné krasové území v devonských vápencích severní části Moravského 

krasu
1999 Dunaj DYJ_0620 66300

DYJ 151 NPR Býčí skála Zalesněné údolí Křtinského potoka s řadou povrchových i podzemních krasových fenomenů 1950 Dunaj DYJ_0640 66300

DYJ 647 PR U Výpustku Přirozené listnaté porosty se vzácnou květenou 1950 Dunaj DYJ_0640 66300

DYJ 1185 NPP Rudické propadání Systém ponorů Jedovnického potoka,lokalita teplomilné květeny, zbytek přirozené smrčiny 1990 Dunaj DYJ_0640 66300

DYJ 1906 PR Mokřad pod Tipečkem Významná společenstva pramenišť, podmáčených luk a mokřadů 1997 Dunaj DYJ_0640 66200

DYJ 1043 PP Soběšické rybníčky Dva malé rybníčky, refugium obojživelníků 1987 Dunaj DYJ_0650 65700

DYJ 887 PP Zhořská mokřina Bohatá lokalita prstnatce májového 1984 Dunaj DYJ_0660 65601

DYJ 894 PP Střelická bažinka Slatinná louka s typickými společenstvy 1980 Dunaj DYJ_0660 65700

DYJ 1449 PP Augšperský potok Údolí s meandrujícím potokem, útočiště obojživelníků 1989 Dunaj DYJ_0660 65700

DYJ 698 PR Černovický hájek Poslední zbytek lužního lesa v těsné blízkosti Brna 1977 Dunaj DYJ_0670 22410

DYJ 1128 PP Holásecká jezera Systém vodních ploch s břehovými porosty-refugium obojživelníků 1987 Dunaj DYJ_0670 22410

DYJ 1899 PP Rájecká tůň Říční tůňka v nivě Svitavy, zbytek lužního lesa, výskyt obojživelníků 1997 Dunaj DYJ_0670 22410

DYJ 2427 PP Bralová Lokalita hadího mordu nachového 1953 Dunaj DYJ_0680 32301

DYJ 1474 PP Jalový dvůr Heršpický rybník-refugium obojživelníků a přilehlá stráň s teplomilnou květenou 1990 Dunaj DYJ_0700 32301

DYJ 1481 PP Panská skála Opuštěný zatopený lom, refugium obojživelníků 1990 Dunaj DYJ_0710 66200

DYJ 1443 PP Žabárník Niva Dunávky s vodní nádrží, hnízdiště ptactva a refugium obojživelníků a plazů 1990 Dunaj DYJ_0760 22410

DYJ 2026 PP Nosislavská zátočina Břehová společenstva s významným výskytištěm živočišných populací. 1991 Dunaj DYJ_0790 22410

DYJ 313 PP Plácky Mokřad s cennou slanomilnou vegetací 1950 Dunaj DYJ_0800 32301

DYJ 1451 PR Plačkův les a říčka Šatava Zaplavovaný zbytek lužního lesa s bohatou avifaunou 1990 Dunaj DYJ_0800 22410

DYJ 838 PP Ještěnice Malé rašeliniště s typickou flórou 1984 Dunaj DYJ_0810 65500
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DYJ 1532 PR Rybník Starý Horní tok Hraničního potoka s mokřadními loukami a vzácnou květenou 1992 Dunaj DYJ_0810 65500

DYJ 1645 PR Čermákovy louky Mokřadní a rašelinné louky se vzácnou květenou a zvířenou 1993 Dunaj DYJ_0810 65500

DYJ 1896 PR Na Oklice Prameništní rašeliniště a rašelinné louky 1997 Dunaj DYJ_0810 65500

DYJ 1901 PR Nový rybník Mokřadní a luční ekosystémy, výskyt chráněných druhů 1997 Dunaj DYJ_0810 65500

DYJ 715 PP Bukovské rybníčky Rašeliniště s významnou květenou 1982 Dunaj DYJ_0820 65500

DYJ 717 PR Rašeliniště Bažantka Slatiniště a vlhké louky, hnízdiště bekasiny otavní 1982 Dunaj DYJ_0820 65500

DYJ 832 PP Jezdovické rašeliniště Rašeliniště s typickou květenou 1984 Dunaj DYJ_0820 65500

DYJ 835 PP Lukšovská Podmáčené lesní porosty s bohatým podrostem 1984 Dunaj DYJ_0820 65500

DYJ 836 PR Velký Pařezitý rybník Podmáčené lesní porosty na okraji rybníka 1984 Dunaj DYJ_0820 65500

DYJ 2050 PR Šimanovské rašeliniště Luční rašelininištní a mokřadní společenstva s výskytem vzácných a ohrožených druhů 1999 Dunaj DYJ_0830 65500

DYJ 718 NPP Hojkovské rašeliniště Slatiniště s typickou květenou 1982 Dunaj DYJ_0850 65500

DYJ 1648 PR U Miličovska Luční rašeliniště s cennou květenou a zvířenou 1993 Dunaj DYJ_0850 65500

DYJ 713 PR Vílanecké rašeliniště Přechodové rašeliště s typickou vegetací 1982 Dunaj DYJ_0860 65500

DYJ 714 PR Rašeliniště Loučky Zachovalé slatiniště a přechodové rašeliniště s typickými společenstvy 1982 Dunaj DYJ_0860 65500

DYJ 1415 PR Opatovské zákopy Rašelinné louky a prameniště s významnou květenou 1988 Dunaj DYJ_0880 65500

DYJ 1421 PP Urbánkův palouk Rašelinná loučka s bohatou květenou 1990 Dunaj DYJ_0880 65500

DYJ 956 PP Pazderna Mokrá louka s bohatým výskytem prstnatce májového 1985 Dunaj DYJ_0900 65500

DYJ 250 PP Mrázkova louka Malé lesní rašeliniště s porostem rosnatky okrouhlolisté 1949 Dunaj DYJ_0990 65500

DYJ 1444 PP Dobrá Voda Mokřadní louky s četnými vstavači 1990 Dunaj DYJ_1010 65500

DYJ 624 PR Údolí Oslavy a Chvojnice Kaňonovitá údolí dvou toků se skalnatými svahy a teplomilnými porosty 1974 Dunaj DYJ_1080 65500

DYJ 1445 PP Olšoveček Dva malé rybníčky, významná lokalita chráněných druhů ryb aj. 1989 Dunaj DYJ_1100 65500

DYJ 1416 PR U hájenky Vlhká louka s přirozeným bylinným pokryvem 1988 Dunaj DYJ_1110 65500

DYJ 2201 PR Blatná hráz
Údolní niva kolem přirozeně meandrujícího Šebkovického potoka se zbytky potočních olšin 

uprostřed monokultur smrku. Jedno z posledních nalzišť bledule jarní na okrese Třebíč.
2002 Dunaj DYJ_1110 65500

DYJ 2316 NPR Krumlovsko-rokytenské slepence

Geomorfologicky a mikroklimaticky členité území údolí říčky Rokytné, zahloubené v permských 

slepencích s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů skal, lesostepí, lesů a 

vod

2005 Dunaj DYJ_1160 52220

DYJ 1918 PP Troskotovický dolní rybník Rybník s rákosinami a břehovými porosty, bohatá ornitologická lokalita 1998 Dunaj DYJ_1170 22410

DYJ 896 PP V olších Zbytek lužního porostu s bohatou avifaunou 1980 Dunaj DYJ_1180 22410

DYJ 1917 PR Šumický rybník Rybník s vlhkými loukami, významné refugium živočichů 1998 Dunaj DYJ_1180 22410

DYJ 1452 PP Betlém Bažina - bohatý výskyt obojživelníků 1990 Dunaj DYJ_1195_J 22410

DYJ 1626 PP Dolní mušovský luh Lužní porost na soutoku Jihlavy a Svratky s bohatou avifaunou 1990 Dunaj DYJ_1195_J 22410

DYJ 147 PP Jezírko Kutnar Opuštěné dyjské rameno s vodní květenou 1956 Dunaj DYJ_1230 22503

DYJ 203 PP Květné jezero Mrtvé rameno Dyje s vodní květenou 1956 Dunaj DYJ_1230 22503

DYJ 576 NPR Křivé jezero Mrtvé rameno Dyje s lužními porosty, hnízdiště ptactva 1973 Dunaj DYJ_1240 31100

DYJ 1453 NPP Pastvisko u Lednice Mokřadní louky s bohatou avifaunou 1990 Dunaj DYJ_1240 22503

DYJ 208 NPR Lednické rybníky Soustava několika rybníků s přilehlými lukami a lesíky, ornitologicky významné území 1953 Dunaj DYJ_1250 22503

DYJ 1689 PR Františkův rybník
Rybník s přilehlými mokřady a písčitými lady s pestrými společenstvy s řadou významných 

druhů
1994 Dunaj DYJ_1260 22503

DYJ 1491 PR Moravanské lúky Karpatská louka s bohatým výskytem vstavačovitých 1990 Dunaj DYJ_1270 32301

DYJ 310 PR Písečný rybník Značně zarostlý rybník s bohatou vodní a mokřadní květenou 1956 Dunaj DYJ_1280 22502

DYJ 2119 PP Jezero

Botanicky, zoologicky, esteticky a krajinářsky hodnotný komplex vlhkých až mokřadních luk, s 

bohatým bylinným podrostem. Zvláště chráněné druhy rostlin pampeliška bahenní, prstnatec 

májový aj.

2000 Dunaj DYJ_1280 22502

DYJ 394 PR Skařiny Starý lužní porost, hnízdiště vzácného ptactva (čápi, dravci aj.) 1956 Dunaj DYJ_1290 22503

DYJ 1729 PR Stibůrkovská jezera Zbytek vlhkých periodicky zaplavovaných luk s mrtvými rameny se zbytkem lužního lesa 1994 Dunaj DYJ_1290 22503

MOV 1335 PR Vřesová stráň
Lokalita chráněných a mizejících druhů rostlin, je též biotopem ohrožené fauny a má nemalý 

význam estetický a krajinotvorný
1990 Dunaj 32110
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MOV 1347 PP Motyčanka Mokřadní louka s typickými prvky vegetace jako ojedinělá a vzácná v této oblasti 1990 Dunaj 32110

MOV 1298 NPR Kralický Sněžník Centrální a vrcholová část masivu s přirozenými porosty, vysokohorské hole a rašeliniště 1990 Dunaj MOV_0010 64321

MOV 367 NPR Rašeliniště Skřítek
Ochrana vrchovištního rašeliniště prameništního typu s charakteristickými rostlinnými a 

živočišnými společenstvy
1955 Dunaj / Odra MOV_0120 64311

MOV 1498 PP U Kaštánku Komplex rašelinných luk a mokřin s hojným výskytem vstavačovitých 1989 Dunaj MOV_0210 52120

MOV 480 PR V dole Bohatá lokalita bledule jarní 1955 Dunaj MOV_0230 64321

MOV 1496 PP Selský potok Bohatá lokalita bledule jarní 1990 Dunaj MOV_0230 64321

MOV 1455 PP Skřípovský mokřad Mokřadní louky s tůněmi, výskyt vzácného zevaru nejmenšího, refugium obojživelníků 1990 Dunaj MOV_0360 66200

MOV 1226 PP U nádrže Mokřady poblíž vodní nádrže s bohatou květenou, útočiště obojživelníků 1989 Dunaj MOV_0390 66400

MOV 1188 NPR Ramena řeky Moravy Hlavní tok Moravy s četnými přítoky,mrtvými rameny, břehovými porosty a lužními lesy 1990 Dunaj MOV_0420 22201

MOV 1698 PR Litovelské luhy Souvislý lesní komplex s bohatým bylinným podrostem a výskytem vzácných druhů korýšů 1994 Dunaj MOV_0420 22201

MOV 393 PR Skalské rašeliniště Rašeliniště přechodového typu s typickou květenou 1970 Dunaj MOV_0440 64321

MOV 1663 PR Chomoutovské jezero
Jezero po těžbě štěrkopísků s ostrovy, břehovými porosty s bohatou avifaunou, reintrodukován 

bobr
1993 Dunaj MOV_0470 22201

MOV 2105 PR Mokřiny u Krahulčí

Mokřadní ekosystémy v nivě Trusovického potoka s výskytem chráněných mokřadních druhů 

rostlin v početných populacích. Bohatá populace kriticky ohroženého druhu starčeku bahenního 

(Senecio paludosus).

2000 Dunaj MOV_0480 66120

MOV 301 PR Panské louky Rašelinné louky s přirozenými společenstvy 1970 Dunaj MOV_0490 66120

MOV 315 PR Plané loučky Tůňka v nivě Moravy s porosty leknínů a stulíků 1952 Dunaj MOV_2530 22201

MOV 1137 NPR Vrapač
Typická ukázka Pomoraví, meandrující tok se slepými rameny,lužní lesy,bohatá zvířena 

hl.avifauna
1989 Dunaj MOV_2530 66400

MOV 1189 PP Malá Voda Malý úsek přirozeného toku v Litovelském Pomoraví 1990 Dunaj MOV_2530 66400

MOV 1581 PP Častava Mrtvé rameno Moravy a rybník s břehovými porosty 1992 Dunaj MOV_2530 22201

MOV 1582 PP Daliboř Zbytek slatinných společenstev se vzácnou květenou 1992 Dunaj MOV_2530 22201

MOV 1584 PR Hejtmanka Lužní les u Malé Vody s bohatou květenou 1992 Dunaj MOV_2530 66400

MOV 1585 PP Hvězda Zamokřelé louky navazující na Malou Vodu 1992 Dunaj MOV_2530 66400

MOV 1586 PR Kačení louka Pestrá společenstva vodní hladiny, mokrých luk a olšin 1992 Dunaj MOV_2530 66200

MOV 1587 PR Panenský les Část toku Moravy,slepá ramena a tůně 1992 Dunaj MOV_2530 22201

MOV 1592 PP V Boukalovém Mokřady v lužním porostu, refugium obojživelníků a plazů 1992 Dunaj MOV_2530 22201

MOV 1659 PP Bázlerova pískovna Zatopená pískovna s břehovými porosty, bohatá avifauna, lokalita blatnice skvrnité 1993 Dunaj MOV_2530 22201

MOV 1684 PP Kurfürstovo rameno Uměle odstavené říční rameno, významné trdliště ryb 1994 Dunaj MOV_2530 22201

MOV 1697 PR Kenický Druhově i prostorově diferencovaný lužní les uvnitř živého meandru 1994 Dunaj MOV_2530 22201

MOV 1701 PP Za mlýnem Soubor mokřadních biotopů od bažinných luk po měkký luh 1994 Dunaj MOV_2530 66200

MOV 1816 PR Království Lužní lesy, lipové a březové doubravy a olšiny s bohatou flórou a faunou 1995 Dunaj MOV_2530 22201

MOV 2498 PR Galovské lúky
Louky s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zajištění 

podmínek k perspektivnímu vývoji populací těchto druhů (zejména vstavačovitých).
1952 Dunaj MOV_0610 32210

MOV 2409 PP Bečevná Bohatá lokalita vstavače bledého 1948 Dunaj MOV_0650 32210

MOV 2032 PP Mokřady Vesník Svahové prameniště s výskytem typických mokřadních společenstev a prameniště v údolní nivě 1999 Dunaj MOV_0670 32210

MOV 2038 PP Zbrankova stráň Květnaté louky na sušších a mokřadních stanovištích s výskytem vzácných druhů květeny 1999 Dunaj MOV_0680 32210

MOV 2044 PP Pivovařiska
Květnaté louky na sušších a mokřadních stanovištích s výskytem zvláště chráněných druhů 

květeny
1999 Dunaj MOV_0680 32210

MOV 223 PP Louky pod Štípou Zbytky květnatých luk s orchidejemi a zvláště chráněnými druhy rostlin 1949 Dunaj MOV_0700 32210

MOV 2040 PP Lúčky - Roveňky Mokřadní louky s výskytem vzácných orchidejí a dalších vzácných mokřadních druhů rostlin 1999 Dunaj MOV_0700 32210

MOV 321 PP Pod Juráškou Slatinná louka s výskytem rosnatky okrouhlolisté 1952 Dunaj MOV_0720 32210

MOV 1521 PP Kudlačena Rašelinné louky s mokřadní květenou 1988 Dunaj MOV_0720 32210

MOV 1520 PP Poskla Rašelinné louky a smilkové pastviny 1988 Dunaj MOV_0730 32210

MOV 1730 PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou Okraj údolní nivy Rožnovské Bečvy s mokřadními společenstvy 1994 Dunaj MOV_0740 32210
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MOV 2029 PR Choryňský mokřad
Regionálně významný mokřadní ekosystém s přítomností zvláštně chráněných druhů fauny a 

flóry.
1999 Dunaj MOV_0790 32210

MOV 445 PP Těšice Bažinatá louka s vlhkomilnou květenou 1956 Dunaj MOV_0800 32210

MOV 125 NPR Hůrka u Hranic Malé, ale významné krasové území s nejhlubší propastí v ČR 1952 Dunaj MOV_0820 32210

MOV 436 PR Škrabalka Soustava vodních tůní a slepých ramen v Pobečví, bohaté ptačí hnízdiště 1956 Dunaj MOV_0820 22110

MOV 2231 NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně

Krasové území s komplexem Zbrašovských aragonitových jeskyní se všemi podzemními a 

povrchovými krasovými jevy, včetně výplně jeskyní, přírodních společenstev v jeskyních a 

přirozené hlubinné vývěry oxidu uhličitého.

2003 Dunaj MOV_0820 32210

MOV 1731 PR Malý Kosíř
Svahy Malého Kosíře se subxerofilními trávníky a vodními tůněmi s významnou květenou a 

zvířenou
1993 Dunaj MOV_0840 66200

MOV 530 NPR Zástudánčí Zachovalý lužní les u neregulovaného toku Bečvy, bohaté ptačí hnízdiště 1953 Dunaj MOV_0850 22202

MOV 1252 NPP Hrdibořické rybníky Několik rybníků s porosty rákosin - refugium obojživelníků a avifauny 1990 Dunaj MOV_0850 22203

MOV 1218 PP Pod Zápovědským kopcem Úsek meandrujícího toku Romže se zachovalými břehovými porosty 1989 Dunaj MOV_0860 22202

MOV 1196 PP Rašeliniště v Klozovci Lesní rašeliniště s porosty rašeliníku a ostřic 1990 Dunaj MOV_0870 66200

MOV 1199 PR Lipovské úpolínové louky Bohatá lokalita upolínu nejvyššího 1990 Dunaj MOV_0870 66200

MOV 1203 PP Pod liščím kupem Ostřicová lada s bohatým porostem prstnatce májového 1990 Dunaj MOV_0870 66200

MOV 1216 PR Kněží hora Ostrůvek teplomilné a vlhkomilné květeny 1989 Dunaj MOV_0900 66200

MOV 1253 PP Údolí Velké Hané Říční údolí, refugium obojživelníků, plazů a ptactva 1990 Dunaj MOV_0960 66200

MOV 133 NPP Chropyňský rybník Rybník s výskytem kotvice splývavé, a bohatou avifaunou 1954 Dunaj MOV_1100 22203

MOV 412 PP Stonáč Údolí potoka s četnými tůněmi a bohatou vodní i pobřežní květenou 1955 Dunaj MOV_1140 22202

MOV 1891 PP Tlumačovská tůňka Rybníček se vzácnými druhy řas a velkým množstvím obojživelníků 1994 Dunaj MOV_1160 32221

MOV 1764 PP Rameno Moravy Slepé rameno Moravy se zbytky vodních a mokřadních společenstev 1995 Dunaj MOV_1170 22202

MOV 877 PP Průkopa Bohatá lokalita kruštíku bahenního, růžkatého a širolistého 1984 Dunaj MOV_1210 32221

MOV 1422 PP Bezedník Rybník - refugium obojživelníků 1991 Dunaj MOV_1220 32221

MOV 2097 PR Trnovec
Zachování lesního typu tvrdého luhu, jeho pestré dřevinné skladby a věkové diferencovanosti 

tak, aby se udržely a rozvíjely podmínky pro výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů.
2000 Dunaj MOV_1270 22501

MOV 262 PP Na letišti Slepé rameno Moravy s vodní flórou a faunou 1956 Dunaj MOV_1290 32221

MOV 1942 PR Kanada Tůně a slepá ramena v inundačním území 1998 Dunaj MOV_1290 22501

MOV 810 PP Lom Rasová Zatopený pískovcový lom - refugium obojživelníků 1982 Dunaj MOV_1300 32222

MOV 1433 PP Uhliska Mokřadní louka s bohatou flórou a faunou 1991 Dunaj MOV_1310 32221

MOV 2055 PP Olšava
Poslední zbytky přirozeného neregulovaného úseku řeky Olšavy, zoologicky velmi významná 

lokalita
1999 Dunaj MOV_1340 32222

MOV 1436 PP Uvezené Ukázka sesuvného území na prameništi, smíšený porost s hojným česnekem medvědím 1991 Dunaj MOV_1350 32222

MOV 2120 PP Lázeňský mokřad Poslední zbytek původních slatinných luk s porosty vrbin. 2001 Dunaj MOV_1350 22502

MOV 1938 PR Kolébky Jilmový luh s výskytem vzácných druhů 1998 Dunaj MOV_1360 22502

MOV 784 PP Bahulské jamy Ukázka bělokarpatské květnaté louky 1982 Dunaj MOV_1370 32240

MOV 1032 NPR Jazevčí Rozlehlý komplex rozlehlých bělokarpatských květnatých luk 1987 Dunaj MOV_1370 32222

MOV 1035 NPR Porážky Významná bělokarpatská louka, jediné naleziště všivce statného v ČR 1987 Dunaj MOV_1370 32222

MOV 2067 PP Osypané břehy Unikátní geomorfologický výtvor, významný biotop řady vzácných a chráněných živočichů 1999 Dunaj MOV_1380 22502

MOV 291 PR Oskovec Lužní porost, hnízdiště ptactva 1956 Dunaj MOV_1390 22502

MOV 1905 PP Tůň u Kostelan Významný mokřad - lokalita kotvice plovoucí 1997 Dunaj MOV_1390 22502

MOV 1031 NPR Čertoryje Velmi reprezentativní ukázka květnatých bělokarpatských luk 1987 Dunaj MOV_1410 32222

MOV 1493 PR Oskovec II Lužní les s jasanem úzkolistým a početnou kolonií čápa bílého 1991 Dunaj MOV_1410 22502

MOV 1034 PR Machová Komplex bělokarpatských květnatých luk 1987 Dunaj MOV_1420 32222

MOV 362 NPR Ranšpurk Starý lužní prales s bohatou avifaunou 1949 Dunaj MOV_1430 22503

MOV 1492 PP Očovské louky Vlhké ostřicové louky s řadou vzácných druhů 1990 Dunaj MOV_1430 22502

MOV 2443 NPR Cahnov - Soutok Starý lužní prales s bohatým podrostem a avifaunou 1949 Dunaj MOV_1430 22503
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MOV 769 PR Ploščiny Pastviny s bohatou květenou, krajinářsky vysoce hodnotné území 1982 Dunaj MOV_1470 32230

MOV 770 PR Bílé potoky Vynikající mokřadní společenstva 1982 Dunaj MOV_1470 32230

MOV 771 PR Javorůvky Květnatá bělokarpatská louka 1982 Dunaj MOV_1470 32230

MOV 805 PP Chmelinec Bohatá lokalita prstnatce májového 1982 Dunaj MOV_1490 32240

MOV 797 PP Záhumenice Zachovalé prameniště s typickými vlhkomilnými společenstvy 1982 Dunaj MOV_1500 32240

MOV 1745 PP Hrnčárky Květnatá louka a prameniště s bohatou květenou 1995 Dunaj MOV_1500 32240

MOV 788 PR Pod Žitkovským vrchem Krajinářsky cenné louky a pastviny s rozptýlenou zelení 1982 Dunaj 32240

MOV 1624 PP Grun Zamokřená louka s typickou květenou Bílých Karpat 1991 Dunaj 32240
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