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2.
METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

k defi nici nízkoemisního spalovacího zdroje

Metodický pokyn upřesňuje požadavky na „nízkoemisní“ spalovací zdroje co do přípustných emisí vybraných znečišťujících 
látek a také minimální energetické efektivnosti a stanovuje některé další požadavky na spalovací zdroje, způsobilé k udělení 
fi nanční podpory v rámci OPŽP a národních programů SFŽP, nad rámec nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech 
a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

Emisní parametry jsou stanoveny diferencovaně podle jmenovitého tepelného příkonu spalovacího zdroje a druhu spalova-
ného paliva. Vyjádřeny jsou jako nejvyšší přípustné koncentrace dané znečišťující látky ve spalinách za normálních stavových 
podmínek v suchém plynu a při daném referenčním obsahu kyslíku. 

Požadavky na minimální energetickou efektivnost zdroje jsou defi novány buď mírou účinnosti výroby tepla1 nebo prostřed-
nictvím mezní úrovně komínové ztráty2 – vždy vyjádřených procentuelně k tepelnému příkonu3 zdroje. 

1)  Mírou účinnosti výroby tepla se rozumí poměr množství tepla předaného spalovacím zdrojem teplonosné látce za jednotku času k příkonu zdroje.
2) Komínovou ztrátou se rozumí ztráta citelným teplem spalinami.
3) Tepelným příkonem zdroje se rozumí množství tepla přivedeného do spalovací komory zdroje palivem
o dané výhřevnosti za jednotku času.
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Sledovaný parametr Jmenovitý tepelný příkon zdroje 
≤ 0,3 MW > 0,3 - 1 MW > 1 - 5 MW > 5 MW1

CO [mg.m-3] ([mg.kWh-1]) 50 (50) 50 50 50
NOx [mg.m-3] ([mg.kWh-1]) 70 (70) 80 100 150
Minimální garantovaná účinnost [%] 93 94 94 95
Přípustná komínová ztráta [%] 6 5 5 4

Tab. II. Spalovací zdroje spalující kapalná paliva

1) za nízkoemisní spalovací zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším je považován spalovací zdroj splňující BAT

Sledovaný parametr Jmenovitý tepelný příkon zdroje 
≤ 0,3 MW > 0,3 - 1 MW > 1 - 5 MW > 5 MW1

CO [mg.m-3] ([mg.kWh-1]) 80 (80) 80 80 80
NOx [mg.m-3] ([mg.kWh-1]) 130 (130) 130 150 250
Minimální garantovaná účinnost [%] 90 91 91 95
Přípustná komínová ztráta [%] 6 5 5 4

Hodnoty sledovaných emisních parametrů a energetické účinnosti budou ověřovány oprávněnou osobou (akreditovaná 
zkušebna, autorizovaná osoba) při provozu spalovacího zdroje v celém výkonovém rozsahu, tj. minimálně při jmenovitém 
a nejmenším částečném tepelném výkonu defi novaném výrobcem nebo tímto metodickým pokynem. 

Splnění předepsaných mezních úrovní emisí a minimální účinnosti žadatelé prokáží po realizaci projektu respektive po uve-
dení zdroje do provozu. Uznatelným dokladem o splnění požadavků bude protokol prokazující ověření defi novaných parametrů 
dle standardizovaných postupů provedených k tomu oprávněnou osobou (akceptován bude buď protokol o počáteční zkoušce 
typu výrobku provedený akreditovanou zkušebnou v rámci certifi kace výrobku1 nebo protokol o měření provedený osobou 
autorizovanou k měření emisí2). 

Ověřování splnění parametrů měřením na spalovacím zdroji po uvedení do provozu je prováděno v rámci garančních zkoušek 
a při použití garančního paliva.

Nedovoluje-li tepelná soustava, do níž je spalovací zdroj připojen, dosáhnout požadovaných hodnot účinnosti výroby tepla 
(při částečném výkonu), je v rámci projektu doporučena (současná) úprava této soustavy tak, aby zdroj takovéto účinnosti mohl 
dosáhnout.

Tab. I. Spalovací zdroje spalující plynná paliva

Doplňující informace k Tabulce I a II:
•  Emisní parametry vyjádřeny v podobě nejvyšší přípustné koncentrace dané znečišťující látky ve spalinách za normálních 

stavových podmínek, v suchém plynu a při referenčním obsahu kyslíku 3 %.
•  Minimální účinnost: Preferováno ověření přímou metodou, v případě použití nepřímé metody je pak minimální účinnost 

vyjádřena nejvyšší přípustnou komínovou ztrátou.
•  Splnění požadavků nejvyšších přípustných emisí a minimální účinnosti bude ověřeno v celém výkonovém rozsahu daného 

zdroje, tj. minimálně při jmenovitém a nejmenším částečném tepelném výkonu zdroje (požadován nejvýše na úrovni 30 % 
jmenovitého). V případě emisí CO u zdrojů nad 5 MW se při nejmenším částečném výkonu připouští překročení uvedeného 
parametru nejvýše o 50 %.

•  V případě spalovacích zdrojů na kapalná paliva se předpokládá využití pouze paliv s obsahem síry, podle platné legislativy 
(Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší).

•  U spalovacích zdrojů typu parního kotle je přípustné překročení uvedeného emisního parametru pro koncentraci NOx až do 
obsahu 150 mg.m-3.

1) Podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
2) Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

1) za nízkoemisní spalovací zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším je považován spalovací zdroj splňující BAT
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CO [mg.m-3] ([mg.kWh-1]) 10 2200 (4210) 1250 (2400)
TOC1 [mg.m-3] ([mg.kWh-1]) 10 80 (160) 70 (140)
TZL [mg.m-3] ([mg.kWh-1]) 10 70 (140) 70 (140)
Minimální garantovaná účinnost [%] 82 85
Přípustná komínová ztráta [%] 14 12

Sledovaný parametr Referenční obsah 
kyslíku [%]

Jmenovitý tepelný příkon zdroje
≤ 0,05 MW > 0,05 - 0,3 MW

Sledovaný parametr
Referenční obsah 

kyslíku [%] 1
Jmenovitý tepelný příkon zdroje

> 0,3 do 1 MW             > 1 do 5 MW             > 5 MW 2

CO [mg.m-3] 6 400 300 300
11 650 650 450

NOx [mg.m-3] 6 600 550 400
11 650 650 350

TOC3 [mg.m-3] 6 50 50 50
11 75 75 75

TZL [mg.m-3] 6 100 50 50
11 150 75 45

SO2 [mg.m-3] 6 - - 15004

11 - - 1500
Minimální garantovaná účinnost [%] 85 85 87
Přípustná komínová ztráta [%] 12 12 10

1) celkový organický uhlík (TOC) - Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako 
celkový uhlík

Tab. IV. Spalovací zdroje na tuhá paliva

Tab. III. Spalovací zdroje na tuhá paliva

1) referenční obsah kyslíku 11 % se použije pro spalování biomasy a referenční obsah kyslíku 6 % pro spalování ostatních tuhých paliv
2) za nízkoemisní spalovací zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším je považován spalovací zdroj splňující BAT
3) celkový organický uhlík (TOC) - Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako celkový uhlík
4) pro fl uidní kotle je maximální přípustná koncentrace SO2 800 mg.m-3

Doplňující informace k Tab. III a IV: 
•  Limitní hodnoty jsou uvedeny za normálních stavových podmínek v suchém plynu.
•  V případě spalování  tuhých paliv z nedřevní biomasy je přípustné navýšení hodnoty NOx na nejvýše dvojnásobek předepsa-

ných parametrů, přičemž u zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW nesmí být překročena koncentrace 
HCl ve spalinách 30 mg.m-3 (při referenčním obsahu kyslíku ve spalinách 11 %).

•  Minimální účinnost: Preferováno ověření přímou metodou, v případě použití nepřímé metody je pak minimální účinnost 
vyjádřena nejvyšší přípustnou komínovou ztrátou. 

•  Splnění požadavků nejvyšších přípustných emisí a minimální účinnosti bude ověřeno v celém výkonovém rozsahu daného 
zdroje, tj. minimálně při jmenovitém a nejmenším částečném tepelném výkonu zdroje (nejmenší částečný výkon dle prohlá-
šení výrobce/dodavatele zdroje, ne však více než  50 % jmenovitého tepelného výkonu). V případě emisí CO při nejmenším 
částečném výkonu se připouští překročení uvedeného parametru nejvýše o 50 %. 

•  U spalovacích zdrojů s ručním přikládáním je splnění podmínky dosažení minimální účinnosti a emisních parametrů při 
nejmenším částečném výkonu možno nahradit současnou instalaci akumulační nádoby odpovídající velikosti (55 litrů vod-
ního objemu na instalovaný kilowatt tepelného výkonu zdroje).
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Sledovaný parametr Plynná paliva Kapalná paliva
CO [mg.m-3] 650 450
NOX [mg.m-3] 500 400

Sledovaný parametr Plynná paliva Kapalná paliva
CO [mg.m-3] 100 100
NOX [mg.m-3] 250 300

Doplňující informace k Tab. V: 
•  Emisní parametry jsou vyjádřeny v podobě nejvyšší přípustné koncentrace dané znečišťující látky ve spalinách za normál-

ních stavových podmínek v suchém plynu a při referenčním obsahu kyslíku 5 %. 
•  V případě zdrojů spalujících dřevoplyn je maximální koncentrace emisí CO navýšena na hodnotu 1500 mg.m-3.
•  Požadavky nejvyšších přípustných emisí jsou předepsány a ověřovány jen při provozu zdroje na jmenovitý tepelný  příkon.

Tab. V. Spalovací zdroje typu pístového spalovacího motoru na kapalná či plynná paliva

Tab. VI. Spalovací zdroje typu spalovací turbíny na plynná či kapalná paliva

Doplňující informace k Tab. VI: 
•  Emisní parametry jsou vyjádřeny v podobě nejvyšší přípustné koncentrace dané znečišťující látky ve spalinách za normál-

ních stavových podmínek v suchém plynu a při referenčním obsahu kyslíku 15 %. 
•  Splnění požadavků nejvyšších přípustných emisí bude ověřeno ve výkonovém rozsahu daného zdroje vymezeného 50 % 

a 100 % jmenovitého tepelného příkonu. 
•  Emisní parametry jsou předepsány jako společné bez diferenciace dle jmenovitého tepelného příkonu zdroje.

 Ing. Jan Kužel, v.r.
ředitel odboru ochrany ovzduší
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3.
METODICKÝ POKYN 

MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Závazný formát záznamu do databáze

„systém evidence kontaminovaných míst“

Metodický pokyn „Závazný formát záznamu do databáze SYSTÉM EVIDENCE KONTAMINOVANÝCH MÍST byl zpracován 
sekcí technické ochrany životního prostředí pod vedením Ing. Karla Bláhy, CSc., na odboru ekologických škod pod vedením 
RNDr. Pavly Kačabové, ředitelky odboru. Odborným garantem byl RNDr. Jan Gruntorád, CSc.

Podklady k tomuto Metodickému pokynu byly zpracovány Ing. Romanem Pavlíkem.

Působnost metodického pokynu:
Metodický pokyn navazuje na vyhlášku č. 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě a na vyhlášku č. 

18/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/20004 Sb., o projektování a vyhodnocování geologických prací, oznamování riziko-
vých geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. U obou těchto vyhlášek se od 1. února 2009 stává nedílnou 
součástí povinných příloh  závěrečné zprávy o průzkumu (ekologické újmy na půdě  – vyhl. č. 17/2009 sb.) a (antropogenního 
znečištění v horninovém prostředí – vyhl. č. 18/2009 Sb.) také potvrzení Ministerstva životního prostředí o záznamu lokality 
do databáze „Systém evidence kontaminovaných míst“. Toto potvrzení bude vydáno odborem ekologických škod, po předání  
záznamu v závazném formátu dat do centrálního datového skladu a akceptaci správnosti jeho zpracování. Podrobnosti tohoto 
postupu jsou uvedeny na: http://www.env.cz/cz/system_evidence_mist. 

OBSAH:

Rozsah a určení pokynu ...........................................................................................................................................................5
Charakteristika problému .........................................................................................................................................................6
Části databáze SEKM ...............................................................................................................................................................7
Závazný formát dat ...................................................................................................................................................................7
  1. Způsob tvorby názvů lokalit a popisovaných objektů ........................................................................................................7
  2. Formát dat...........................................................................................................................................................................8
Software pro externí anotaci dat do databáze SEKM ...............................................................................................................9
Stručná osnova postupu komplexního zpracování záznamu v databázi SEKM ......................................................................9
Stručný popis postupu zpracování záznamu do databáze SEKM ..........................................................................................10
  1.  Zjištění existence kontaminované či potenciálně kontaminované lokality v databázi SEKM a případné 
      vyžádání záznamu již evidované lokality .........................................................................................................................10
  2. Zavedení nového záznamu nebo import a aktualizace záznamu existujícího ..................................................................10
  2.1 Zavedení nového záznamu do databáze SEKM .............................................................................................................10
  2.2 Import existujícího záznamu v databázi SEKM ............................................................................................................. 11
  3. Vlastní editace dat nebo aktualizace záznamu ................................................................................................................. 11
  4. Export dat do centrální databáze ......................................................................................................................................12
  5. Komprimace dat a jejich odeslání. ...................................................................................................................................12
  6. Transformace exportovaných nebo zálohovaných dat SEZ do databáze aplikace PriorityKM .......................................12

Přílohy jsou k dispozici pouze v elektronické podobě na adrese: http://www.env.cz/cz/system_evidence_mist
Příloha č. 1: Přehledná struktura databáze SEKM
Příloha č. 2: Manuál pro pořízení záznamu do databáze SEKM
Příloha č. 3: Manuál pro transformaci dat z databáze SEKM do PriorityKM
(příslušný software SEZ2PKM) poskytne MŽP na vyžádání prostřednictvím svého datového skladu – postup viz web MŽP,  

rubrika Staré ekologické zátěže na adrese: http://www.env.cz/cz/system_evidence_mist.
  

ROZSAH A URČENÍ POKYNU
Cílem tohoto metodického pokynu je zajištění vedení aktuální elektronické evidence o kontaminovaných a potenciálně kon-

taminovaných místech v České republice. Tato elektronická evidence je tvořena databází „Systém evidence kontaminovaných 
míst“ (dále též SEKM) a nad ní vybudovanými aplikacemi.

Náplní tohoto metodického pokynu je způsob zpracování záznamu do databáze „Systém evidence kontaminovaných míst“ na 
lokalitách kontaminovaných a na lokalitách potenciálně kontaminovaných a způsob převodu záznamu z databáze SEKM do apli-
kace PriorityKM, která je určena pro vyhodnocení (kategorizaci) priorit a rozhodnutí o dalším postupu na těchto lokalitách.
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Tento pokyn je doplňkem Metodického postupu MŽP „Hodnocení priorit – kategorizace kontaminovaných a potenciálně kon-
taminovaných míst“ (Věstník MŽP 9/2008), který  kategorie priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží řeší pomocí 
aplikace PriorityKM. 

Předložený pokyn je určen především pro subjekty, které se ve své praxi zabývají lokalizací a evidencí kontaminovaných a poten-
ciálně kontaminovaných míst, jejich průzkumem, rizikovostí, monitorováním či sanací, tj. organizace, které jsou aktivně angažovány 
v procesu odstraňování starých ekologických zátěží. V širším kontextu je pokyn užitečný pro všechny subjekty, které ve své praxi 
přicházejí do kontaktu s problematikou lokalit s kontaminační zátěží a s podezřením na takovou zátěž v souvislosti s procesem 
odstraňování starých ekologických zátěží, s řešením dalších otázek zlepšování a ochrany životního prostředí, ekologické újmy, 
ochrany zdraví obyvatel nebo při územním plánování a dalším rozhodování o využívání lokalit (např. podle stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění). 

Metodický pokyn je závazný pro ty komerční organizace zpracovávající informace o kontaminovaných místech v rámci 
analýzy rizik, průzkumech a monitoringu kontaminací, sanacích a supervizní činnosti na kontaminovaných a potenciálně kon-
taminovaných lokalitách hrazených z veřejných prostředků.

Databáze SEKM je využitelná také pro:
• krajské úřady, odbory zabývající se územním plánem a stavebním řízením,
• obce s rozšířenou pravomocí, odbory životního prostředí, 
• městské a obecní úřady,
• stavební úřady
• odborné odbory a odbory výkonu státní správy ministerstva ŽP,
• Českou inspekci životního prostředí,
• resortní organizace ministerstva ŽP,
• další ministerstva zapojená do procesu odstraňování starých ekologických zátěží,
• další orgány státní správy (např. Krajské hygienické stanice),
• nevládní neziskové organizace působící v oblasti ochrany životního prostředí,
• vysoké školy a výzkumné instituce zabývající se problematikou životního prostředí.

V neposlední řadě může být pokyn využit rovněž veřejností, zajímající se o tuto problematiku.

 
Článek 1

CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU

Termín kontaminovaná místa zahrnuje lokality s kontaminací horninového prostředí, tj. zemin a/nebo podzemních, popřípadě 
povrchových vod a skládek odpadů. Tato kontaminace je důsledkem systematických nebo havarijních úniků škodlivin z výrob-
ních procesů a dalších aktivit nejrůznějšího druhu. Kontaminace pocházející z minulosti může znamenat dlouhodobě přetrváva-
jící zdroj aktuálních nebo potenciálních rizik pro zdraví obyvatel a pro ekosystémy. Pozornost je nutno v těchto souvislostech 
věnovat i lokalitám potenciálně kontaminovaným. Jsou to takové lokality, kde kontaminace není dosud průzkumně prověřena, 
ale nelze ji vyloučit na základě informací a indicií o charakteru jejich dřívějšího využívání.

Často již jen pouhá existence jakékoliv staré ekologické zátěže může omezovat možnosti funkčního využívání lokality i okolí 
nebo reprezentovat rušivý krajinný prvek a být tak v rozporu s veřejnými zájmy, územními plány a rozvojovými programy obcí 
a vyšších územních celků. Staré ekologické zátěže se mohou nacházet v průmyslových či zemědělských areálech, mohou to být 
staré skládky odpadů, rovněž se mohou vyskytovat v prostorech povrchových dolů, potenciálně se může jednat i o výsypky, hal-
dy, odkaliště. Zabezpečení revitalizace a podmínek pro využití takových lokalit (brownfi elds) by mělo mít přednost před zábory 
zemědělské půdy pro novou investiční výstavbu.

Základním předpokladem systémového a efektivního řízení procesu omezování kontaminační zátěže, a tím i rizik pro zdraví 
obyvatel a životního prostředí je existence aktuální jednotné evidence kontaminovaných lokalit, jejich stavu a rizikovosti. Nut-
nost vedení této evidence a její společenská potřeba vyplývá také z řady legislativních opatření.

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) specifi kuje v hlavě III , díl 1, §26, územně 
analytické podklady, které  obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje  území, jeho hodnot,  omezení  změn  v území 
z důvodu ochrany veřejných  zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě  zvláštních  právních  
předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, tzv. „limity  využití území“, záměrů na provedení změn v území,  zjišťování  
a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů  k řešení  v územně  plánovací dokumentaci. Zákon je upra-
ven vyhláškou č. 500/2006. Samotný jev popisuje příloha č. 1 pod číslem řádku 64, jako staré zátěže území a kontaminované 
plochy.  Poskytovatelem údajů o tomto jevu do územně analytických podkladů je MŽP.
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Zákon o ekologické újmě transponuje do vnitrostátního právního řádu ČR směrnici EP a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za 
životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Pro posouzení této odpovědnosti je nutno vést 
evidenci dosavadních zjištěných kontaminovaných míst včetně jejich rozsahu a aktuálního stavu.

Další evidenční povinnost ukládá České republice tzv. „Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech“. Další 
požadavky tohoto druhu klade i směrnice IPPC – Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a ome-
zování znečištění.

Základ databáze SEKM byl položen v roce 1996, kdy MŽP zřídilo databázi pro evidenci starých ekologických zátěží, která měla 
v prvé řadě sloužit pro podporu práce referátů životního  prostředí okresních úřadů. Databáze byla následně rozšířena pro účely 
evidence nepoužívaných skládek odpadů a dalších potenciálně kontaminovaných míst a doznala řady změn, rozšíření a aplikačních 
nadstaveb.

V současné době je databáze SEKM zveřejněna na portálu CENIA na adrese  http://sekm.cenia.cz/portal/, kde je také vystaven 
soubor nápovědy ve formátu PDF pro práci s touto webovou aplikací (viz odkazy).

Tento metodický pokyn přináší informace, jak zajistit aktualizaci starších dat kontaminované nebo potenciálně kontaminova-
né lokality v databázi SEKM, jak založit novou lokalitu, která se dosud v databázi nenachází, popisuje doporučené postupy při 
manipulacích s daty, jako je jejich přenos, předávání, zálohování a obnova, včetně transformace do formátu vyhodnotitelného 
pomocí aplikace PriorityKM dle metodického pokynu MŽP „Hodnocení priorit – kategorizace kontaminovaných a poten-
ciálně kontaminovaných míst“.

Článek 2
ČÁSTI DATABÁZE SEKM

Integrovaná databáze SEKM1 agreguje informace o kontaminovaných místech z více původních datových celků (např. Sklád-
ky ČGS). Vzhledem k účelu tento metodický pokyn neobsahuje analýzu celé integrované databáze a nezabývá se funkčními 
podcelky a částmi, jako je např. provozní část databáze MŽP.  Celkovou administraci databázi zajišťuje MŽP – Odbor ekologic-
kých škod (dále OEŠ). Podrobnosti k postupu administrace příjmu záznamů, poskytování primárních dat, software SEZ apod. 
jsou uvedeny na webu MŽP: . http://www.env.cz/cz/system_evidence_mist.

• Z funkčního hlediska je provoz databáze SEKM ve vztahu k veřejnosti rozdělen na dvě hlavní části:
• centrální databáze,
• manipulační datový sklad.

Centrální databáze obsahuje veškeré ověřené záznamy a je určena k informování  veřejnosti. Je dostupná na adrese http://
sekm.cenia.cz/portal. Přístup k mapovým službám je kromě webového rozhraní umožněn rovněž formou IMS a WMS služeb, 
což dovoluje jejich využití nejen profesionály pracujícími s nejrůznějším GIS software, ale i dalšími mapovými servery, které 
mohou jednotlivé mapové služby přebírat a zobrazovat spolu s vlastními, lokálně uloženými daty. Stejně tak Mapové služby 
Portálu veřejné správy mohou přebírat externí mapové služby ze vzdálených serverů.

Manipulační datový sklad slouží k operacím a manipulacím s daty, které by mohly znamenat poškození či nechtěné změny v cent-
rální databázi, archivaci – historické evidenci faktických změn dat i strukturálního vývoje databáze a aktualizaci centrální integrované 
databáze SEKM. Na základě požadavku administrátora databáze vydává záznamy k aktualizaci a kontroluje úplnost dodaných dat.

Z hlediska strukturního databázi tvoří:
• část provázané atributové struktury obsahující datové tabulky a soubory vlastní databáze,
• volná GIS2 část obsahující lokalizaci a identifi kaci jednotlivých bodů a ploch.

Článek 3
ZÁVAZNÝ FORMÁT DAT

1. Způsob tvorby názvů lokalit a popisovaných objektů
Názvy nově zařazovaných lokalit do databáze SEKM se tvoří dle následujících pravidel:
a)  V případech, kdy se jedná o lokalitu úzce spjatou s provozovatelem a běžně označovanou dle názvu fi rmy, jako jsou 

areály průmyslových podniků, se název lokality tvoří na základě zjednodušeného názvu podniku dle vzoru 
“Název fi rmy (- příp. problém) (příp. dílčí lokalita)“.

Pro účel pojmenování lokality se v názvu fi rmy neuvádí typ společnosti. Názvy podniků, které běžně užívají zkratku, budou 
uvedeny touto zkratkou. U areálů mimo sídlo společnosti se zjednodušený název podniku od další specifi kace odděluje pomlč-

1 Podrobnější popis databáze lze nalézt ve zprávě VaV – SP/4h4/168/07 za rok 2007.
2 GIS - geoinformační systém; základ tvoří datová struktura umožňující lokalizaci, identifi kaci a popis tvarů v prostoru
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kou. Označení dílčí lokality se uvádí jen v případě, kdy se lokalita liší od sídla fi rmy. Jedná-li se o sídlo fi rmy, pak je lokalizace 
již dána názvem katastru a jednalo by se tedy o zbytečnou duplicitu. Příklady: „Nová huť“, “Třinecké železárny”, “TRANSGAS 
– PZP Tvrdonice”, “BENZINA – ČSPHM Tučapy” apod.

b)  V případech, kdy název lokality je dán ohroženým krajinným prvkem nebo kontaminovanou oblastí, pak nazveme 
lokalitu podle ohroženého prvku dle vzoru: 

“Název prvku (- příp. problém)”.
Příklady: “Jímací území Voděrady”, “Překladiště Velká – sklady”, apod.
c)  V případech, kdy je název lokality totožný s topografi ckým nebo místně obvyklým označením, pak ponecháváme toto 

označení dle běžných místních zvyklostí dle vzoru
 „Místní název (-příp. problém)“. 

Pokud v místně obvyklém názvu není uveden název katastru či obce, neuvádí se, protože je uveden v následujícím poli databáze 
a jednalo by se o zbytečnou duplicitu. Například lokalita „Hutisko“, která je kompletně tvořena starým průmyslovým areálem 
s haldami, bude nazvána pouze označením „Hutisko“. Pokud je však k místnímu označení lokality běžně užíván i její typ, resp. 
místní název označuje širší oblast přičemž zátěž tvoří pouze část této oblasti, pak bude lokalita nazvána včetně typu lokality, např. 
„Házenberk – odkaliště“, „Švédské šance – skládka“.

Název obce se v názvu uvádí tehdy, pokud je buď přímou součástí názvu lokality, nebo je nutný pro rozlišení názvu lokality. Příklady: „Ond-
řejovická strojírna“, „Třinecké železárny“,  „Benzina – ČSPHM Jičín“, „TRANSGAS – PZP Tvrdonice“, „Kovošrot – divize Sušice“.

Typ lokality v názvu se neuvádí, pokud není nutný pro rozlišení vzhledem k existujícím lokalitám průmyslových areálů. Např. 
existuje-li na katastru Volary závod podniku Jihočeských dřevařských závodů, a.s., a také skládka, která se nachází mimo areál závo-
du a je z hlediska posouzení rizik a kontaminace odděleným problémem, pak tyto lokality budou  nazvány „JČDZ – závod Volary“  
a „JČDZ – skládka Volary“.

Názvy lokalit, které již v databázi SEKM existují, jsou ponechávány beze změn a není povoleno je bez písemného souhlasu 
administrátora databáze dále modifi kovat, a to i v případech, kdy se změnil název průmyslového areálu, jenž tvoří název lokality.

Tzn., byla-li lokalita zanesena do databáze dle názvu tehdejšího vlastníka, dále zůstává zachován její název. Např. areál 
bývalé společnosti „Strojsport“. získá fi rma Sportin s.r.o. a výrobna je přejmenována dle nového majitele. Jelikož byla lokalita 
vložena do databáze SEKM pod názvem „Strojsport“, zůstává název kontaminované lokality nezměněn i po změně vlastníka. 
Pokud však tato lokalita v databázi SEKM dříve neexistovala a byla vložena až po změně názvu areálu závodu, bude již zave-
dena s názvem dle aktuálního stavu na lokalitě, tzn. „Sportin“ nebo „Sportin – areál“. 

Názvy monitorovaných objektů, vrtů, odběrných míst či měřených bodů se udávají vždy v kompaktní jednoslovné podobě, 
bez použití mezer a čárek, z důvodu snadného přenosu dat do výměnných formátů. K oddělení jednotlivých alfanumerických 
skupin lze použít pomlčku, podtržítko nebo tečku. Příklady: „V-1“, „HV-23a“, „Dolní_budova“, „Studna-č.p.12“.

2. Formát dat
V této části jsou uvedeny nejdůležitější informace o formátu datových souborů určené zpracovatelům záznamů do databáze 

SEKM. Podrobnější popis datového formátu obsahuje Příloha č. 1 „Přehledná struktura databáze SEKM“. 

Pro anotaci dat do databáze SEKM je v atributové části databáze zpracovatel povinen použít software SEZ určený pro externí 
anotaci dat do databáze (viz také Článek 5).  Formát datových tabulek pořízených tímto software je ve formátu DBF, verze MS 
VFP 9. Vlastní databáze je uložena ve složce „DATA“ a jednotlivé části nelze kopírovat samostatně bez poškození databáze. 
Proto pro převod dat je vždy nutno použít funkcí export/import nebo zálohování/obnova. Exportované datové tabulky je již 
možno kopírovat samostatně s tím, že je nutno mít na paměti, že datová tabulka může být složena z více souborů.

Datové tabulky DBF mohou být tvořeny několika soubory téhož názvu lišícími se příponou:
•  názevSouboru.DBF ...............................vlastní datová tabulka, která obsahuje standardní atributy záznamu, jako je identifi -

kátor, název apod.,
•  názevSouboru.FTP ................................obsahuje rozsáhlejší textová pole, která nejsou limitována přesně danou délkou. 

Vyskytuje se pouze u tabulek, kde jsou taková pole defi nována.
•  názevSouboru.CDX ...............................obsahuje skupiny indexů. Vyskytuje se pouze u tabulek, které byly indexovány, tj. ve 

vlastní databázi. V souborech záloh a u exportovaných a importovaných dat se nevyskytují.

Pokud existuje ve stejné složce více souborů uvedených přípon a téhož názvu, pak je nutno je přenášet vždy všechny společně.

GIS část databáze je tvořena datovými soubory formátu SHP – shape fi le dle standardu společnosti ESRI (Environmental Systems 
Research Institute). Datové vrstvy SHP se vždy skládají ze tří částí, které je vždy nutno přenášet všechny společně:

•  názevSouboru.SHP .........................................obsahuje vlastní grafi cký tvar zakreslený nebo zadaný uživatelem
•  názevSouboru.SHX .........................................obsahuje automaticky generovaný index záznamu, nevyžaduje žádné další uživatelské akce
•  názevSouboru.DBF ........................................obsahuje atributové informace, uživatel povinně doplňuje identifi kátor ve sloupci.
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NazevIdentifi katoru_ID, kde „NazevIdentifi katoru“ je název odpovídajícího pole v atributové části databáze.
GIS část databáze je zpracovateli zasílána ve složce „GIS_DATA“ a obsahuje následující bodové a plošné vrstvy:
a) zatez.shp – povinná bodová vrstva určující přibližná centra lokalit,
b) uzemi.shp – povinná plošná vrstva vymezující ověřené nebo předpokládané plochy lokalit
c)  stavby.shp – povinná plošná vrstva určující plochy staveb na lokalitě souvisejících s kontaminací (v případě, kdy to je 

možné defi novat),
d) skladky.shp – povinná plošná vrstva určující základové plochy těles skládek (v případě, kdy to je možné defi novat),
e)  objekty.shp – bodová vrstva, povinná v případě existence míst odběru vzorků nebo sledovaných bodů, určující pozici 

odběrných míst vzorků a monitorovaných objektů,
f)  vodpat.shp – povinná plošná vrstva vymezující v případě existence  kontaminace podzemní vody zasaženou oblast kon-

taminovaných podzemních vod,
g)  zempat.shp – povinná plošná vrstva vymezující zasaženou oblast kontaminovaných zemin, (v případě, kdy to je možné 

defi novat)
h) vzduch.shp – nepovinná plošná vrstva vymezující zasaženou oblast kontaminace půdního vzduchu,
i)  rizika.shp – povinná plošná vrstva vymezující oblast ohroženou kontaminovanou lokalitou (v případě, kdy to je možné 

defi novat – např. u AR, sanace, monitoringu),
j) sanace.shp – povinná plošná vrstva vymezující sanované plochy na lokalitě (v případě, kdy to je možné defi novat).

Výše uvedené vrstvy lze volitelně doplnit liniovou vrstvou označenou identifi kátorem lokality, jež bude využitelná jako 
podrobný topografi cký podklad lokality. Atributy GIS dat jsou uloženy v souboru DBF (database fi le) a u každého záznamu 
musí být doplněny příslušným identifi kátorem, jenž byl pro daný objekt vygenerován pomocí software SEZ (netýká se volitelné 
liniové vrstvy).

Anotace GIS dat se provádí pomocí kteréhokoliv z profesionálních editačních GIS nástrojů, jako je systém ArcGIS, ArcView 
nebo některý z volně šiřitelných programů, jako je  FGIS nebo Janitor. V krajním případě u jednoduchých lokalit je možné předá-
vat povinné bodové vrstvy ve formátu XLS MS Excel nebo v textovém formátu SDF (standard data fi le) s použitím oddělovače 
polí „ , “ (čárka) a oddělovače desetin „ . „ (tečka). SDF soubor lze pořídit jednoduchým softwarovým nástrojem pro pořizování 
textů typu Notepad – Poznámkový blok. 

V případě zpracování GIS dat ve formě XLS nebo SDF zpracovatel dat zasílá GIS informace:
a) buď v souboru XLS ve sloupcích označených X,Y, _ID, název,
b) nebo v souboru SDF s řádky obsahujícími X,Y,_ID,“název“.

Numerická desetinná pole SDF souboru nesmí obsahovat desetinnou čárku – ta je použita jako oddělovač polí. Text v SDF 
souboru musí být uzavřen v uvozovkách.

Článek 4
SOFTWARE PRO EXTERNÍ ANOTACI DAT DO DATABÁZE SEKM

K externímu zapisování dat (anotaci) do databáze SEKM slouží v současné době software SEZ („Systém evidence zátěží životní-
ho prostředí“). Podrobnosti viz.: http://www.env.cz/cz/system_evidence_mist. MŽP – OEŠ zajišťuje bezplatná základní seznámení 
s tímto software a jeho předání komerčním organizacím při příležitosti vydání nových verzí software a větších změn v databázi 
nebo obslužné aplikaci. V rámci těchto základních zaškolení získávají účastníci také CD se software SEZ. Software SEZ lze získat 
i kdykoli mimo tyto termíny na základě žádosti se zdůvodněním potřeb u administrátora databáze SEKM na MŽP OEŠ. 

Před instalací software je vhodné se seznámit s přílohou č. 2 tohoto pokynu, která mimo jiné obsahuje návod k insta-
laci. Instalací programu přijímá uživatel podmínky licenční smlouvy, která jej bezplatným propůjčením software zavazuje 
k předávání aktuálních informací (dat) o kontaminovaných lokalitách.

Manuál v příloze č. 2 obsahuje rovněž návod pro práci s programem a zavedení práv lokálních uživatelů včetně operací, které 
je doporučeno učinit při prvním spuštění programu. Důrazně je doporučeno modifi kovaná data zálohovat.

Článek 5
STRUČNÁ OSNOVA POSTUPU KOMPLEXNÍHO ZPRACOVÁNÍ ZÁZNAMU 

V DATABÁZI SEKM
Postup při zpracování záznamu v databázi SEKM lze charakterizovat schématicky následujícími kroky:
a)  zjištění existence kontaminované či potenciálně kontaminované lokality v databázi SEKM (na výše uvedeném we-

bu nebo u administrátora databáze na OEŠ MŽP) a případné vyžádání momentálního stavu záznamu již evidované 
lokality,

b) zavedení nového záznamu nebo import záznamu existujícího,
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c) vlastní editace dat nebo aktualizace záznamu,
d) export zpracovaných dat a jejich předání ke kontrole pro modifi kaci centrální databáze SEKM,
e) transformace exportovaných nebo zálohovaných dat SEZ do databáze aplikace PriorityKM,
f) vyhodnocení kategorie priority pomocí aplikace PriorityKM (řeší již výše uvedený metodický pokyn MŽP).

Článek 6
STRUČNÝ POPIS POSTUPU ZPRACOVÁNÍ ZÁZNAMU DO DATABÁZE SEKM

1. Zjištění existence kontaminované či potenciálně kontaminované lokality v databázi SEKM a případné vyžádání 
záznamu již evidované lokality

Zpracovatel záznamu do databáze SEKM má možnost si ověřit existenci kontaminované lokality v databázi na webu CENIA na 
adrese http://sekm.cenia.cz/portal. Ihned nabídnuté vyhledávací okno umožňuje vyhledání dle názvu nebo identifi kátoru lokality. 
Je nutno si uvědomit, že lokalita v databázi může mít zcela jiný název. Z toho důvodu je vhodné vyhledávací okno použít pouze 
tehdy, pokud je uživateli rozhraní zcela jasné, jaký název lokality je v databázi uveden. Naprostou jistotu pro vyhledávání však má 
pouze uživatel znalý identifi kátoru lokality – položka ID lokality.

Protože tuto znalost nelze u většiny případů předpokládat, je nejvhodnější přejít na odkaz „Mapová aplikace“. Ve vybraném 
zájmovém území je nutno zkontrolovat body tematické vrstvy „Kontaminovaná místa – zátěže“. Pokud již záznam v centrální data-
bázi existuje, pak jeho jednoznačný identifi kátor je uveden v položce „číslo lokality“ a název lokality v položce „Název“ v tabulce 
tématické vrstvy „Kontaminovaná místa – zátěže“.

Zpracovatel záznamu zašle elektronickou poštou nebo písemně na MŽP – OEŠ požadavek administrátorovi databáze, v němž 
uvede vlastní identifi kaci, stručný důvod požadavku aktualizace a číslo a název lokality, jejíž data požaduje k aktualizaci. V přípa-
dě, že lokalita v centrální databázi neexistuje, neuvádí se v požadavku číslo lokality.

Administrátor databáze posoudí oprávněnost požadavku aktualizace záznamu uvedeným zpracovatelem a případně odešle 
požadavek na manipulační datový sklad, jenž předá data lokality, resp. lokalit, zpracovateli a informační kopii zprávy odešle 
administrátorovi databáze. Data jsou předávána v podobě komprimovaných datových balíčků elektronickou poštou. Tuto podobu 
je vhodné používat i z důvodu bezpečnosti a neměnnosti dat, jelikož některé servery zapisují do  textových a datových nekompri-
movaných příloh nežádoucí informace o provedené antivirové či antispamové kontrole. 

V případě, že lokalita není v manipulačním datovém skladu dosud obsažena, je zpracovateli předán elektronickou poštou pokyn 
k zavedení nové lokality.

2. Zavedení nového záznamu nebo import a aktualizace záznamu existujícího

2.1 Zavedení nového záznamu do databáze SEKM
Zavedení záznamu nové lokality do databáze SEKM musí vždy předcházet ověření její existence v centrální databázi a násled-

ný dotaz na administrátora databáze dle předchozího bodu, neboť lokalita může být ve fázi ověřování před přidáním do centrální 
databáze. K zavedení nového záznamu je tedy možno přistoupit až po jasném obdržení pokynu z manipulačního datového skladu 
k zavedení nové lokality.

Po přihlášení do programu SEZ a spuštění editačního rozhraní databáze SEKM pomocí tlačítka „SEKM – spuštění programu“ 
zpracovatel záznamu zavede záznam nové lokality stisknutím tlačítka „Přidat“. Spuštěný editační mód je signalizován červeným 
nápisem na tomto tlačítku, jenž se změnil z původního „Přidat“ na „Uložit“. Následně stiskem tlačítka „Obec“ v horní části obra-
zovky na úrovni řádku s číslem lokality otevře zpracovatel tabulku pro výběr umístění lokality. Zobrazí se tabulka s abecedním 
řazením číselníku katastrů. Zpracovatel vyhledá katastr obce, v němž se nachází střed lokality. U velmi rozsáhlých lokalit nebo 
lokalit, které leží na rozhraní více katastrů, se kloníme ke katastru, z něhož je na lokalitu obvyklý přístup. K vyhledání lze využít 
otevření vyhledávacího okna pomocí kombinace kláves Ctrl-F. Po nastavení kurzoru na katastr, v němž se nachází střed lokality, 
resp. hlavní přístupová oblast na lokalitu, zpracovatel zkontroluje, zda odpovídá okres zvolené lokalizace, aby předešel hrubé chy-
bě v lokalizaci v případě podobných názvů obcí či katastrálních území. Tabulku katastrů je možno opustit stisknutím klávesy „Esc“ 
(Escape znamená únik). Číslo lokality je automaticky vygenerováno. V případě, kdy byl předán zpracovateli pokyn na zavedení 
nové lokality s přesně zadaným číslem lokality (identifi kátorem), pak zpracovatel upraví toto číslo dle požadovaného identifi kátoru. 
Zpravidla se jedná o navýšení posledního trojčíslí na vyšší numerickou hodnotu.

Příklad:  Zpracovateli je předán pokyn k zavedení nové lokality v katastru Ondřejovice v Jeseníkách s identifi kátorem 19319005. 
Protože zpracovatel pracuje s prázdnou lokální databází, je po automatickém vyhledání tohoto katastru dosazeno automaticky 
číslo 19319001. Zpracovatel proto opraví poslední číslici z 1  na 5, aby hodnota identifi kátoru odpovídala zadání.

Stisknutím tlačítka „Uložit“ jsou změny zapsány do lokální databáze. K další úpravě nově založeného záznamu použijte manuál 
dle přílohy č. 2 tohoto metodického pokynu.

Nový záznam lokality je vždy nutno doplnit bodem v GIS části. Toto doplnění provedeme buď pomocí odpovídajícího GIS 
nástroje, nebo do tabulkové podoby dle článku 4 a přílohy č. 1 tohoto pokynu.
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2.2 Import existujícího záznamu v databázi SEKM
Zpracovatel obdrží elektronickou poštou dva komprimované soubory s názvy GIS.zip a DATA.zip. 

Oba komprimované soubory je nutno rozbalit některou z dekomprimačních aplikací typu WinZip, WinRar, TotalCommander 
nebo pomocí systémových nástrojů. Dále pracuje zpracovatel pouze s tímto dekomprimovaným obsahem. Dále postupuje zpra-
covatel dle následujících bodů:

a)  Obsah souboru GIS.zip nakopíruje do složky „\GIS_DATA\“ programu SEZ, který má instalován na svém PC nebo 
v lokální síti. Složka musí obsahovat jednotlivé vrstvy SHP a s tím spojené soubory. Pokud obsahuje další podsložku, 
jedná se o chybu. V tom případě přemístěte soubory z podsložky tak, aby byly přímo ve složce „\GIS_DATA\“ programu 
SEZ. Pokud máte v této složce vlastní data, která potřebujete uchovat, předem je zálohujte.

b)  Obsah souboru DATA.zip nakopíruje do podsložky „\IMPORT\“ programu SEZ, který má instalován na svém PC nebo 
v lokální síti. Složka musí obsahovat vlastní datové soubory DBF a případně složku „\FOTO\“. Pokud obsahuje jinou 
podsložku, pak se jedná o chybu. V tom případě přemístěte soubory z podsložky přímo do složky „\IMPORT\“ progra-
mu SEZ.

c) Zpracovatel spustí program SEZ a po přihlášení stiskne tlačítko „Údržba“. 
d) V levém horním rohu okna „Údržba datových tabulek“ vybere z nabídkového menu volbu „Všechny datové tabulky“.
e)  Pro méně zkušené uživatele, je doporučeno načíst zaslaná data do prázdné databáze, aby nemuseli procházet rozhodo-

vacím procesem během aktualizace záznamů. Pro vymazání dat celé databáze použijte manuál v příloze č. 1.
f)  Import se spustí stiskem tlačítka „Připojení“ při nastavené volbě „Všechny datové tabulky“. Následuje upozornění na 

převod dat prázdných číselných polí z odlišných formátů. Jelikož nejsou data převáděna z jiného formátu, v odpověď na 
dotaz, zda pokračovat, stisknout tlačítko „Ano“.  Následuje výzva, zda volit umístění dat ručně. Stisknout tlačítko „Ne“. 
Následuje dotaz na shodnost formátu analýz a vyplnění prázdných polí hodnotou -8.  Stisknout tlačítko „Ne“. Následuje 
vlastní import dat.

Po ukončení importu stiskne uživatel tlačítko „Oprava GIS indexů“, aby byla obnovena vazba mezi atributovou databázovou 
částí a GIS částí 3. Vlastní editace dat nebo aktualizace záznamu.

3. Vlastní editace dat nebo aktualizace záznamu
Minimální povinný záznam lokality při prokazatelné absenci prakticky veškerých údajů musí obsahovat alespoň:
a) název lokality
b) přiřazení k obci, okresu a kraji
c) typ lokality
d)  druh provozu, jenž je příčinou zařazení lokality do databáze, resp. nejpravděpodobnější příčinou předpokládané konta-

minace
e)  záznam v GIS vrstvě Zatez.shp doplněný identifi kátorem lokality nebo odpovídající záznam souřadnic v souboru XLS 

nebo SDF dle článku 4, „Závazný formát dat“.
Po kontrole dat na úvodní obrazovce lokality zkontroluje zpracovatel existenci a aktuálnost záznamu vlastní organizace/osoby 

v adresáři databáze. 

V následném kroku zkontroluje existenci a aktuálnost archivovaných literárních pramenů, které se zabývají danou lokalitou 
a chybějící k dané lokalitě doplní.

Vzhledem k rozsahu databáze nelze předpokládat, že bude nutno anotovat data všech částí databáze SEKM. Proto se musí 
zpracovatel záznamu předem seznámit s rozsahem, možnostmi a požadavky této datové struktury.

Zpracovatel zapisuje známé skutečnosti do příslušných částí databáze, případně neaktuální či nesprávně a nepřesně uvedené 
skutečnosti upraví do stavu nejlépe vystihujícího současný stav lokality. Pro načítání větších objemů dat chemických analýz lze 
využít importu popsaného v manuálu v příloze č. 2. Rovněž rozsáhlé texty, které již byly zpracovány v textové podobě, lze jed-
noduše kopírovat („Ctrl-C“ a „Ctrl-V“) do databáze a opačně, záznamy, které byly provedeny v databázi, lze snadno kopírovat 
pro doplnění a aktualizaci jiných textových dokumentů. Dílčí tabulky odborných zpráv lze vytvořit přímo z databáze exportem 
vybraných dat ve formátu XLS.

Neoddělitelnou součástí je aktualizace nebo pořízení GIS údajů bodů a ploch dané lokality. Aktualizace se provádí 
specializovaným GIS software přímo v souborech SHP nebo uvedením souřadnic do tabulky XLS nebo SDF dle článku 
4. 4. Export dat z programu SEZ a jejich předání ke kontrole pro modifi kaci centrální databáze SEKM.

Po řádném vyplnění záznamu lokality a kontrole zadaných údajů ve všech částech, které lze doplnit známými skutečnostmi, 
ukončí zpracovatel práci s programem, aby se všechny datové tabulky uzavřely. Bude zobrazena zpráva „Databáze je uzamčena“.

Při dalším spuštění programu SEZ je zpracovatel informován, zda je jediným uživatelem dané síťové verze. Pokračovat 
v práci na exportu dat lze pouze v případě, že s daty nepracuje jiný uživatel. V případě jediné instalace v síti nebo instalaci na 
jednotlivé stanici není nutno se hlášením zabývat, protože se jedná vždy o jediného uživatele.
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4. Export dat do centrální databáze
Export dat do centrální databáze se provádí v následujících krocích:
a)  Otevření okna pro údržbu databáze stisknutím tlačítka „Údržba“. Toto tlačítko je k dispozici pouze uživatelům s opráv-

něním správce lokální databáze – viz manuál.
b)  Volba rozsahu exportu. V levém horním  rohu okna „Údržba datových tabulek“ zvolí z nabídkového menu volbu „Všech-

ny datové tabulky“.
c)  Vyčištění databáze od záznamů označených k vymazání. Zpracovatel defi nitivně odstraní záznamy označené k vyma-

zání stisknutím tlačítka „Vyčištění tabulky/databáze“. Vhodné je také provést doplňující kontrolu prázdných záznamů 
analýz. Výzva je v návaznosti explicitně zobrazena.

d)  Výběr exportovaných lokalit a vlastní export. Tlačítkem „Export pro centrální SEZ“ se spustí vlastní procedura pří-
pravy dat pro export. V okně typu činnosti lze doporučit ruční výběr lokalit vzhledem k předpokládanému malému 
množství upravovaných lokalit (ve většině případů se bude jednat o jedinou lokalitu). Vlastní výběr se provede ozna-
čením záznamů lokalit v prvním úzkém sloupci. Označení/odznačení záznamu lze provést buď levým tlačítkem myši, 
nebo kombinací kláves „Ctrl-T“ při nastavení na příslušný záznam lokality. Úvodní úzké pole je u záznamů vybraných 
pro export označeno černě. Tabulka s lokalitami je uzavřena stisknutím tlačítka „Esc“. Pokud byly aktualizovány 
některé existující záznamy lokalit, pak zpracovatel volí volbu „Exportovat vybrané lokality (existující – změněné) pro 
aktualizaci“. V případě všech nově pořízených lokalit zadá „Exportovat vybrané lokality (nově pořízené) pro doplnění 
databáze“. Následuje kontrolní zobrazení vybraných lokalit. Okno se opět uzavírá po stisku klávesy „Esc“. Následuje 
potvrzení exportu. Až po tento krok lze operaci zrušit. Data jsou vyexportována do podsložky „\Export\“ umístěné ve 
složce s nainstalovaným software SEZ.

5. Komprimace dat a jejich odeslání
 Zpracovatel vybere všechny soubory a případnou podsložku „\Foto\“ ve složce „\Export\“ a provede komprimaci do formátu ZIP 

nebo RAR standardními softwarovými prostředky. Následně vybere všechny soubory ve složce „\GIS_DATA\“ a rovněž je zkom-
primuje. Oba zkomprimované soubory odešle do manipulačního datového skladu ke kontrole a začlenění do centrální databáze. 
O výsledku kontroly obdrží zprávu elektronickou poštou. Tato zpráva je rovněž odeslána administrátorovi databáze SEKM.

6. Transformace exportovaných nebo zálohovaných dat SEZ do databáze aplikace PriorityKM
Aby bylo možno vyplnit souhrnný formulář lokality3 bez opětovné editace dat do aplikace PriorityKM, je možné k trans-

formaci dat využít aplikace SEZ2PriorityKM. Instalační balíček této aplikace je dostupný na MŽP prostřednictvím datového 
skladu. Informace o postupu jeho získání jsou na adrese: http://www.env.cz/cz/system_evidence_mist. Instalace probíhá stan-
dardním způsobem. Během instalace je zobrazen informační leták s nejdůležitějšími informacemi o účelu a použití aplikace. 

Transformační aplikaci SEZ2PriorityKM využijete pouze v případě, že současně používáte program SEZ pro externí plnění 
databáze SEKM a program Priority KM pro vyhodnocování priorit při řešení nápravných opatření lokalit kontaminovaných míst 
nebo využíváte program Priority KM a máte na svém disku uložen export nebo zálohu4 vytvořenou pomocí aplikace SEZ.

Data musí být prvotně pořízena v databázi SEKM pomocí programu SEZ. Transformační aplikace SEZ2PriorityKM převede 
údaje ze záložních dat databáze SEKM do formátu využitelného programem Priority KM.  

Pro umožnění práce s transformační aplikací tedy musí v lokální síti nebo na PC zpracovatele již existovat databáze Priority 
KM a také musí být k dispozici záloha databáze SEKM pořízená programem SEZ nebo export datového výběru této databáze 
pořízený programem SEZ.

Transformační aplikace nabídne převod dat v pěti krocích, symbolicky rozdělených na stupně.
Z toho jsou dva kroky nepovinné, avšak důrazně doporučené. Postup po jednotlivých krocích doporučuje stylizovaný asistent.
Jedná se o :
a) výběr složky s databází PriorityKM a její vyčištění,
b) výběr složky se zálohou dat SEKM nebo exportem z aplikace SEZ,
c) výběr složky s GIS daty SEKM,
d) vlastní transformace a import transformovaných dat do databáze PriorityKM,
e) import údajů z GIS dat do databáze PriorityKM.

Transformovaná data jsou přenesena přímo do databáze PriorityKM, tzn. v transformaci je již zahrnut import do databáze 
PriorityKM.

RNDr. Pavla Kačabová, v. r.
ředitelka odboru

1 Viz metodický pokyn MŽP „Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst“
2Kromě transformace umožňuje aplikace i prohlížení DBF souborů - vhodné pro kontrolu obsahu zálohovaných a exportovaných dat.
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4.
METODICKÝ POKYN

ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ MŽP
o odběru vzorků pachových látek

na stacionárních plošných zdrojích znečišťování ovzduší

Tento metodický pokyn nahrazuje metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP o odběru
vzorků pachových látek na stacionárních plošných zdrojích znečišťování ovzduší uveřejněný
ve Věstníku Ministerstva životního prostředí v částce 3 z roku 2008.

1. Parametry a zdroje emisí pachových látek pro stanovení koncentrace pachových látek na čistírnách odpadních vod
Při popisu čistírny odpadní vody jsou rozhodující parametry:

- projektovaná kapacita
- průtok odpadní vody (bez dešťových srážek) [m3/měsíc], CHSK [mg/m3], BSK5 [mg/m3]
- zatížení (nízké, střední,vysoké, kombinace s průmyslovými odpadními vodami)
-  kalové hospodářství (skladování zahuštěného kalu, zpracování kalu zahuštěním a odvodněním, hygienizace kalu, bioplyno-

vá stanice, kalová pole, jiné)
- zakrytí objektů čistírny (úplné, částečné s uvedením míst zakrytí, žádné)
- vybavení biofi ltry nebo biodisky, aktivačními nádržemi (prostá aktivace, nízkozatížení aktivace s aerobní stabilizací kalu, 
aktivace s regenerací kalu, aktivace s nitrifi kací a denitrifi kací, oběhová aktivace, karusel), reaktory s přerušovanou sekvencí 
(SBR), jiné. 

Významnými zdroji emisí pachových látek, na kterých se provádí stanovení koncentrace pachových látek jsou:
- nátok a hrubé předčištění (čerpání surové vody, česle, shrabky, lapáky písku, lapáky tuku, sklady písku aj.)
- kalové nádrže, zpracování kalu, kalová pole aj.
- čistírna odpadní vody umístěná do uzavřeného objektu
- biofi ltr
- jiné s předpokladem výrazné emise pachových látek

2 . Odběrová aparatura pro statické nebo dynamické předběžné ředění
Odběrová aparatura se skládá z následujících částí:

- nerezová sonda s výměnnou tefl onovou, nerezovou či skleněnou trubicí
- pracovní odběrová evakuovatelná nádoba
- odběrové vaky
- čerpadlo pro vytvoření podtlaku v pracovní nádobě
-  plynoměr v případě nutnosti statického předběžného ředění  
 

       statické předběžné ředění1)       bez předběžného ředění

Poznámka: 1) u dynamického předběžného ředění se před odběrovou sondu umístí ředící zařízení

Průtokoměr

Výduch
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3.Sledované parametry při odběru vzorků
Klimatické podmínky (teplota, tlak a vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru), datum a čas odběru vzorku, stavové podmín-

ky při odběru vzorku včetně vlhkosti, rychlosti a průtoku odpadního plynu v měřicím místě, provozní podmínky sledovaného 
zdroje pachových látek při odběru vzorku, metodu použitou pro odběr vzorku, popis vzorkovacího zařízení, včetně plochy jeho 
základny, popřípadě zařízení pro předběžné ředění, jakékoliv odchylky od ustanovení technické normy.

V případě, že rychlost proudění odpadního plynu pod příklopem nedosahuje dolní hranice měřícího rozsahu přístroje pro 
měření rychlostí odpadního plynu, zaznamená se tato skutečnost do protokolu a pro výpočet emisního toku pachových látek se 
použije teoretická rychlost proudění odpadního plynu 3 mm.s-1.

4. Odběr vzorků pachových látek s možností jejich úniku okny, dveřmi a jinými netěsnostmi
Odběr vzorků pachových látek se provede po půlhodinovém odvětrání místnosti a následném uzavření místnosti po dobu 

dalších třiceti minut, kde se otevřou resp. uzavřou snadno uzavíratelné větrací a provozní otvory (okna, dveře).

V uzavřených objektech, ze kterých je odpadní plyn sveden do jiné části technologického celku se odběr vzorků pachových 
látek neprovádí.

V objektech, které nelze uzavírat z určitých provozních, bezpečnostních nebo jiných důvodů a nebo se při běžných provozních 
podmínkách neuzavírají, se stanovení koncentrace pachových látek neprovede.

5. Podmínky odběru vzorků pachových látek na některých vybraných plošných zdrojích
a) kompostárny
Odběr vzorků pachových látek na kompostárně se provádí s ohledem na stáří kompostu a režim provádění překopávek. Každý 

jednotlivý odběr vzorku se provede z každé haldy vždy na jiném místě tak, aby byl odběr proveden těsně po odkrytí tohoto místa 
v rámci právě prováděného překopávání.

b) biofi ltry, skládky odpadů
Odběr vzorků pachových látek na biofi ltru se provede v době ustáleného provozního režimu biofi ltru.
Plocha biofi ltru nebo skládky odpadů se pomyslně rozdělí na tolik pravidelných oblastí, kolik je nutné odebrat vzorků pacho-

vých látek. V každé oblasti se pak provede jeden odběr. 
Na biofi ltru o ploše menší než 20 m2 se provedou minimálně 3 odběry vzorků pachových látek.
Na biofi ltru o ploše od 20 m2 včetně do 300 m2 včetně nebo na skládce odpadů o ploše do 300 m2 včetně se provede minimálně 

6 odběrů vzorků pachových látek.
Na biofi ltru nebo skládce odpadů o ploše větší než 300 m2 se provede minimálně 9 odběrů vzorků pachových látek.

6. Zařízení pro odběr vzorků pachových látek na plošných zdrojích
Pro odběr vzorků pachových látek z plošných zdrojů se používá příklop. Příklop musí být vyroben jedním z materiálů podle 

ČSN EN 13725. Rozměry příklopu uvádí obrázek č.1.

Obr. 1 Popis a parametry příklopu

Měřená plocha se překryje příklopem po dobu 5 minut. Po uplynutí doby 5 minut se provede kondicionace vzorkovnice 
v souladu s požadavky ČSN EN 13725. Následuje další interval 5 minut pro ustálení rovnováhy systému. Poté se odebere první 
vzorek. Před každým dalším odběrem se provede ustálení rovnováhy v délce trvání 5 minut.

Ing. Jan Kužel, v.r.
ředitel odboru ochrany ovzduší

Odvod vzorku svodem 
z materiálu dle 
ČSN EN 13725
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5. 
METODIKA TESTU ZBYTKOVÉ PRODUKCE BIOPLYNU 

Z DIGESTÁTU

1. Zdůvodnění testu zbytkové produkce bioplynu
Hodnota zbytkové produkce bioplynu umožňuje posoudit míru stability výstupu z kteréhokoli stupně anaerobní fermentace 

(sériově řazené fermentory, uskladňovací nádrže) a tím nepřímo účinnost procesu. Stabilita digestátu je míněna jako stav, kdy 
materiál dále nepodléhá intenzivním biologickým rozkladným procesům, které jsou doprovázeny vývinem pachových látek, je 
tedy stabilizován pro další zacházení.

Dostatečně účinná anaerobní fermentace zanechá ve fermentačním zbytku organické látky pomalu a obtížně rozložitelné za 
daných technologických podmínek a pokud podrobíme vzorek takového výstupu další anaerobní kultivaci, produkce bioplynu je 
pomalá a nízká. Při snížené účinnosti fermentace, která může mít různé důvody, zůstává ve fermentačním zbytku ještě dostatek 
dobře rozložitelných látek a vzorek při kultivaci produkuje větší množství bioplynu a vyšší rychlostí.

Některé bioplynové stanice (hlavně na průmyslové organické odpady) mohou být vzhledem k dobře rozložitelným substrátům 
projektovány na relativně krátkou dobu zdržení proti bioplynovým stanicím např. zemědělského typu. V takových případech 
jde o intenzivní proces, který je logicky náchylnější na změny v technologii nebo technickém stavu zařízení. Kontrolou dobré 
funkce stanice může být právě test zbytkové produkce bioplynu za přesně stanovených a srovnatelných podmínek.

2. Princip testu
Cílem testu zbytkové produkce bioplynu je stanovení a zhodnocení míry anaerobního rozkladu zbytkových organických látek 

v neupravovaném a neředěném vzorku digestátů z anaerobních fermentorů a uskladňovacích nádrží bioplynových stanic za 
přesně defi novaných podmínek tlaku, teploty a provedení anaerobní kultivace.

3. Pracovní postup

3.1. Odběr a transport vzorku
Odběr vzorku začíná volbou správné doby a způsobu odebrání a odběrového místa. Při semikontinuálním dávkování substrátu je 

nejvhodnější odebrat vzorek na konci cyklu před další dávkou. Odběrové místo by mělo zaručit reprezentativní vzorek fermentační 
směsi z aktivně využívaného objemu fermentoru. Vzorek se vždy odebírá bezprostředně za fermentorem. Vzorek nesmí být ode-
bírán až po případném průchodu postfermentační hygienizační jednotkou, zařízením na odvodnění fermentačního zbytku nebo za 
procesem  působícím negativně na mikrobiologické složení odebíraného vzorku, pak se vzorek odebere před těmito zařízeními. “

Před odběrem je nutno nechat odtéci obsah odběrových potrubí a armatur. Odběrové nádoby by neměly být skleněné, je vhodné 
použít širokohrdlé lahve vyrobené z lineárního (nízkotlakého) polyethenu nebo podobného materiálu s dostatečnou roztažností. 
Nádoby by neměly být úplně plynotěsně uzavřeny, ale dovolovat vyrovnávání tlaku uvnitř nádoby s atmosférickým tlakem (např. 
nedotažením uzávěru nebo zapíchnutím jehly do pružného těsnění).

Dále je velmi důležitá doba transportu a časová prodleva mezi odebráním vzorku a nasazením testu a teplotní podmínky 
během tohoto období. Vzorek by měl být dopraven k testům co nejdříve, maximální doba od odběru vzorku do dodávky do 
laboratoře je 36 hodin, rozmezí teploty při přepravě je 10 – 20 °C, v teplých obdobích je nutná izolovaná přepravka s chladí-
cí vložkou. Vyšší teplota při přepravě dovoluje pokračování procesu anaerobního rozkladu, zkresluje výsledky stavu kultury 
a vzniká nebezpečí natlakování a prasknutí přepravních nádob, pokud jsou pevně uzavřeny. Také není vhodné zchlazení vzorku 
na méně než 10 °C po delší dobu, protože dochází k inhibici hlavně methanogenních bakterií. 

Způsob odběru a transportu vzorku má velký vliv na vypovídací hodnotu výsledku. Dlouhá doba transportu při nižších teplo-
tách způsobuje dlouhou lagovou fázi na křivce produkce bioplynu, v bioplynu v této fázi převažuje hlavně oxid uhličitý, metha-
nu bývá kolem 20 – 30 %, odezva není adekvátní původnímu charakteru kultury. Dlouhá doba transportu při vyšších teplotách 
ovlivňuje hlavně vzorky s vysokou aktivitou a zbytkovým substrátem v mediu, snižuje koncentraci dostupných organických 
látek i rychlost produkce bioplynu. Při vyhodnocování testu je potom potřeba tyto skutečnosti zaznamenat a výsledek již není 
tak jednoznačný. Obecně lze konstatovat, že čím je vyšší provozní teplota fermentoru, aktivnější kultura pracující při vyšším 
zatížení, tím je vzorek takové kultury citlivější na zacházení a na dobu přepravy.

3.2. Analytická charakteristika vzorku
Před nasazením zkoušky je nutno provést následující analýzy:
• Stanovení veškerých látek (sušina vzorku)
• Ztráta žíháním veškerých látek (organická sušina vzorku)
• Stanovení pH
Pokud je pH vzorku nižší než 7, je nutné pH upravit přídavkem fosfátového pufru na pH 7. Produkce bioplynu je ale nutná 

vztahovat k původnímu objemu vzorku.
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Pro podrobnější charakteristiku vzorku je vhodné stanovení CHSK, amoniakálního dusíku a nižších mastných kyselin. 

Metodika analýz je uvedena v Horáková M. a kol.: Analytika vody, VŠCHT, Praha, 2003.

3.3. Provedení testu stability
Kultivace je prováděna v plynotěsně uzavíratelných baňkách opatřených septem pro odběr a měření produkovaného plynu. 

Kultivační objemy je možno volit podle množství dodaného vzorku a velikosti kultivační baňky, nejčastěji 200 až 500 ml. V kul-
tivační baňce je 75 % prostoru pro kapalnou fázi a 25 % prostoru pro plynnou fázi. Každý vzorek je nutno nasadit minimálně 
ve třech paralelních kultivacích.

Po nadávkování příslušného objemu vzorku (objemově nebo vážkově) do baněk je plynový prostor všech baněk 3 minuty 
proplachován plynným dusíkem a po té plynotěsně uzavřen septem.

Baňky jsou umístěny do temperovaného prostoru s konstantní teplotou 35 °C. Po vytemperování baněk na danou teplotu 
(asi 1 hodina) je uvolněn tlak uvnitř baňky pomocí injekční jehly zavedené skrz septum a vyrovnán s vnějším atmosférickým 
tlakem. Tímto je test odstartován. 

Produkce plynu se zpravidla měří denně, zpočátku i v kratších intervalech, v případě testů s nízkou produkcí se interval při-
způsobí rychlosti produkce. 

Produkce bioplynu může být měřena objemově plynovou byretou s uzavírací kapalinou za teploty testu nebo zkalibrovaným tla-
kovým senzorem. Tlakový senzor umožňuje kontinuální měření, pokud je napojen na registrační zařízení. Před každým měřením je 
obsah baňky opatrně ručně protřepán. Kontinuální míchání není v testech nutné, směs je dostatečně míchána bublinkami vznikajícího 
plynu a protřepáním při měření. Bioplyn může být  odebírán k chromatografi cké analýze po změření vyprodukovaného objemu.

3.4. Vyhodnocení testu stability
Test stability vyhodnocujeme po 20 dnech kultivace. Celková objemová produkce bioplynu v paralelně nasazených kultivacích 

jednoho vzorku je zprůměrována. Získanou objemovou produkci je nutné přepočítat na suchý plyn a normální podmínky, vztáh-
nout na hmotnost sušiny vzorku v kultivační baňce a uvádět jako litry bioplynu vyprodukované kilogramem sušiny vzorku. 

Zbytkovou produkci bioplynu vypočítáme podle následujícího vzorce:

 Vbp * 1000 * 0,8372
    ZPB  =  -------------------------------------
 Vd * VL

kde je
ZPB – zbytková produkce bioplynu (l/kg VL)
Vbp –  průměr naměřených kumulativních produkcí bioplynu za 20 dnů kultivace z paralelně nasazených kultivačních baněk (ml)
Vd – objem vzorku digestátu v kultivační baňce (ml)
VL – koncentrace veškerých látek (sušiny) ve vzorku digestátu (g/l)
 0,8372 – koefi cient přepočtu objemu plynu s rovnovážnou vlhkostí při 35 °C na objem suchého plynu za normálních podmí-
nek (0 °C a 101,3 kPa)

Produkce bioplynu z hmotnostní jednotky sušiny nebo organické sušiny vzorku je závislá na množství a charakteru zbytko-
vých nerozložených látek ve vzorku a tím na kvalitě a době předchozí fermentace. Tato hodnota nám nejblíže charakterizuje 
účinnost fermentace a tedy stabilitu digestátu.

4. Související literatura
 ČSN EN ISO 10634 Jakost vod – Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro násle-
dující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí. ČNI 1997

 ČSN EN ISO 11734 Jakost vod – Hodnocení úplné anaerobní biologické rozložitelnosti organických látek kalem z anaerobní 
stabilizace – Metoda stanovení produkce bioplynu, ČNI 1999

Horáková M. a kol.: Analytika vody, VŠCHT, Praha, 2003

 Zábranská J. a kol. (1997) Laboratorní metody v technologii vody. Kinetika anaerobního rozkladu, 7/1-7/12, Anaerobní roz-
ložitelnost organických látek, 8/1-8/8, skripta FTOP, VŠCHT Praha, ISBN-80-7080-272-3

Zábranská J. a kol. (2009) Testy zbytkové produkce bioplynu z digestátu z bioplynových 
stanic. Výzkumná zpráva pro VÚV TGM, SD 217618100

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph. D., v. r.
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6.
METODICKÉ DOPORUČENÍ

ODBORU ODPADŮ MŽP 
k přípravě plánů postupného odstranění PCB, odpadů PCB 

a zařízení s obsahem PCB nebo plánů dekontaminace zařízení s obsahem PCB 
pro období 2009 až 2010

K povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) v § 27 odst. (8)

Určeno:
• Orgánům státní správy v odpadovém hospodářství
• České inspekci životního prostředí
•  Vlastníkům PCB, vlastníkům odpadů PCB (oprávněným osobám) a vlastníkům, popřípadě provozovatelům zařízení obsa-

hujících PCB a podléhajících evidenci

A. Plány odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB, které podléhají evidenci (§ 26 písm. c) zákona)
Vlastníci PCB a odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci 

mohou vypracovat a předložit své plány odstranění na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1.a tohoto doporučení. 
Podrobný návod na vyplnění je uveden v příloze č. 1.b. tohoto doporučení.

B. Plány dekontaminace zařízení s obsahem PCB, které podléhají evidenci
Vlastníci, popřípadě provozovatelé předmětných zařízení mohou vypracovat a předložit své plány dekontaminace na for-

mulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 2.a. tohoto doporučení. Podrobný návod na vyplnění je uveden v příloze č. 2.b. 
tohoto doporučení.

C. Další technické pokyny
1.  Rozhodčí metody pro určení koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky Minis-

terstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB.
2. Dekontaminace se technicky provádí podle Metodického pokynu MŽP.
3.  Za dekontaminovaná jsou považována zařízení, ve kterých byla koncentrace PCB trvale snížena na celkovou koncentraci 

nižší než 50 mg/kg. Za průkaz úspěšně provedené dekontaminace se považuje výsledek kontrolního stanovení koncentra-
ce PCB v provozní kapalině (náplni zařízení), provedeného po třech měsících provozu zařízení po dekontaminaci.

D. Organizační pokyny
1.  Formuláře ve formátu MS Excel a návody na jejich vyplnění ve formátu MS Word jsou umístěny ke stažení na interneto-

vých stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/chemicke_latky_nebezpecne_odpady) a Výzkum-
ného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce – Centra pro hospodaření s odpady (dále jen 
„VÚV T.G.M., v.v.i – CeHO“) (http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB/ PCT).

2.  Formuláře vyplněné v souladu s návodem se zpracovávají a zasílají pouze v elektronické podobě, a to na e-mailovou 
adresu Vaclav.Svorc@mzp.cz a kopií na inventarizacepcb@vuv.cz.

3.  Další informace poskytuje odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (Vaclav.Svorc@mzp.cz, tel: 267 122 616) nebo 
VÚV T.G.M.,v.v.i - CeHO (centrumodpadu@vuv.cz, Katerina_Polakova@vuv.cz, tel.: 220 197 381).

E. Přílohy:
 Příloha č. 1. a. PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB 
(§ 26 písm. c)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona

 Příloha č. 1. b. Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) 
zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona

Příloha č. 2. a. PLÁN DEKONTAMINACE zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona

 Příloha č. 2. b. Způsob vyplňování formuláře PLÁN DEKONTAMINACE zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) 
podle § 27 odst. (8) zákona 

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph. D., v. r.
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Příloha č. 1.a. Metodického doporučení OODP MŽP k přípravě plánů postupného odstranění PCB, odpadů PCB 
a zařízení s obsahem PCB nebo plánů dekontaminace zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010

PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a)zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 
písm. c) a d)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona - identifi kace subjektu 

List číslo  1

Seznam zasílá: Provozovatel Vlastník (držitel), oprávněná osoba

Subjekt
IČ
Obec:
Kód obce (IČ ZÚJ)
Okres:
Kód okresu (CZ - NUTS 4) C Z
Ulice:
PSČ
Pověřená osoba Jméno:

Příjmení:
Telefon:
E-mail:

Za správnost (jméno, příjmení, 
podpis a razítko zástupce 
 subjektu):
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Příloha č. 1.b. – metodického doporučení odboru odpadů MŽP k přípravě plánů postupného 
odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plánů dekontaminace zařízení s obsahem 

PCB pro období 2009 až 2010

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) 
a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona

Zákon – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

LIST Č. 1 – PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem 
PCB (§ 26 písm. c)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona – identifi kace subjektu

Obsahuje identifi kační údaje vlastníka (držitele) PCB a nepředaných odpadů PCB (§ 26 písm. a)zákona), vlastníka (držitele) 
nebo provozovatele zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) nebo osoby oprávněné k nakládání s odpady PCB, která drží 
odpady PCB (§ 26 písm. a)zákona).

Seznam zasílá – křížkem (znakem X) je označena správná možnost.

Subjekt – uvede se název fi rmy tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

IČ – uvede se identifi kační číslo organizace (pokud bylo přiděleno). Když má organizace IČ o méně než osmi číslicích, doplní 
se zleva nuly na celkový počet míst.

Obec, okres – uvede se název obce (okresu), kde fi rma sídlí.

Kód  obce, okresu – uvede se kód obce či okresu, na jehož území se sídlo subjektu nachází, podle Číselníku obcí České republiky 
(klasifi kace územních statistických jednotek každoročně vydávaná Českým statistickým úřadem). Například kód obce Praha je 554782 
a to pro všechny městské části (obvody), kód okresu Hlavní město Praha je CZ0100.

Číselníky městských částí, správních obvodů atp. jsou pro potřeby této evidence PCB irelevantní. 

Ulice, PSČ, telefon, e-mai – uvede se přesná a úplná adresa a kontakt.

Pověřená osoba – zástupce fi rmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB.

Za správnost – údajů ručí a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele), provozovatele nebo oprávněné osoby.

LIST Č. 2 – PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a)zákona) a zařízení s obsahem 
PCB (§ 26 písm. c) a d)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona – seznam PCB, nepředaných odpadů PCB a zařízení s obsa-
hem PCB

IČ vlastníka (držitele), provozovatele – viz. LIST Č. 1

Zařízení nebo PCB – zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) nebo PCB a nepředaný odpad PCB (§ 26 písm. a)zákona), 
na které se vztahovalo a stále vztahuje vedení evidence dle § 39 odst. (8) zákona č.185/2001 Sb. v platném znění a která dosud 
nebyla předána oprávněné osobě k nakládání.

Číslo – pořadové číslo řádku v seznamu.

Počet zařízení nebo PCB – uvede se počet zařízení nebo PCB a nepředaných odpadů PCB, které lze uvést pod jedním kódem 
z následující tabulky a se kterými bude nakládáno jedním ze způsobů uvedených v tabulce Způsobů nakládání (viz. dále) a ve 
stejném termínu.
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Zařízení nebo PCB: Kód:
Elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou:

Výkonový transformátor 10
Tlumivka (indukční cívka s jádrem) 11
Reaktor (indukční cívka bez jádra) 12
Transformátor elektrofi ltru (odlučovač) 13
Průchodka 14
Přepínač odboček (v transformátoru) 15
Přístrojový (měřící) transformátor napětí (PTN) 16
Přístrojový (měřící) transformátor proudu (PTP) 17
Přístrojový (měřící) transformátor kombinovaný (PTK) – napětí + proud 18
Kondenzátor s kapalným dielektrikem (DZ) 20
Kondenzátorová baterie (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení 
(DZ) s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů

21

Motor (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, který obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným 
dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů

22

Rozvaděčová skříň (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) 
s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů

23

Vypínač 25
Rezistor (rotorový spouštěč) 26
Ostatní elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou 30

Ostatní zařízení:
Hydraulické důlní zařízení 40
Vakuové čerpadlo 50
Průmyslové zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátor, obalovna silniční drti apod.) 60
Jiná ostatní zařízení 70

PCB nebo odpad PCB dosud nepředané oprávněné osobě k nakládání:
Nádrž s elektroizolační nebo teplonosnou kapalinou s PCB 81
Cisterna s elektroizolační nebo teplonosnou kapalinou s PCB 82
Sud s elektroizolační nebo teplonosnou kapalinou s PCB 83
Vyřazené zařízení (elektrotechnické nebo ostatní) obsahující PCB 84
Zemina, sediment, kal a jiný odpad PCB 85
Zemina in situ, kontaminovaný objekt nebo jeho část 86
Jiný způsob výskytu elektroizolační nebo teplonosné kapaliny s PCB 90

(MZ) – Mateřské zařízení
(DZ) – Dílčí zařízení

Kód – uvede se dvojmístný kód druhu zařízení nebo PCB a nepředaných odpadů PCB podle výše uvedené tabulky.

Upřesnění druhu zařízení nebo PCB (platí pro kódy 30, 70 90) – uvede se druh zařízení nebo PCB a nepředaných odpadů 
PCB, na které se vztahuje vedení evidence a na které nelze použít jiné kódy než 30, 70 a 90.

Množství kapaliny s PCB nebo PCB [kg] – uvede se celková hmotnost kapaliny s PCB v zařízeních, která budou odstraněna 
stejným způsobem a ve stejném termínu, nebo hmotnost PCB a nepředaných odpadů PCB, které budou odstraněny stejným 
způsobem a ve stejném termínu, v kilogramech.

Odstranění – informace o nakládání se zařízeními obsahujícími PCB (§ 26 písm. c)zákona) nebo s PCB a nepředanými 
odpady PCB (§ 26 písm. a)zákona).

Kód – uvede se dvojmístný resp. trojmístný kód nakládání podle následující tabulky, číslice se vpisují zprava, aniž by se zleva 
doplňovaly nuly na celkový počet tří míst.
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Kód způsobu nakládání: Způsob nakládání:
OSV Předání oprávněné osobě k vývozu za účelem odstranění
N3 Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně
D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifi kovaná, jejímž konečným produktem jsou slouče-

niny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12
D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifi kovaná, jejímž konečným produktem 

jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením 
D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

D10 Spalování na pevnině
D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
D15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až 

D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného 
množství)

Plánovaný termín odstranění – uvede se předpokládaný termín předání oprávněné osobě k odstranění ve formátu mm.rrrr.

LIST Č. 3 – PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a)zákona) a zařízení s obsahem 
PCB (§ 26 písm. c)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona – seznam odpadů PCB

IČ vlastníka (držitele), oprávněné osoby – viz. LIST Č. 1

Číslo – pořadové číslo řádku v seznamu.

Odpad PCB – odpad s obsahem PCB (§ 26 písm. a)zákona) v držení oprávněné osoby, resp. vyřazené zařízení s obsahem PCB 
(§ 26 písm. c)zákona) nebo PCB (§ 26 písm. a)zákona), které bylo vlastníkem (držitelem) nebo provozovatelem předáno této 
oprávněné osobě k odstranění.

Katalogové číslo odpadu PCB – uvede se katalogové číslo odpadu s obsahem PCB (§ 26 písm. a)zákona) podle Katalogu 
odpadů uvedeného v Příloze č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nejčastějšími druhy odpadu PCB jsou 
odpady uvedené v následující tabulce.

Název druhu odpadu, upřesnění (platí pro kódy končící 99) – uvede se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno 
uvést i zkrácený název). U kódů odpadů končících dvojčíslím 99 se uvede bližší popis odpadu (např. vžitý technický název, 
název technologie nebo název podle starého Katalogu odpadů).

Množství odpadu PCB [t] – uvede se hmotnost odpadu PCB, který bude odstraněn stejným způsobem a ve stejném termínu, 
v tunách.

Kód – uvede se trojmístný resp. čtyřmístný kód nakládání podle následující tabulky, číslice se vpisují zprava, aniž by se zleva 
doplňovaly nuly na celkový počet čtyř míst.

Kódování způsobů nakládání s odpady
Pro kódování vlastních způsobů nakládání byly převzaty kódy z příloh č. 3 a 4 zákona o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, které byly doplněny o další potřebné sledované způsoby. Kódy nakládání jsou uvedeny 
v následující tabulce.

Způsob nakládání s odpady se označuje čtyřznakovým (písmena a číslice) kódem, přičemž první písmeno označuje původ 
odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem. 

Katalogové číslo, kategorie „N“: Název druhu odpadu PCB:
13 01 01* Hydraulické oleje obsahující PCB
13 03 01* Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB 
16 01 09* Součástky obsahující PCB
16 02 09* Transformátory a kondenzátory obsahující PCB 
16 02 10* Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami 

znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 

materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) 
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Původ odpadu
X = A = pro vlastní vyprodukovaný odpad (za vlastní vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepra-

cováním převzatého odpadu, pokud vznikl jiný druh odpadu než byl původní). Nové druhy odpadů, které vznikly přepracováním 
nebo úpravou odpadů se zařazují pod druhy odpadů skupiny 19 Katalogu odpadů.

X = B =  pro odpad převzatý od jiné fi rmy
X = C =  pro odpad na skladě

To znamená, že:

AYZ = vlastní vyprodukovaný odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ
BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ
CYZ = odpad odebraný ze skladu, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

Přičemž dle následující tabulky:

X = A  nebo  B  nebo C
Y = 0  nebo R  nebo  D  nebo  N
Z = 0  nebo poslední 2 znaky čtyřznakového kódu (složeného z 1 nebo 2 číslic) z následující tabulky

Plánovaný termín odstranění – uvede se předpokládaný termín odstranění nebo předání jiné oprávněné osobě k odstranění ve 
formátu mm.rrrr.

označuje původ 
odpadu určuje se dle 
původu odpadu

označuje způsob nakládání
určuje se kódem dle 
následující tabulky

X              Y Z

Kód způsobu nakládání: Způsob nakládání:
A00 Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)
B00 Odpad převzatý od jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování) nebo jiné 

provozovny
C00 Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1.1. vykazova-

ného roku)
Odstraňování odpadů:

XD8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifi kovaná, jejímž konečným produktem 
jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod 
označením D1 až D12

XD9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifi kovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uve-
dených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

XD10 Spalování na pevnině
XD12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
XD15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod 

označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu 
před shromážděním potřebného množství)

Ostatní způsoby nakládání:
XN3 Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně
OSV Předání oprávněné osobě k vývozu za účelem odstranění
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PLÁN DEKONTAMINACE zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona – identifi kace 
subjektu

Příloha č. 2.a. Metodického doporučení OODP MŽP k přípravě plánů postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení 
s obsahem PCB nebo plánů dekontaminace zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010

List číslo 1

Seznam zasílá: Provozovatel Vlastník (držitel)

Subjekt
IČ
Obec:
Kód obce (IČ ZÚJ)
Okres:
Kód okresu (CZ - NUTS 4) C Z
Ulice:
PSČ
Pověřená osoba Jméno:

Příjmení:
Telefon:
E-mail:

Za správnost (jméno, příjmení, 
podpis a razítko zástupce 
 subjektu):
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Příloha č. 2.b. – metodického doporučení odboru odpadů MŽP k přípravě plánů postupného odstraně-
ní PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plánů dekontaminace zařízení s obsahem PCB pro 

období 2009 až 2010

Způsob vyplňování formuláře PLÁN DEKONTAMINACE zařízení s obsahem PCB 
(§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona

Zákon – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

LIST Č. 1 – PLÁN DEKONTAMINACE zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) a d)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona 
– identifi kace subjektu

Obsahuje identifi kační údaje vlastníka (držitele) nebo provozovatele zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona).

Seznam zasílá – křížkem (znakem X) je označena správná možnost.

Subjekt – uvede se název fi rmy tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

IČ – uvede se identifi kační číslo organizace (pokud bylo přiděleno). Když má organizace IČ o méně než osmi číslicích, doplní 
se zleva nuly na celkový počet míst.

Obec, okres – uvede se název obce (okresu), kde fi rma sídlí.

Kód obce, okresu – uvede se kód obce či okresu, na jehož území se sídlo subjektu nachází, podle Číselníku obcí České repub-
liky (klasifi kace územních statistických jednotek každoročně vydávaná Českým statistickým úřadem). Například kód obce 
Praha je 554782 a to pro všechny městské části (obvody), kód okresu Hlavní město Praha je CZ0100. Číselníky městských částí, 
správních obvodů atp. jsou pro potřeby této evidence PCB irelevantní. 

Ulice, PSČ, telefon, e-mail – uvede se přesná a úplná adresa a kontakt.

Pověřená osoba – zástupce fi rmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB.

Za správnost – údajů ručí a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele), provozovatele.

LIST Č. 2 – PLÁN DEKONTAMINACE zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona 
– seznam zařízení s obsahem PCB

IČ vlastníka (držitele), provozovatele – viz. LIST Č. 1

Zařízení – zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c zákona), na které se vztahuje vedení evidence dle § 39 odst. (8) zákona 
č.185/2001 Sb. v platném znění a které dosud nebylo dekontaminováno.

Číslo – pořadové číslo řádku v seznamu.

Počet zařízení – uvede se počet zařízení, která lze uvést pod jedním kódem z následující tabulky, která budou dekontamino-
vána stejným způsobem a ve stejném termínu.
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Zařízení nebo PCB: Kód:
Elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou:

Výkonový transformátor 10
Tlumivka (indukční cívka s jádrem) 11
Reaktor (indukční cívka bez jádra) 12
Transformátor elektrofi ltru (odlučovač) 13
Průchodka 14
Přepínač odboček (v transformátoru) 15
Přístrojový (měřící) transformátor napětí (PTN) 16
Přístrojový (měřící) transformátor proudu (PTP) 17
Přístrojový (měřící) transformátor kombinovaný (PTK) – napětí + proud 18
Kondenzátor s kapalným dielektrikem (DZ) 20
Kondenzátorová baterie (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) 
s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů
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Motor (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, který obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným dielek-
trikem o objemu náplně méně než 5 litrů
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Rozvaděčová skříň (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapal-
ným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů

23

Vypínač 25
Rezistor (rotorový spouštěč) 26
Ostatní elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou 30

Ostatní zařízení:
Hydraulické důlní zařízení 40
Vakuové čerpadlo 50
Průmyslové zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátor, obalovna silniční drti apod.) 60
Jiná ostatní zařízení 70

(MZ) – Mateřské zařízení
(DZ) – Dílčí zařízení

Kód – uvede se dvojmístný kód druhu zařízení podle výše uvedené tabulky.

Upřesnění druhu zařízení (platí pro kódy 30 a 70) – uvede se druh zařízení, na které se vztahuje vedení evidence a na které 
nelze použít jiné kódy než 30 a 70.

Množství kapaliny s PCB [kg] – uvede se celková hmotnost kapaliny, která obsahuje PCB v zařízeních, která budou dekon-
taminována stejným způsobem a ve stejném termínu, v kilogramech.

Dekontaminace – informace o dekontaminaci zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. c)zákona).

Způsob dekontaminace – uvede se stručný popis způsobu dekontaminace zařízení.

Plánovaný termín dekontaminace - uvede se předpokládaný termín předání oprávněné osobě k dekontaminaci ve formátu 
mm.rrrr.

28



29

POKYN NÁMĚSTKA MINISTRA A ŘEDITELE SEKCE 600 
MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

k používání „Osnovy plánů péče
o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky, přírodní památky 
a jejich ochranná pásma“ 

při zpracování plánů péče o tato zvláště chráněná území

Článek 1
Úvodní ustanovení 

1.
Tento Pokyn je určen řediteli Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“), řediteli Správy Krkonošského 

národního parku, řediteli Správy Národního parku Podyjí, řediteli Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava 
a řediteli Správy Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správy NP“) a stanoví odpovědnost a některé povinnosti při 
zpracování plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich 
ochranná pásma.

2.
Ředitelé AOPK ČR a Správ NP zajistí plnění Pokynu v jimi řízených organizacích a určí kompetentní osoby, které zabezpečí 

plnění jednotlivých článků tohoto Pokynu.

Článek 2
Účel a způsob uplatnění

1.
Závazným podkladem pro zpracování plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, 

přírodní památky a jejich ochranná pásma je „Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma“ (dále jen „Osnova“), která je přílohou tohoto Pokynu.

2.
Osnova je zpracována v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 60/2008 Sb. o plánech péče, označování a evidenci chráněných území a slouží 
k obsahovému a vizuálnímu sjednocení plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, 
přírodní památky a jejich ochranná pásma. 

3.
Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná 

pásma zpracovávané vlastními silami nebo s využitím externích dodavatelů a předkládané orgánům ochrany přírody k projednání 
a schválení musí být zpracovány v souladu s Osnovou. Postup podle tohoto pokynu se nevztahuje na návrhy PP zpracované 
před datem účinnosti tohoto Pokynu a předložené orgánům ochrany přírody k projednání a schválení nejdéle 6 měsíců po datu 
účinnosti tohoto Pokynu. 

Článek 3 
Závěrečná a přechodná ustanovení 

1.
Změny a doplňky tohoto pokynu schvaluje náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny formou dodatku. 

2.
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2009. 

V Praze dne 30. ledna 2009 
RNDr. František Pelc v. r.

náměstek ministra a ředitel sekce 600
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Osnova
plánů péče

o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky, přírodní památky 

a jejich ochranná pásma
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Úvod

Plány péče se zpracovávají jako odborné a koncepční dokumenty pro řízení vývoje přírodních poměrů v ZCHÚ na základě 
ustanovení § 38 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 60/2008 Sb. Pokud je to zapotřebí k zabezpečení ZCHÚ před 
škodlivými vlivy z okolí, zpracovávají se i pro ochranná pásma. Zpracovávají se plány péče a v případě potřeby také změny k již 
schváleným plánům péče.

Plány péče se zpracovávají zpravidla na období deseti až patnácti let. Toto období by se u ZCHÚ zahrnujících les mělo přizpůsobit 
období platnosti lesních hospodářských plánů (LHP) nebo lesních hospodářských osnov (LHO) zahrnujících ZCHÚ, neboť plán 
péče je pro zpracování LHP (LHO) podkladem. Zapracování odpovídajících částí plánu péče do LHP (LHO) zajistí orgán ochrany 
přírody v rámci vydávání závazného stanoviska podle § 4 odst. 3 zákona. U ZCHÚ pokrývajících jen nelesní půdu je vhodné řídit 
délku platnosti podle dynamiky vývoje chráněných ekosystémů. Může být tedy podle potřeby i kratší nebo delší. Jestliže však ZCHÚ 
obsahuje lesní i nelesní pozemky, je třeba přizpůsobit období platnosti a tím i dobu obnovy plánu péče době obnovy LHP (LHO). 
Protože je žádoucí, aby byl plán péče schválený již v době, kdy se zpracovává LHP (aby zpracovatel LHP vycházel z již schváleného 
dokumentu), stanovuje se konec období platnosti plánu péče pro ZCHÚ na lesní půdě jeden rok před koncem období platnosti LHP. 
Pokud ZCHÚ leží na více LHC s různým obdobím platnosti LHP, zpracovává se plán péče na období podle období platnosti jedné 
z částí (zpravidla té s největší rozlohou).

Změny plánů péče dle § 3 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 60/2008 Sb. se zpracovávají tehdy, jestliže je některý z bodů schváleného plánu 
péče nutné změnit, dodatečně doplnit o nově zjištěné skutečnosti nebo uvést podrobnosti jeho provedení, případně tehdy, pokud se 
během období platnosti plánu péče vyskytne nutnost provést v území zásah, který nebylo možné v době zpracování a schvalování 
plánu péče předvídat. Formou změny lze též zpracovat „Podrobný plán opatření v lesích ZCHÚ podle porostních skupin“ (bod 
3.1.1) v případě, že do ZCHÚ zasahuje více LHC s rozdílnou dobou platnosti LHP. Jako změna se poté zpracovává „Podrobný plán 
opatření ...“ pro LHC, jehož období platnosti není shodné s platností plánu péče. 

  
Projednaný a schválený plán péče je nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohly orgány ochrany přírody realizovat jakékoliv 

záměrné činnosti v ZCHÚ. Pouze na jeho základě je možno uskutečňovat opatření ke zlepšování přírodního prostředí v ZCHÚ 
a čerpat na ně fi nanční prostředky z dotací státu určených k těmto účelům. Vedle toho je nutné, aby plán péče pro období své 
platnosti usměrňoval i způsoby využívání ZCHÚ, které nejsou zákonem zakázány ani limitovány bližšími podmínkami ochrany, 
přesto by však mohly poškodit jeho přírodní hodnoty. Vzhledem k tomu, že plán péče není ze své podstaty závazný pro jiné subjekty 
než orgán ochrany přírody, je nutné, aby u takových návrhů na usměrnění aktivit zároveň navrhoval způsob jejich naplňování 
(např. zakotvením v nájemních smlouvách apod.). Plán péče je podle § 38 zákona po svém schválení podkladem i pro jiné druhy 
plánovacích dokumentů než LHP (LHO), např. pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče je rovněž podkladem pro rozhodování 
orgánů ochrany přírody.

  
Realizaci opatření plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody, který jej schválil buď vlastními silami nebo s pomocí jiných subjektů 

(např. vlastníků nebo uživatelů pozemků), s kterými uzavírá smlouvy o realizaci jednotlivých opatření plánu péče.  Postupuje přitom 
podle § 68  a § 69 zákona. 

 
Na rozdíl od stálého ochranného režimu, který je dán základními podmínkami ochrany formulovanými v zákoně a bližšími 

podmínkami formulovanými ve vyhlašovacím právním předpisu, nemá plán péče charakter obecně závazného právního předpisu 
a není ani správním rozhodnutím. Zatímco ustanovení vyhlašovacího právního předpisu jsou přirozeně odvozena ze stavu, v němž se 
území nacházelo v době vyhlášení, a mohou být změněna jen novým vyhlášením, plán péče se periodicky obnovuje a reaguje přitom 
na současný stav území. Plán péče tedy nemůže doplnit ochranný režim o další ustanovení. Nelze v něm nic zakázat, povolit, omezit 
nebo vázat na nějaké podmínky, nelze jím ani změnit vymezení ZCHÚ nebo jeho ochranného pásma. Pokud se změna vymezení 
nebo ochranných podmínek jeví podle aktuálních zjištění jako žádoucí, je třeba uvést v plánu péče, že je třeba zpracovat návrh na 
nové vyhlášení ZCHÚ.

 
Plán péče může obsahovat návrhy činností a zásahů, které jsou v rozporu se základními ochrannými podmínkami ZCHÚ, ale jejichž 

realizace je nutná pro zachování předmětu ochrany. V takovém případě nelze schválení plánu péče orgánem ochrany považovat 
za povolení této činnosti, ale i pro takovou činnost je třeba si vždy před její realizací obstarat povolení výjimky (§ 43 zákona) 
z příslušného ustanovení zákona. To platí i pro činnosti vyžadující souhlas nebo omezené či zakázané jinými právními normami. 

  
Plán péče tedy určuje pro období své platnosti zejména aktivní praktické zásahy ve prospěch předmětu ochrany, případně 

i ekologicky vhodný režim obhospodařování a jiného využívání území. Může defi novat mezní hodnoty regulovatelných přírodních 
faktorů, při jejichž dodržení se bude předmět ochrany vyvíjet žádoucím způsobem, a naplánovat současně způsob jejich sledování 
a regulace. U činitelů, které regulovat nelze, je vhodné v plánu péče defi novat kritické hodnoty, při jejichž překročení budou 
neodkladně provedena určitá předem defi novaná záchranná nebo nouzová opatření. 

 
Plán péče může obsahovat v příslušných bodech kapitoly 3 i záměry různých dalších opatření, např. průzkumu, zpřístupnění nebo 

naopak uzavření území nebo jeho části pro veřejnost.

Z plánu péče musí být zřejmé, že volba zásahů a opatření je zodpovědně uvážena, odborně i věcně dobře odůvodněna. Jednotlivé 
body plánu péče mají na sebe logicky navazovat a všechny plánované zásahy musí být řádně odůvodněny. Lokalizace zásahů musí 
být tak přesná, aby umožnila kontrolovat provádění i výsledky péče v terénu. 
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Formulář: (s vysvětlivkami v textu – vysvětlivky jsou psané kurzívou a v samotném plánu péče se 
neobjevují, jsou tedy nahrazeny vlastním textem nebo odstraněny)

Plán péče
o

….………………….
….………………….

kategorie a název území

na období
RRRR-RRRR

K nadpisu plánu péče: 
U plánů péče předkládaných jako součást podkladů k vyhlášení, se připojí text: ”návrh na vyhlášení”. 

Období platnosti se stanovuje v rozsahu let, přičemž se tím rozumí od 1. ledna prvního roku platnosti 
do 31. prosince posledního roku platnosti.
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1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifi kační údaje 

evidenční číslo:      .....
kategorie ochrany:      .....
název území:      .....
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:  .....
orgán, který předpis vydal:      .....
číslo předpisu:       .....
datum platnosti předpisu:     .....
datum účinnosti předpisu:      .....

ad 1.1: U existujících ZCHÚ se uvede evidenční kód území, podle kterého je území evidováno v ústředním seznamu ochrany 
přírody. Název musí odpovídat názvu uvedenému v příslušném vyhlašovacím předpise. U existujících ZCHÚ se uvede druh 
právního předpisu, jímž bylo území vyhlášeno, kdo ho vydal, číslo předpisu a datum platnosti a datum účinnosti. V plánech péče 
zpracovávaných jako podklad pro vyhlášení území se v této kapitole vyplňuje pouze kategorie ochrany a název území.

1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj:       .....
okres:       .....
obec s rozšířenou působností:    .....
obec s pověřeným obecním úřadem:    .....
obec:       .....
katastrální území:      .....

Příloha č. M1: 
Orientační mapa s vyznačením území

ad 1.2: Uvede se název jednotky územně správního členění. Jako příloha se doloží Základní mapa ČR ve vhodném měřítku 
podle velikosti ZCHÚ (nejčastěji 1:25000 nebo 1:50000 tak, aby byly patrné širší vazby v území – tj. vzdálenost od okolních 
sídel, vodních toků, silniční síť apod.), obsahující zákres hranic ZCHÚ (malá ZCHÚ je možno zobrazit bodově) a případně 
vyhlášeného ochranného pásma (pokud je v daném měřítku zřetelná), hlavních přístupových cest, veřejných a účelových 
komunikací, případně turisticky značených cest a naučných stezek, návaznost na okolní krajinu, sídla apod. Místo Základní 
mapy ČR je možné použít i kopii turistické mapy (s uvedením autorských práv).

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: (číslo, název)

Číslo 
parcely 
podle 
KN

Číslo parcely 
podle PK 

nebo jiných 
evidencí

Druh pozemku 
podle KN

Způsob využití 
pozemku podle KN

Číslo listu 
vlastnictví

Výměra 
parcely

celková podle 
KN (m2)

Výměra 
parcely

v ZCHÚ (m2)

Celkem

Vzor tabulky pro parcelní vymezení zvláště chráněného území.
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Ochranné pásmo:

Katastrální území: (číslo, název)

Číslo 
parcely 
podle 
KN

Číslo 
parcely 
podle 

PK nebo 
jiných 

evidencí

Druh pozemku 
podle KN

Způsob využití 
pozemku podle KN

Číslo listu 
vlastnictví

Výměra 
parcely

celková podle 
KN
(m2)

Výměra 
parcely

v OP (m2)

Celkem

Vzor tabulky pro parcelní vymezení vyhlášeného ochranného pásma – neuvádí se, pokud má ZCHÚ ochranné pásmo ze zákona. 
V takovém případě se zde uvede pouze věta: „Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás 
do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.“ Výjimku tvoří případ, kdy je plán péče podkladem pro vyhlášení ZCHÚ, v takovém 
případě se tabulka uvede i pro ochranné pásmo 50 m ze zákona.

ad 1.3: Pro jednotlivá katastrální území se uvede úplný aktuální výčet parcelních čísel pozemků nacházejících se uvnitř hranic 
ZCHÚ (OP) dle aktuálního stavu v katastru nemovitostí. Pokud není ZCHÚ zaměřeno, uvede se, jak byly získány výměry částí 
parcel, které jsou v ZCHÚ (v krajním případě je možno dílčí výměry jednotlivých parcel stanovit i odhadem, jejich součet však 
musí odpovídat zaměření území). U pozemků PK se uvede druh pozemku dle aktuálního stavu pozemku. Jsou-li v parcelním 
vymezení ZCHÚ nedostatky, je třeba v textu uvést jaké a v příslušných bodech oddílu 3 navrhnout, jak budou odstraněny. 
V případě velkého počtu parcel lze tabulky umístit do přílohy.

Příloha č. M2: 
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma 

Druh pozemku ZCHÚ 
plocha v ha

OP
plocha v ha

Způsob využití 
pozemku

ZCHÚ 
plocha v ha

lesní pozemky

vodní plochy zamokřená plocha

rybník nebo nádrž

vodní tok 

trvalé  travní porosty

orná půda

ostatní zemědělské  
pozemky
ostatní plochy neplodná půda

ostatní způsoby využití

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem 

ad 1.4: Výměry se vypočítají z údajů uvedených v tabulkách v kapitole 1.3., uvádějí se v hektarech na 2 a maximálně na 4 
desetinná místa. Výměra ochranného pásma se uvádí jen v případě vyhlášeného OP a nevypisuje se v pravé části tabulky podle 
způsobu využití pozemku.
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1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími

národní park:       .....
chráněná krajinná oblast:      .....
jiný typ chráněného území:      .....

Natura 2000
ptačí oblast:       .....
evropsky významná lokalita:     .....

Příloha č. M1: 
Orientační mapa s vyznačením území

ad 1.5: Uvede se název ZCHÚ, název a kategorie jiného typu chráněného území (CHOPAV, CHLÚ, chráněná rybí oblast apod. 
– podle územního plánu ZÚR, případně územně technických podkladů). U území navržených nebo zařazených do soustavy 
Natura 2000 se uvede kód a název příslušné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

1.6 Kategorie IUCN

ad 1.6: U existujících ZCHÚ se uvede číslo a název managementové kategorie IUCN podle ”Zásad pro kategorizaci chráněných 
území na základě managementu” (edice Planeta 2001): 

Ia – přísná rezervace – vědecká
Ib. – přísná rezervace – ochrana původní přírody
II. – národní park
III. – přírodní památka
IV. – řízená rezervace
V. – chráněná krajina
VI. – chráněné území přírodních zdrojů.

Tento údaj lze najít v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz). Lze navrhnout 
korekci zde uvedeného údaje tak, aby odpovídala kritériím IUCN. Konkrétní kategorii by měl sdělit zadavatel plánu péče 
jeho zpracovateli jako základní východisko pro konstrukci plánu péče. U kategorií „maloplošných“ zvláště chráněných území 
přichází v úvahu prakticky pouze výběr mezi kategoriemi zvýrazněnými tučně, přičemž podmínky pro zařazení do kategorie Ib. 
– přísná rezervace – ochrana původní přírody může splnit pouze několik území zařazených především v kategorii NPR.

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

ad 1.7.1: Uvede se citace příslušné části vyhlašovacího předpisu. Pokud předmět ochrany není ve vyhlašovacím předpisu 
uveden, konstatuje se, že předmět ochrany nebyl při vyhlášení defi nován. Pokud vyhlašovací předpis uvádí předmět ochrany 
např. ve stejné větě jako jiné údaje, nemusí být citace doslovná, musí však přesně zachovávat původní význam.

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav

A. ekosystémy

název ekosystému podíl plochy v ZCHÚ 
(%)

popis ekosystému

B. druhy

název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita populace 
v ZCHÚ

stupeň 
ohrožení 

popis biotopu druhu
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C. útvary neživé přírody 

útvar geologická charakteristika popis útvaru

ad 1.7: Zpracovatel vyplní tabulky na základě podkladů od zadavatele a na základě provedených inventarizačních průzkumů, 
případně výsledků vlastního šetření. Vybrané fenomény by měly vycházet z defi nice ve vyhlašovacím předpisu a zde by měly 
být jen blíže popsány. V případě nedostatečné specifi kace hlavního předmětu ochrany ve vyhlašovacím předpisu (častý případ 
u starších dokumentů) lze uvést i další fenomény. V takovém případě by ale jejich výčet měl odpovídat defi nici příslušné kategorie 
uvedené v zákoně. U kategorií „rezervace“ se jako předmět ochrany uvádí přednostně pouze ekosystémy, protože podle zákona 
jsou jejich předmětem ochrany. Uvádí se přitom jen ty ekosystémy, jejichž výskyt je hlavním důvodem pro existenci ZCHÚ. 
Názvy je možné odvodit podle Katalogu biotopů (Chytrý et al., 2001), podle taxonů Curyšsko-montpelliérské školy (např. Braun-
Blanquet, 1964) či jiného uznávaného systému.  Druhy a útvary neživé přírody se u rezervací uvádějí pouze jsou-li výslovně 
uvedeny ve zřizovacím předpise nebo jedná-li se o biotopy druhů nebo útvary výjimečné v celostátním měřítku (např. endemity, 
relikty apod.). U kategorií památek se mohou objevit všechny kombinace dle předmětu ochrany ve zřizovacím předpise nebo dle 
aktuálního stavu území. U druhů se v památkách uvádějí pouze ty, pro jejichž zachování v regionu (PP) nebo ČR (NPP) hraje 
území památky klíčovou roli, nikoli všechny obecně vzácné a ohrožené, které se zde vyskytují. Uvádějí se pouze druhy, které 
jsou předmětem ochrany v daném území, přitom se může jednat i o druhy, které nejsou zvláště chráněny. Druh se musí v území 
aktuálně vyskytovat, vymizelé druhy lze uvést jen tehdy, lze-li reálně předpokládat, že se v území znovu objeví v období platnosti 
plánu péče a jsou-li k tomu směřována opatření plánu péče.
U aktuální početnosti druhů lze vycházet i z kvalifi kovaných odhadů a uvádět i slovní vyjádření, způsob zjištění údaje je však 
nutno uvést ve vysvětlujícím textu. U rostlin se uvádí informace o vitalitě populace. Ve sloupci „stupeň ohrožení“ se uvádějí 
údaje z Červeného seznamu ČR. Informaci o zdroji je třeba uvést v textu. Popis charakteru biotopu druhu může obsahovat jak 
údaje o lokalizaci jeho výskytu v ZCHÚ, tak i údaje o jeho ekologických nárocích, případně typických vlastnostech (způsobu 
života) důležitých pro stanovení zásad péče (např. časové určení výskytu v ZCHÚ). Tabulky mohou být doplněny i podrobnějším 
slovním popisem v navazujícím textu. Vyplňují se pouze tabulky relevantní pro daný typ předmětu ochrany v konkrétním území 
(v případě vynechání některé z nich se upravuje písmeno u názvu tabulky tak, aby označení začínalo A a plynule pokračovalo 
– to platí analogicky i v dalších částech osnovy). Název se uvádí český i vědecký.

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu

A. typy přírodních stanovišť

kód a název typu přírodního stanoviště podíl plochy v ZCHÚ 
(%)

popis biotopu typu přírodního stanoviště

B. evropsky významné druhy a ptáci

název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita populace 
v ZCHÚ

stupeň 
ohrožení 

popis biotopu druhu

ad 1.8: Zpracovatel vyplní tabulky na základě příloh nařízení vlády, kterými se stanoví národní seznamy a kterými se vymezují 
jednotlivé ptačí oblasti a na základě aktuálně provedených inventarizačních průzkumů, případně výsledků vlastního šetření. 
Uvádí se pouze druhy a stanoviště, které se v daném zvláště chráněném území skutečně vyskytují (tj. u EVL či PO větších 
než ZCHÚ se neuvádějí ty druhy, které se nacházejí jen mimo předmětné ZCHÚ). U aktuální početnosti druhů lze vycházet 
i z kvalifi kovaných odhadů a uvádět i slovní vyjádření, způsob zjištění údaje je však nutno uvést ve vysvětlujícím textu. U rostlin 
se uvádí informace o vitalitě populace. Vychází se přitom z aktuálních výsledků monitoringu nebo nejnovějších inventarizačních 
průzkumů. Ve sloupci „stupeň ohrožení“ se uvádí údaje z Červeného seznamu ČR. Informaci o zdroji je třeba uvést v textu. Popis 
charakteru biotopu druhu může obsahovat jak údaje o lokalizaci jeho výskytu v ZCHÚ, tak i údaje o jeho ekologických nárocích, 
případně typických vlastnostech (způsobu života) důležitých pro stanovení zásad péče (např. časové určení výskytu v ZCHÚ). 
Tabulky mohou být doplněny i podrobnějším slovním popisem v navazujícím textu. Vyplňují se pouze tabulky relevantní pro 
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daný typ předmětu ochrany v konkrétním území. Název a kód typů přírodních stanovišť se uvádí podle vyhlášky 166/2005 Sb. 
katalogu biotopů, název druhů se uvádí český i vědecký. Prioritní stanoviště a druhy se označují hvězdičkou. Nevyplněné tabulky 
se v plánu péče neuvádí.
Soubory doporučených opatření se k plánu péče nepřikládají, ale opatření z nich zapracuje zpracovatel přímo do textu plánu 
péče, případně opatření uvedená v plánu péče upraví tak, aby s opatřeními navrhovanými v souborech doporučených opatření 
nebyla v rozporu.

1.9 Cíl ochrany

ad 1.9: Uvede se cíl ochrany území, a to pro celé území nebo jeho, z hlediska přírodních podmínek, homogenní části. Zvlášť se 
uvedou cíle ochrany pro jednotlivé předměty ochrany, pokud jsou tyto cíle odlišné od cílů ochrany území nebo jeho částí. Cíle 
ochrany se formulují tak, aby bylo zaručeno alespoň udržení dochovaného stavu všech předmětů ochrany.
Při formulaci cíle ochrany u území, kde předmětem ochrany je ekosystém se vychází z následujících základních cílů ochrany 
zvláště chráněných území ve vztahu k ekosystémům, kterými jsou:  
•  omezení či pozastavení vývojových procesů v ekosystémech, které vedle přírody významně formoval svou činností i člověk tak, 

aby bylo zachováno vývojové stádium ekosystému potřebné pro udržení dobrého stavu předmětu ochrany chráněného území 
nebo

•  zamezení nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy v přirozených ekosystémech, tvořících 
předmět ochrany chráněného území (ponechání ekosystémů samovolnému vývoji).

Je nepřípustné, aby byl cíl formulován jako činnost – v takovém případě jde o nástroj jak dosáhnout nějakého cíle, zde je však 
nutné uvést cíl (stav, kterého chceme dosáhnout).
Cíle ochrany by měly být v souladu s výše uvedenou managementovou kategorií IUCN.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

ad 2.1: Tato charakteristika může být velmi stručná, protože bude v dalších bodech podle potřeby konkretizována a doplněna. 
Pokud se od předchozího plánu péče charakteristika ZCHÚ nezměnila, lze ji převzít. Z tohoto stručného popisu by si každý 
uživatel plánu péče měl mít možnost udělat představu, jak celkově území vypadá, zda se rozkládá na svahu nebo na rovině, 
jedná-li se o skálu v lese, lesní porost v údolí potoka apod., jaká je celková orientace území ke světovým stranám. Následně 
se uvedou charakteristiky jednotlivých přírodních složek; podrobnost jejich zpracování je určena vztahem, jaký mají tyto dílčí 
složky k předmětům ochrany. V celkové charakteristice by neměly chybět údaje o nadmořské výšce, geologickém podkladu, 
geomorfologii území, hydrologických poměrech, vegetaci a biotopech chráněných druhů apod.

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita populace 
v ZCHÚ

kategorie 
podle vyhlášky č. 
395/1992 Sb.

popis biotopu druhu, další 
poznámky 

Uvede se přehled zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, jejichž výskyt byl na území ZCHÚ 
věrohodně zaznamenán. U aktuální početnosti druhů lze vycházet i z kvalifi kovaných odhadů a uvádět i slovní vyjádření, způsob 
zjištění údaje je však nutno uvést ve vysvětlujícím textu. U rostlin se uvádí informace o vitalitě populace. V případě, že v území 
nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů, tabulka se v plánu péče neuvádí a informace o této skutečnosti včetně 
komentáře se uvede v textu. U druhů se uvádí české (pokud existuje) i latinské jméno. Je možné sem zařadit i druhy nezvěstné či 
vyhynulé, u nich je však nutné uvést rok posledního nálezu. 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké 
budoucnosti

a) ochrana přírody
b) lesní hospodářství
c) zemědělské hospodaření
d) rybníkářství
e) myslivost 
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f) rybářství
g) rekreace a sport
h) těžba nerostných surovin
i) jiné způsoby využívání 

ad 2.2: Zde se uvedou způsoby obhospodařování a jiného využívání a další zjištěné vlivy, které působily na vývoj přírody ZCHÚ 
v minulosti, v současné době či které mohou reálně nastat v období platnosti plánu péče ve výše uvedeném členění. U každého 
se pokud možno uvede, jaké jsou jeho důsledky, ať již v pozitivním či negativním smyslu. 
U popisu minulých vlivů jsou důležitá zejména dvě hlediska. Především je třeba charakterizovat obhospodařování či jiné 
využívání, pod jehož vlivem předměty ochrany v minulosti vznikly či dosáhly optimálního stavu. Dále je důležité popsat způsob 
využívání, který způsobil škody projevující se až dodnes, nebo který se může v území reálně opět vyskytnout. 
U území lesních je možno uvést údaje o vývoji hospodaření v lesích v minulosti a charakteristiku lesa v době vyhlášení ZCHÚ 
(zastoupení věkových stupňů, zastoupení dřevin, zásoby, resp. plochy dřevin ve věkových stupních), vhodné je též uvést údaje 
o používaných hospodářských způsobech, kategorizaci lesa, uplatňované době obmýtí a intenzitě hospodaření před vyhlášením 
ZCHÚ.
Zdroje škodlivých vlivů či ohrožení mohou být v bezprostředním okolí ZCHÚ, ve větší vzdálenosti, někdy však jsou i ve 
vlastním ZCHÚ nebo jeho ochranném pásmu. Vlivy, které v období platnosti plánu péče nelze odstranit, se uvedou odděleně 
jako „neodstranitelné v období platnosti”. U některých z nich lze alespoň do jisté míry kompenzovat jejich škodlivé účinky. 
V případech, kdy to není možné nebo účelné, doporučuje se uvést je rovněž (informace o nich bude důležitá pro posouzení 
dalšího vývoje území), připojit však příslušnou poznámku (např. ”nelze kompenzovat”). Dálkové vlivy sledované celostátně, 
např. pásma imisního ohrožení lesů, se uvádějí jen tehdy, je-li to zapotřebí pro odůvodnění volby způsobu péče. Současným 
ohrožením může být např. investiční záměr v okolí ZCHÚ, který je v době zpracování plánu péče již znám a v případě realizace 
bude zřejmě působit na ZCHÚ negativně. 
U rybníků je třeba uvést např. nevhodný způsob hospodaření (hospodářský cyklus), nevhodný způsob využití okolních pozemků 
(erozní smyvy) způsobující zvyšování trofi e, nevhodnou výšku provozní hospodářské hladiny způsobující např. ústup rákosinových 
porostů projevující se rozšiřováním plochy vodní hladiny a jejich následnou expanzí do přiléhajících mokřadních luk, nevhodné 
složení rybích obsádek co do druhové skladby, množství a kusové hmotnosti na hektar využitelné vodní plochy (které se projevují 
ústupem příbřežních porostů v litorálním pásmu, absencí nebo ústupem submersní a natantní vegetace, nadměrným vyžíracím 
tlakem projevujícím se úbytkem žádoucí struktury zooplanktonu, bentosu, likvidací vývojových stádií obojživelníků apod.), 
nadměrné hnojení, krmení, použití chemických látek apod.
U průtočných rybníků se uvádí výše uvedené vlivy a nevhodné využití pozemků v povodí (erozní smyvy) a případné další vlivy 
způsobující zazemňování rybníků splaveninami a dalším vnosem živin ovlivňujících stupeň trofi e.
Jednotlivé působící faktory je nutné uvést jako samostatné body a ke každému popsat jak působí, na který předmět ochrany, 
jeho prostorovou a časovou specifi kaci a stupeň významnosti. Nezapomenout též na potenciální vlivy, ty je však nutné od vlivů 
skutečných v textu zřetelně oddělit. 
Podrobnost kapitol je nezávazná, uvádějí se pouze dostupné informace, které mají význam pro plánování opatření a zásahů 
v předkládaném plánu péče. Uvádí se pouze podkapitoly opodstatněné pro dané území, jejich označení písmeny musí i po 
případném vynechání některých z nich začínat od a) a být plynulé (analogicky i v dalších kapitolách).

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

ad 2.3: Pokud jsou známé, je třeba uvést všechna další práva a povinnosti uplatňovaná ve zvláště chráněném území v době 
platnosti plánu péče. Jedná se zejména o další omezení, nebo podmínky ochrany uplatňované podle jiných právních předpisů 
(např.: ochrana vodních zdrojů, přírodní léčivé zdroje, chráněná ložisková území vyhrazených nerostů, dobývací prostory, 
chráněné rybí oblasti, lesy zvláštního určení, památková ochrana, pozemky určené pro účely obrany státu aj.), které mohou 
mít vliv na plánování managementu. Vhodné je také uvést všechny aktuálně platné plánovací dokumenty včetně období jejich 
platnosti (územní plány, lesní hospodářské plány, lesní hospodářské osnovy…), které se vztahují k celému území nebo jeho 
části.

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o lesích 

Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod

Výměra LHC (zařizovacího obvodu) 
v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)

Organizace lesního hospodářství

Nižší organizační jednotka
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Název organizace lesního hospodářství se udává u LČR na úrovni lesní správy nebo lesního závodu, u ostatních na úrovni 
majetku.
Nižší organizační jednotkou jsou u LČR revíry (polesí), u ostatních se uvádí jen pokud jsou vymezeny.

Tabulka se vyplní pro každý lesní hospodářský celek zvlášť. Jestliže se jedná o drobné samostatně hospodařící vlastníky lesa 
(LHO), body ”Organizace lesního hospodářství” a její ”Nižší organizační jednotka” se nevyplňují. Zařizovací obvod LHO se 
uvažuje jako LHC.

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast:
Soubor lesních 
typů (SLT)

Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra 
(ha)

Podíl (%)

Celkem 100 %

Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkratka Název dřeviny Současné zastoupení 

(ha)
Současné zastoupení 

(%)
Přirozené zastoupení 

(ha)
Přirozené 

zastoupení (%)

Jehličnany

Listnáče

Celkem 100 % ----- -----

Tabulky lze doplnit i grafi ckým znázorněním v nich obsažených údajů. Při zpracování tabulky “Porovnání přirozené a současné 
skladby lesa” je nutné uvést autora, podle kterého byla stanovena přirozená skladba. Údaje o přirozeném zastoupení dřevin lze 
uvádět i v podobě rozmezí dvou hodnot (maximální a minimální).
Pokud se neshoduje údaj o celkové výměře ve spodním řádku tabulek s výměrou lesních pozemků dle kap. 1.4, je nutné uvést 
důvod tohoto rozporu v poznámce pod tabulkami.

Přílohy: 
- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL – příloha č. M4
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy 
– pod tyto tématické mapy se doporučuje jako podklad použít ortofoto; součástí mapy je rovněž zákres umístění navrhovaných 
těžeb v NPR a PR zpracovávanými pro kapitolu 3.1.2.)
- tabulka „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“ – příloha č. M1 (pouze pro NPR a PR; u NPP a PP jen 
v případě, že lesní porosty jsou součástí předmětu ochrany)
- mapa stupňů přirozenosti lesních porostů (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy) 
se zákresem porostů ponechaných samovolnému vývoji – příloha č. M5 (V mapě stupňů přirozenosti se hranice lesních porostů 
ponechaných samovolnému vývoji zakresluje silnou tmavě zelenou barvou.)

U národních přírodních památek a přírodních památek nelesního charakteru (geologické útvary, zemědělské pozemky, vodní 
plochy apod.), do nichž je zahrnut z důvodů arondace území také les a u národních přírodních památek a přírodních památek 
na lesních pozemcích, kde ale les není předmětem ochrany (geologické útvary, bezlesí, apod.), postačí přiložit jen kopii 
lesnické typologické mapy 1:10 000 z OPRL. 

ad 2.4.1: U lesních pozemků se jako podklad pro vymezení dílčích ploch použijí plochy jednotek rozdělení lesa podle platného 
LHP (oddělení, dílec, porost a porostní skupina) pokud jej má zpracovatel k dispozici, jinak se použije rozdělení lesa z OPRL či 
vlastní rozdělení dle potřeby (stav, zásahy), dílčí porostní plochy se vymezují podle aktuálního stavu lesních porostů a nemusí 
respektovat vymezení porostních skupin podle LHP. Stanovení podílu zastoupení souborů lesních typů (dále jen „SLT“) a dřevin 
v procentech lze stanovit kvalifi kovaným odhadem podle aktuálního stavu lesa, jako vodítko lze využít údajů z aktuálně platné 
typologické mapy v OPRL. Výměra dílčí porostní plochy se stanoví planimetrováním nebo pomocí GIS. Tabulky a mapy 
s uvedením stupňů přirozenosti lesních porostů v národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích se vyplní v souladu 
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s přílohou č. 2 vyhlášky MŽP č. 60/2008 Sb. Vyplněnou tabulku, která slouží ke zjištění stupňů přirozenosti lesních porostů 
uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky 60/2008 Sb., není třeba přikládat jako přílohu plánu péče.  

2.4.2  Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích 

Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek znečišťujících 
vodu (krmiva, hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u rybníků 
III. kategorie)
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost – doba zdržení

Postavení v soustavě se uvádí jen u rybníků, které jsou součástí rybniční soustavy.

Pokud existují  dokumenty jako manipulační řád, hospodářsko provozní řád, výjimky k aplikaci látek nebo k parametrům 
zvláštních povodní, uvede se jejich číslo a datum jejich schválení rozhodnutím příslušného úřadu a doba jejich platnosti. 
Rybářský revír, jeho správce a zarybňovací plán se uvádí, je-li rybník součástí rybářského revíru.
Průtočnost se uvádí jen u průtočných rybníků.

Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Úsek dotčený ochranou 
(řkm od–do)
Charakter toku
Příčné objekty na toku
Manipulační řád
Správce toku
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Zarybňovací plán

Číslo hydrologického pořadí je identifi kátor vodního toku podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
Charakter toku je lososové nebo kaprové vody podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
Pokud existuje manipulační řád, uvede se jeho číslo a datum jeho schválení rozhodnutím příslušného úřadu a doba jeho 
platnosti. 
Rybářský revír, jeho správce a zarybňovací plán se uvádí, je-li část vodního toku v ZCHÚ součástí rybářského revíru.

Příloha: 
- tabulka “Popis dílčích ploch a objektů” – příloha č. T2
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální 
mapy – podkladem pod jednou z těchto map může být ortofoto)
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ad 2.4.2: Pokud je součástí zvláště chráněného území část nebo celá rybniční soustava, uvedou se tyto údaje pro každý rybník 
zvlášť, podobně u vodních toků se uvedou údaje pro každý vodní tok zvlášť. Dále je nutné uvést stav technických objektů 
ovlivňujících funkčnost a provozuschopnost rybníků a kdo je odpovědný za jeho zajišťování. Vyplňují se pouze ty údaje, které 
jsou k dispozici, a které lze získat. Podobně i u příčných objektů na vodních tocích.
Dílčí plochy defi nuje zpracovatel plánu péče s přihlédnutím k velikosti a stavu rybníků nebo vodních toků v ZCHÚ a k potřebám 
a možnostem péče. U rybníků bude nejčastěji výhodné použít vymezení podle vegetace v jejím současném stavu. Důležité je 
zejména odlišení plochy volné vodní hladiny a litorálu. Jednotlivé stavební součásti rybníka, jako hráz, odtokové a přítokové 
kanály apod., se popisují a zakreslují v mapě jako samostatné objekty.
Podrobnější charakteristiky rybníků, vodních toků a technických objektů na nich se uvedou slovním popisem v připojeném textu. 
Zpravidla se jako příloha dělá mapa dílčích ploch společně pro všechny nelesní plochy (voda, neživá příroda i ostatní neles), 
výjimečně je možné spojení i s lesními plochami (pak je povinnou součástí podkladů lesnická mapa obrysová).

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody

Příloha: 
- tabulka „Popis dílčích ploch a objektů“ – příloha č. T2
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální 
mapy – podkladem pod jednou z těchto map může být ortofoto)

ad 2.4.3: Objekty neživé přírody jsou zejména skalní útvary, jeskyně a krasové jevy, pozůstatky vulkanismu apod. Některé 
objekty lze defi novat jako plochy, ale u některých to není možné, protože se nacházejí pod zemským povrchem, nebo mají malý 
plošný rozsah a v mapě je lze zaznamenat pouze jako bod. Dílčí plochy může zpracovatel plánu péče defi novat zcela pragmaticky 
s přihlédnutím k charakteru objektu a k potřebám a možnostem péče. 
Dílčí plochy se označí a uvede se ke každé z nich stručný popis současného stavu. Popis má navazovat na charakteristiku celého 
ZCHÚ v bodě 2.1, konkretizovat ji a podle potřeby doplnit. Vždy je třeba pozorně posoudit, zda je pomocí dílčích ploch popsán 
skutečně stav celého území včetně ploch, které nevyžadují zásahy. Zpravidla se jako příloha dělá mapa dílčích ploch společně 
pro všechny nelesní plochy (voda, neživá příroda i ostatní neles), výjimečně je možné spojení i s lesními plochami (pak je 
povinnou součástí podkladů lesnická mapa obrysová).

2.4.4 Základní údaje o zemědělské půdě

Příloha: 
- tabulka „Popis dílčích ploch a objektů” – příloha č. T2
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální 
mapy – podkladem pod jednou z těchto map může být ortofoto)

ad 2.4.4: Dílčí plochy na zemědělské půdě může zpracovatel plánu péče defi novat zcela pragmaticky s přihlédnutím k velikosti 
a stavu ZCHÚ a k potřebám a možnostem péče. Nejčastěji bude výhodné použít vymezení podle vegetace v jejím současném 
stavu. Někdy lze použít hranic parcel, pokud jsou v terénu jasně zřetelné. V ZCHÚ s hodnotou převážně krajinářskou lze vymezit 
dílčí plochy podle současného způsobu obhospodařování pozemků (ten bude někdy – ne však vždy – shodný s druhy pozemků 
nebo se současnými vlastnickými či nájemními vztahy).
Pouze ve výjimečně jednoduchých a jednoznačných případech může být malé ZCHÚ považováno za jedinou plochu.
Dílčí plochy se označí a ke každé z nich se uvede stručný popis současného stavu. Popis má navazovat na charakteristiku celého 
ZCHÚ v bodě 2.1, konkretizovat ji a podle potřeby doplnit. Název plochy se uvede pouze v případě, že se nějaký obecně užívá. 
Vždy je třeba pozorně posoudit, zda je pomocí dílčích ploch popsán skutečně stav celého území včetně ploch, které nevyžadují 
zásahy. Dílčí plochy musí pokrýt celé území. V tabulce musí být zmíněny i plochy významně pozměněné (stavby, elektrovody, 
pozemní komunikace, lyžařské tratě, kanály apod.). Zpravidla se jako příloha dělá mapa dílčích ploch společně pro všechny 
nelesní plochy (voda, neživá příroda i ostatní neles), výjimečně je možné spojení i s lesními plochami (pak je povinnou součástí 
podkladů lesnická mapa obrysová).

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

ad 2.5: Zde je třeba stručně zhodnotit realizované zásahy a jejich důsledky. V jednoduchých případech postačí konstatování, že 
se může pokračovat v dosavadním způsobu péče. Je-li třeba zvolit odlišný postup, uvede se odůvodnění. Hodnocení se podrobí 
i dřívější případné dílčí plány péče, dodatky k plánům péče a projekty záchrany populací týkající se daného ZCHÚ, udělené 
výjimky z podmínek ochrany a souhlasy k činnostem. Další postup má být odvozen na základě výsledků odborné dokumentace, 
na něž se zde odkáže. Další postup je však obsahem až následujícího oddílu plánu péče.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

ad 2.6: Prioritní zájmy se uvádějí jen v případě, že by při péči o ZCHÚ mohlo dojít k vážnější kolizi zájmů, kterou nelze 
jednoduše vyřešit obvyklými způsoby (za obvyklé způsoby lze považovat např. posunutí termínu práce mimo hnízdní období, 
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předběžnou kontrolu, zda se na ploše zásahu nenacházejí ohrožené druhy, jimž by zásah uškodil, změnu trasy pojíždění vozidel 
apod.). V takovém případě je třeba volit alternativní způsob, ačkoliv si to někdy vyžádá zvýšení nákladů. Někdy je obtížné 
vzájemně sladit zásahy v zájmu různých forem ochrany (nejen ochrany přírody, ale např. i ochrany kulturní památky, vodního 
zdroje, zdroje přírodních léčivých a minerálních vod apod.) Jindy může zásah nutný v zájmu určitého předmětu ochrany narušit 
jinému předmětu ochrany existenční podmínky nebo může narušit charakter celého ZCHÚ. Jestliže se předpokládá kolize, uvede 
se, který zájem má prioritu a proč, a v následujícím oddílu se pak navrhne praktické řešení, např. omezující podmínky, volba 
méně obvyklé metody nebo vývoj a vyzkoušení nové metody. 

3. Plán zásahů a opatření 

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

ad 3.1: Jednotlivé navrhované zásahy je třeba lokalizovat do dílčích ploch a pro jednotlivé plochy popsat a odůvodnit 
z hlediska dopadů na předměty a cíle ochrany. Při navrhování zásahů a opatření je třeba důsledně vycházet ze základních 
a bližších ochranných podmínek příslušného ZCHÚ, které jsou dané zákonem a zřizovacím předpisem. Text se přitom uvádí jen 
v následujících podkapitolách, nikoli na tomto místě.
Výčet, popis a lokalizaci plánovaných zásahů a opatření je třeba uvést zvlášť pro vlastní zvláště chráněné území v této kapitole 
a zvlášť pro ochranné pásmo, pokud se v něm nějaká opatření či zásahy navrhují (v následující kapitole). Musí být realistické 
a jejich návrhy by měly odpovídat zejména vlastnickým poměrům.

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o lesy

Povinně se formou tabulek zpracovávají Rámcové směrnice péče o les podle SLT, které se zpracují pro lesní porosty podle SLT 
nacházejících se ve zvláště chráněném území. Přitom je možno zpracovat Rámcové směrnice péče o les podle SLT pro více 
SLT společně. Návrh zásad péče se uvede pro současné typy porostů, které se v území aktuálně vyskytují, včetně porostů zcela 
pozměněných. V případě, že ZCHÚ zasahuje do dvou nebo více LHC, zpracují se Rámcové směrnice péče o les podle SLT pro 
celé území jednotně. 

Jsou-li v území vylišeny lesní porosty ponechané samovolnému vývoji, zakreslí se jejich obrys do mapy Stupňů přirozenosti 
lesních porostů silnou tmavě zelenou čarou. 

Přílohy: 
- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL – příloha č. M4
- mapa stupňů přirozenosti lesních porostů – příloha č. M5 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo 
katastrální mapy – pod tyto tématické mapy se doporučuje jako podklad použít ortofoto) se zákresem porostů ponechaných 
samovolnému vývoji (pouze pro NPR a PR)
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Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin

SLT Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)

Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C

Základní rozhodnutí

Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob 
(forma)

Hospodářský způsob 
(forma)

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní 
doba

Obmýtí Obnovní 
doba

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty

Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)

SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé 
obnově

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií

Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií

Poznámka

Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
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b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky

Pro rybníky nebo nádrže lze zpracovat podle potřeby následující tabulku.

Rámcová směrnice péče o rybníky

Název rybníka (nádrže)
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Manipulace s vodní hladinou
Způsob letnění nebo zimování
Způsob odbahňování
Způsoby hnojení
Způsoby regulačního přikrmování
Způsoby použití chemických látek
Rybí obsádky

Navržená popsaná opatření je nutné rámcově prosazovat do nově zpracovávaných manipulačních a hospodářsko-provozních 
řádů a do výjimek umožňujících chov ryb. Tyto dokumenty jsou pro vlastníky a uživatele rybníků a rybničních soustav závazné. 
Po jejich schválení se nutně musí objevit i v plánu péče. Při zpracování návrhů plánu péče je doporučeno používat “Metodiku 
sledování a hodnocení rybničních ekosystémů, jejich kategorizace z hlediska rybářského hospodaření a doporučené způsoby 
managementu šetrné k přírodě”, vydanou v roce 2004 AOPK ČR.

Způsob péče o vodní toky se popíše slovně v textu.

c) péče o zemědělskou půdu

Pro zemědělskou půdu lze zpracovat podle potřeby následující tabulku či navrhovaný management popsat v textu s uvedením 
parametrů podle tabulky.

Rámcová směrnice péče o nelesní plochy

Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj / hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

d) péče o rostliny 

Zde se uvedou zásady péče především o druhy rostlin tvořících předmět ochrany v území, včetně zásad managementu geografi cky 
nepůvodních druhů.

e) péče o živočichy 

Zde se uvedou zásady péče především o druhy živočichů tvořících předmět ochrany v území, včetně zásad myslivecké péče o zvěř 
a zásad rybářského využívání vod v území a včetně zásad managementu geografi cky nepůvodních druhů.

f) péče o útvary neživé přírody

Zde se uvedou zásady péče především o útvary neživé přírody tvořících předmět ochrany v území, například jeskyně, štoly 
apod.

g) zásady jiných způsobů využívání území

ad 3.1.1 Popíší se rámcové zásady hospodaření či provádění činností, které je třeba respektovat, má-li být zachován předmět 
ochrany ZCHÚ a které nejsou obsahem předešlých kapitol. 

V plánu péče se uvádí pouze podkapitoly, které mají v daném území opodstatnění. V případě, že v území není žádný rybník, 
příslušná podkapitola se vynechá a upraví se písmenné označení dalších podkapitol. Podobně i v ostatních případech. 



45

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy

Výčet navrhovaných zásahů v lesních porostech se povinně zpracovává pro lesy v národních přírodních rezervacích a přírodních 
rezervacích. Povinnou součástí výčtu navrhovaných zásahů v národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích jsou podle 
vyhlášky č. 60/2008 Sb. rovněž tabulkové přehledy plánovaných obnovních a výchovných těžeb umístěných v lesních porostech, 
včetně slovního popisu jejich plošného rozsahu, intenzity a cíle, který má být jejich provedením dosažen, a včetně zákresů jejich 
umístění do mapy dílčích ploch, nebo údaj, že se v těchto lesních porostech žádné těžby neumisťují. Intenzita těžby se stanoví 
kvalifi kovaným odhadem v procentech zásoby podle jednotlivých dřevin. Potřeba stanovit podmínky umisťování těžeb podrobnějším 
způsobem vychází i z vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. (§ 8 odst. 12), která stanoví, že pro určení výše těžby v NPR a PR je rozhodující 
schválený plán péče. Povinnou součástí je rovněž stanovení způsobu a podmínek zalesnění plochy po provedené těžbě včetně 
stanovení možnosti v odůvodněných případech, že se plocha nebude zalesňovat a ponechá se přirozené sukcesi dřevin. V takovém 
případě je nutno upozornit na potřebu vyžádat si adekvátní odklad povinnosti zalesnění podle lesního zákona.
U národních přírodních památek a přírodních památek záleží zpracování této podkapitoly na rozhodnutí zadavatele. V případě, 
že se tato kapitola nebude zpracovávat a les je přitom součástí předmětu ochrany, doplní se vždy Rámcové způsoby řízení vývoje 
lesa (3.1.1) a přiloží se typologická mapa 1:10000 (2.5.1) z OPRL. 

V případě, že ZCHÚ zasahuje do dvou nebo více LHC, zpracuje se“Podrobný plán opatření ...” pouze pro tu část území, která 
je na LHC, jehož období platnosti je stejné jako plánu péče, zpravidla se jedná o plošně nejrozsáhlejší část ZCHÚ. Pro části, 
které jsou na LHC, jejichž platnost nenavazuje na plán péče, se “Podrobný plán opatření ...” zpracovává formou části plánu 
péče tak, aby jeho schválení navazovalo na přípravu příslušného LHP (viz text na straně 3). 

Příloha: 
- tabulka „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“ – příloha č. T1
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy 
– pod tyto tématické mapy se doporučuje jako podklad použít ortofoto; součástí mapy je rovněž zákres umístění navrhovaných 
těžeb v NPR a PR)
Je-li účelné zpracovat samostatně mapu navržených zásahů se zákresem umístění navrhovaných těžeb v NPR a PR a ne v rámci 
mapy dílčích ploch v lesích (pro kap. 2.4.1), zpracuje se v navazujícím číselném řazení příloha:
- mapa navržených zásahů a opatření v lesních porostech – příloha č. X (zákres zásahů se uvede na podkladě lesnické mapy 
obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy – pod tyto tématické mapy se doporučuje jako podklad použít 
ortofoto.)Jsou-li v území vylišeny lesní porosty ponechané samovolnému vývoji, zakreslí se jejich obrys rovněž do mapy 
navržených zásahů a opatření silnou tmavě zelenou čarou. 

b) rybníky (nádrže)

Příloha: 
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T2 (tuto tabulku je možné spojit s tabulkou s popisem dílčích ploch)

Tabulku lze doplnit mapou navržených zásahů a opatření – příloha č. M3 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, 
základní vodohospodářské mapy 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy – pod tyto tématické mapy se doporučuje jako 
podklad použít ortofoto). V jednoduchých případech lze mapu spojit s mapami zpracovávanými pro kapitolu 2.4.1.

Pro rybníky se zde navrhují opatření související s jejich funkčností a provozuschopností (opravy hrází, rekonstrukce přelivných 
objektů, obvodové stoky, odpadní stoky, případné rozdělovací objekty, zásahy do hrázových a břehových porostů, odtěžování 
sedimentů apod.). V případě potřeby se navrhují také opatření na zlepšení slovitelnosti, opatření umožňující nasazování řízených 
iniciálních obsádek, jejich dokonalé slovení, eliminaci nežádoucích druhů ryb apod.

c) útvary neživé přírody

Příloha: 
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T2 (tuto tabulku je možné spojit s tabulkou s popisem dílčích ploch) 

Tabulku lze doplnit mapou navržených zásahů a opatření – příloha č. M3 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, 
SMO 1:5000 nebo katastrální mapy – pod tyto tématické mapy se doporučuje jako podklad použít ortofoto). V jednoduchých 
případech lze mapu spojit s mapami zpracovávanými pro kapitolu 2.4.1.

d) nelesní pozemky

Příloha: 
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T2 (tuto tabulku je možné spojit s tabulkou s popisem dílčích ploch)
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Tabulku lze doplnit mapou navržených zásahů a opatření – příloha č. M3 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, 
SMO 1:5000 nebo katastrální mapy – pod tyto tématické mapy se doporučuje jako podklad použít ortofoto). V jednoduchých 
případech lze mapu spojit s mapami zpracovávanými pro kapitolu 2.4.1.

ad 3.1.2: Ne vždy je možno tyto zásahy lokalizovat na mapě a specifi kovat podle jednotlivých dílčích ploch. V takovém případě se 
tabulky doplní slovním popisem v textu plánu péče. Někdy může být naopak výhodnější jen slovní popis, pak není nutné tabulku 
použít. U každého navrženého zásahu, který si vyžaduje před realizací povolení správního orgánu, je nutno na tuto skutečnost 
upozornit vždy přímo u daného zásahu (mimo přehled v bodě 3.4).

V plánu péče se uvádí pouze podkapitoly, které mají v daném území opodstatnění. Pokud se v území žádný rybník nenachází, 
příslušná podkapitola se nezpracovává, podobně i v ostatních případech.

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

ad 3.2: Popíší se rámcové zásady hospodaření či provádění činností, které je třeba dodržovat v ochranném pásmu (vyhlášeném 
či ze zákona), má-li být zachován předmět ochrany ZCHÚ. Lze rovněž uvádět konkrétní opatření. Lze uvést i činnosti, jejichž 
realizace by předmět ochrany ohrozila, v takovém případě je třeba blíže specifi kovat možné dopady na předmět ochrany při 
realizaci. Forma se zvolí přiměřeně rozsahu navrhovaných opatření obdobně jako u vlastního zvláště chráněného území.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

ad 3.3: Zde se uvádějí plánované zásahy technického charakteru, např. geodetické zaměření a zhotovení záznamu podrobného 
měření změn, stabilizace hranic hraničníky v lomových bodech v terénu, značení hranic ZCHÚ v terénu podle vyhlášky č. 
60/2008 Sb. apod. 

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

ad 3.4: Zde se uvádí přehled potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech podle různých právních 
předpisů, pokud jsou nutná k realizaci opatření navrhovaných plánem péče (výjimky ze základních ochranných podmínek ZCHÚ 
či ZCHD, výjimky z lesního zákona, územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní povolení apod.).
Dále se zde uvádějí návrhy na změnu druhů pozemků nebo způsobů jejich užívání, změnu majetkových či nájemních vztahů 
a návrhy na uzavření smluv o omezení obvyklého obhospodařování, provozu nebo užívání pozemků či objektů.
Rovněž se zde uvádějí návrhy změn vyhlášení ZCHÚ plynoucí z potřeby změnit kategorii nebo změnit hranice a rozlohu území, 
popř. i jeho ochranné pásmo, případně nově defi novat hlavní předmět ochrany, hlavní cíl ochrany ZCHÚ či podmínky ochrany. 

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

ad 3.5: Jedná se například o návrhy na uzavření ZCHÚ nebo jeho části pro veřejnost podle § 64 zákona; návrhy na provádění 
strážní služby, oplocení území nebo jeho části, změny tras turistických cest apod. Mohou se zde uvést i podmínky pro regulaci 
sportovního a rekreačního využívání území.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

ad 3.6: Jedná se například o návrhy na instalaci a údržbu informačních tabulí, vybudování naučných stezek, zřízení průvodcovské 
služby, návrhy na propagaci ZCHÚ v okolních obcích, případně speciální využití ZCHÚ k výuce či odborným exkurzím apod.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

ad 3.7: Uvádí se návrhy na provedení potřebných inventarizačních průzkumů ZCHÚ, speciálních oborových průzkumů 
a výzkumů, provedení různých speciálních šetření a měření apod., týkajících se předmětu ochrany území.
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4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů 
(druhů prací) 

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) 
 

Orientační náklady za 
rok (Kč)

Orientační náklady za 
období platnosti plánu 

péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy

----------
----------
----------

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ----------
Opakované zásahy

Opakované zásahy celkem (Kč)

Náklady celkem (Kč) ----------

ad 4.1: Druhy prací se uvedou do tabulky formou shodnou s formulacemi uvedenými ve 3. oddílu plánu péče (je možné použít 
zkrácené slovní vyjádření). 
Uvedou se práce navržené ve 3. oddílu plánu péče, které hradí orgán ochrany přírody. Náklady související s hospodářským 
využíváním se uvedou pouze tehdy, předpokládá-li se jejich hrazení orgánem ochrany přírody.

4.2 Použité podklady a zdroje informací

ad 4.2: Písemné podklady se citují obvyklým způsobem a uvádějí se v abecedním pořadí, mapové podklady se uvádějí odděleně. 
U nepublikovaných podkladů se uvede vždy místo uložení. Drobné zprávy, zápisy z kontrol, z jednání apod. uložené v rezervační 
knize lze uvést na závěr souhrnně jako „výpis z rezervační knihy ZCHÚ” a opět uvést místo uložení. Na závěr se uvedou údaje 
typu internetová stránka, „vlastní terénní šetření v roce ...”, ”ústní sdělení ...” apod.

4.3 Seznam používaných zkratek

ad 4.3: Uvede se v případě používání jakýchkoli zkratek. Zkratkám je však lépe předejít a tak ve většině případů lze tuto kapitolu 
vynechat.

5. Obsah 
Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy

Tabulky:  Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
(Tabulka k bodu 2.5.1 a k bodu 3.1.2).

 Příloha T2 – Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 
(Tabulka k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2).

Mapy: Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území 

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 

Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů 

Příloha M4 – Lesnická mapa typologická 

Příloha M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 
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Zásady zpracování mapových příloh

Velikost a formát

U všech mapových příloh se upřednostňuje provedení na velikost listu A4 orientovaného na výšku. Je-li tvar ZCHÚ protáhlý ve 
směru Z-V, pak lze použít orientaci na šířku. Je-li to s ohledem na čitelnost mapy nutné, lze použít i větší formát mapy. V případě 
formátů větších než A3 se však upřednostňuje zvýšení čitelnosti jiným způsobem – např. doplnění větších katastrálních čísel 
pozemků. Pokud přesto ani formát A3 nestačí, lze použít buď ještě větší formát nebo rozkreslení mapy na více jednotlivých 
listů (atlas). V případě atlasového zpracování je však nutné vytvořit přehledovou mapu s listokladem (toto řešení je vhodné 
pro extrémně protáhlé tvary území, např. potok v délce několika kilometrů). Tištěná podoba mapových příloh ve formátu A3 
se začleňuje do vazby po vhodném naskládání při volném okraji. Mapové přílohy větších formátů se vkládají do výtisku volně, 
nejlépe do kapsy na vnitřní části zadní strany desek.

Plán péče včetně příloh musí být připraven v tištěné i elektronické podobě. S ohledem na velikost výsledných souborů se 
doporučuje vést elektronickou podobu mapových příloh odděleně od vlastního textu plánu péče (tabulkové přílohy lze vést 
společně s textem). Upřednostňovaným formátem dat u textové části plánu péče je RTF nebo DOC až do schválení dokumentu, 
následně se upřednostňuje formát PDF. U mapových příloh se doporučuje zpracování v GIS s výsledným exportem do PDF. 
Jednoznačně nevhodné je použití rastrových formátů (JPEG, TIFF), neboť u nich není zřejmé jak velké mají být při tisku 
nastavené okraje stránky a nelze tak zaručit dodržení požadovaného měřítka mapy. Nelze-li zajistit export do PDF, doporučuje 
se vložení rastrového obrázku na stránku ve formátu RTF nebo DOC. Všechny soubory by měly mít výslednou velikost do 2 MB 
– tento požadavek lze překročit jen pokud je to vyloženě nezbytné vzhledem k čitelnosti grafi ky. Vkládané obrázky by měly mít 
takovou velikost, aby byla respektována odpovídající kvalita výstupu (300-600 dpi). Elektronická podoba plánu péče včetně 
příloh se ukládá na disk CD nebo DVD, který se vkládá do uzavíratelné, ale nezalepené obálky zpravidla na vnitřní část zadní 
strany desek (nebo na kapsu velkoformátových map).

Rámové údaje

Rámovými údaji jsou veškerý text i grafi ka, které nejsou přímo součástí mapového výřezu. Jde tedy zejména o název přílohy, 
legendu, údaje o měřítku, směrová růžice, údaje o autorských právech aj.

Každá mapová příloha musí být označena textem „Příloha M…“ s číslem přílohy a jejím názvem. Toto označení se umisťuje 
nejčastěji na horní okraj listu přílohy nebo nad legendu. Velikost písma tohoto označení by neměla být menší než velikost písma 
kteréhokoli jiného rámového údaje.

Legenda se zpravidla umísťuje v překryvu nad mapovým výřezem tak, aby nezakrývala žádnou část ZCHÚ či ochranného pásma 
nebo jiný důležitý prvek v mapovém výřezu. Pokud je dostatek místa na listu mimo mapový výřez, doporučuje se umístit legendu 
sem. Ve výjimečných případech lze legendu zobrazit na jiném listu než vlastní mapovou přílohu (pokud zobrazení mapového 
výřezu neumožňuje překrytí legendou v potřebné velikosti ani nelze legendu umístit mimo mapový výřez při zachování její 
čitelnosti). V legendě není nutné uvádět značky běžně užívané ve státních mapových dílech nebo turistických mapách a značky 
použité v podkladu. Naopak je nutné uvést značky použité pro zobrazené téma. Vždy by v legendě měla být uvedena značka 
použitá pro hranici ZCHÚ a OP. V případě, že se pro orientační mapu použije kopie turistické mapy, legenda se neuvádí 
a poloha ZCHÚ se zvýrazní (např. kroužkem) tak, aby bylo na první pohled zřejmé, kde se ZCHÚ nachází. 

Závazné způsoby označení ZCHÚ a OP v jednotlivých typech map stanoví vyhláška č. 60/2008 Sb.

U všech mapových příloh se upřednostňuje vložení grafi ckého měřítka (úsečka s označením skutečné vzdálenosti nejméně dvou 
bodů na mapě). Pokud je použit mapový výřez v některém z běžných měřítek (1:5000, 1:10000, 1:25 000, 1:50000) a příloha je 
ve formátu PDF, lze měřítko uvést jen zlomkem (tj. např. „1 : 10 000“) a grafi cké měřítko vynechat. Grafi cké měřítko se také 
nemusí vkládat, pokud je pro orientační mapu použita turistická mapa 1:50000 nebo 1:25000 se čtvercovou sítí 1x1 km. V ČR 
se tradičně používá podoba grafi ckého měřítka začínající nulou na levém okraji a značkou použité délkové jednotky vpravo 
u nejvyššího čísla.

Směrovou růžici není nutné vkládat, pokud je mapa orientována severem nahoru (s tolerancí meridiánové konvergence). Pokud 
se směrová růžice v jakékoli podobě vkládá, je nutné u jejího natočení zohlednit meridiánovou konvergenci, která pro Českou 
republiku v zobrazení S-JTSK může činit až 9,6 °. Magnetická deklinace se nezohledňuje ani neuvádí.

Pokud je na mapách zobrazen podklad či tématický zákres vytvořený jiným subjektem než zpracovatelem plánu péče, je nutné 
v rámových údajích uvést autora dané části mapy, ideálně i rokem zpracování vrstvy. Za případné porušení autorských práv 
nese odpovědnost zpracovatel plánu péče.

Mapový výřez

Mapový výřez je významově nejdůležitější částí mapové přílohy. Požadavky na obsah mapového výřezu jsou uvedeny v předchozích 
částech osnovy u odkazů na jednotlivé přílohy. Mapový výřez je nejčastěji kombinací podkladů a tématických vrstev. Popisy 
jednotlivých prvků v podkladech by měly být orientované stejným směrem jako v tématických vrstvách i jako v rámových údajích 
(meridiánová konvergence se přitom nezohledňuje, tj. pootočení nápisů do 10 ° dané tímto faktem je tolerováno).
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označení 
JPRL

dílčí 
plocha 

výměra 
dílčí plo-
chy (ha)

číslo rámcové 
směrnice / 

porostní typ 
dřeviny

zastoupení 
dřevin 
(%)

průměrná 
výška 

porostu 
(m)

stupeň 
přiroze-

nosti 
doporučený zásah naléhavost poznámka

V mapovém výřezu je nutné použít podklad přibližně odpovídajícího měřítka. Použití většího měřítka než je původní měřítko 
podkladu (např. ZM 10 zvětšená na 1:5000) je omezeno viditelností rasterizace obrazu (nejlépe je rasterizace zřetelná u šikmých 
čar). Použití menšího měřítka (např. katastrální mapa zmenšená na 1:10000) je limitováno čitelností psaných údajů – zejména 
názvů a čísel. Volbou vhodného rozlišení podkladu i rozlišení nastaveného při exportu z GIS lze rozsah použitelnosti v různých 
meřítkách zvýšit. Pro tisk běžné kvality lze pracovat s rozlišením 300 dpi, pro vyšší kvalitu nebo v případě potřeby zvětšování 
je třeba použít rozlišení 600 dpi a větší.

Při zobrazení tématických vrstev je důležité řešení překryvů důležitých údajů. Prvky tématické vrstvy by neměly překrývat 
důležité údaje v podkladu. Tomu se lze vyhnout např. posunem popisků, použitím průhledných výplní nebo hrubých šrafur ploch. 
Pokud se překrývají jednotlivé prvky tématické vrstvy nebo více vrstev vzájemně, řeší se kolize nejčastěji změnou pořadí vrstev, 
zprůsvitněním vybraných vrstev, změnou kartografi cké značky, v krajním případě i posunem prvků. V některých případech 
překryv nevadí – např. pokud hranice ZCHÚ překryje část hranice dílčí plochy nebo ochranného pásma, situace však musí 
zůstat přehledná.

Při zobrazení kombinace tématických vrstev a podkladů je třeba vhodně zvolit barevný kontrast. Nad topografi ckými mapami 
(ZM) jsou zřetelnější černá a tmavé odstíny barev. Nad leteckými snímky (ortofoto) jsou zřetelnější bílá a světlé odstíny. Popisky 
prvků v tématické vrstvě se vykreslují stejnou barvou jako prvky této vrstvy. Použití více symbolů pro prvky jedné vrstvy je 
možné jen tehdy, pokud jde o klasifi kaci prvků (např. v mapě stupňů přirozenosti lesních porostů). V ostatních případech, kdy 
se tématická vrstva zobrazuje nad podkladem je to nevhodné (např. dílčí plochy se nad ortofotem zobrazují všechny stejnou 
barvou).

Tabulky – Vzor přílohy T1 k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2 

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

označení JPRL – uvede se úplné označení příslušné jednotky prostorového rozdělení lesa podle mapového podkladu získaného 
z platného OPRL nebo, pokud je má orgán ochrany přírody k dispozici, podle aktuálních mapových podkladů LHP získaných 
od vlastníka lesa 

dílčí plocha – nejmenší jednotku prostorového rozdělení lesa (porostní skupinu) lze pro potřeby plánu péče rozdělit na dílčí 
plochy, pokud je to pro zpracování plánu péče nutné, jinak je dílčí plocha totožná s porostní skupinou, výměra se uvádí s přesností 
na 0,01 ha 

číslo rámcové směrnice / porostní typ – uvede se číslo rámcové směrnice zpracované v kapitole 3.1.1 a označení porostního 
typu podle příslušné směrnice 

zastoupení dřevin – uvede se odhadnutý podíl dřeviny na výměře dílčí plochy odvozený z celkového pokrytí plochy dřevinami 
souhrnně za všechny etáže zjištěný pochůzkou v terénu (podíl zastoupení dřevin odvozený z celkové zásoby dřevní hmoty uvedený 
v LHP lze použít jako východisko pro kvalifi kovaný odhad zastoupení dřevin na ploše) 

průměrná výška porostu – uvede se orientační průměrná výška nejzastoupenější etáže (střední výšku porostu uvedenou v LHP 
lze použít jako východisko pro kvalifi kovaný odhad průměrné výšky hlavního porostu); výška se uvádí s přesností na 1 m; 
charakteristiky ostatních etáží se uvedou do poznámky 

doporučený zásah – text by měl obsahovat popis zásahu, plochu zásahu, počet zásahů během platnosti plánu péče, popř. jejich 
časovou či jinou specifi kaci, umístění zásahu (dřevina, úroveň, kvalita apod.), objem těžby dle dřevin (stanovený pouze odhadem 
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označení 
plochy nebo 

objektu
název výměra (ha)

stručný popis charakteru 
plochy nebo objektu 

a dlouhodobý cíl péče

doporučený 
zásah naléhavost

termín 
provedení

interval 
provádění

v procentech zásoby), dřevinná skladba umělé obnovy, počet a vyspělost sazenic, ochranná opatření podsadeb, kultur, zmlazení, 
popř. i starších porostů (např. proti loupání);  v případě, že je účelné nebo možné provádění nahodilých těžeb, uvede se zde tato 
skutečnost včetně bližší specifi kace jejich provádění; v případě, že se v období platnosti plánu péče pro příslušnou dílčí plochu 
žádný zásah (včetně provádění nahodilých těžeb) nepředpokládá, uvede se slovní spojení „bez zásahu“, zásahy v budoucnosti 
však v takovém případě nejsou vyloučeny; v případě, že se pro příslušnou dílčí plochu žádný zásah nenavrhuje a nepředpokládá 
se provádění zásahů (včetně nahodilých těžeb) ani v budoucnosti, uvede se slovní spojení „ponechat samovolnému vývoji“, 
takové porosty musí být odpovídajícím způsobem označeny v přiložených mapách.

naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:
1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň – zásah vhodný,
3. stupeň – zásah odložitelný. 

Je-li v tabulce naléhavost uvedena jen číselně, uvede se vysvětlení významu stupňů pod tabulku.

Tabulky – Vzor přílohy T2 k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2 

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:
1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň – zásah vhodný,
3. stupeň – zásah odložitelný.

Je-li v tabulce naléhavost uvedena jen číselně, uvede se vysvětlení významu stupňů pod tabulku.
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2.
SDĚLENÍ

ODBORU OCHRANY VOD MŽP
o vydání následujících odvětvových 

technických norem vodního hospodářství:

TNV 75 7055  Jakost vod  – Odběr vzorků –  Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek
Tato norma poskytuje návod pro odběr vzorků vod ke stanovení těkavých organických látek (VOC) a pro bezpečnou dopravu, 

manipulaci a uchování těchto vzorků před začátkem analýzy. Je určena k odběru vzorků, které jsou analyzovány za účelem 
porovnání výsledků stanovení s legislativními limity. Není určena pro speciální případy. 

Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod ke stanovení VOC na znečištěných místech jsou uvedeny v ČSN ISO 5667-18 
Jakost vod – Odběr vzorků – Část 18: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod na znečištěných místech. Obecné informace 
o odběru vzorků z různých vodních útvarů jsou uvedeny v příslušných částech normy ČSN ISO 5667 Jakost vod – Odběr vzor-
ků.

TNV 75 7552  Jakost vod – Stanovení těkavých organických látek (VOC) – Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází 
(SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografi í

Tato norma popisuje metodu stanovení koncentrace vybraných VOC v pitné, podzemní, povrchové a odpadní vodě plynovou 
chromatografi í po izolaci a zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru nad kapalinou. Pracovní roz-
sah závisí na matrici, na analyzované sloučenině a na použitém detektoru plynového chromatografu. V normě jsou v tabulce 1 
uvedeny těkavé aromatické a halogenované uhlovodíky, pro které je metoda SPME vhodná; pro většinu z nich jsou k dispozici 
validační údaje v příloze B této normy. 

Tisk a distribuci TNV zabezpečuje Hydroprojekt CZ a.s., oddělení technické normalizace, Táborská 31, 140 16 Praha 4.

                                                                                                            Ing. Veronika Jáglová, v.r. 
                                                                                                        ředitelka odboru ochrany vod

SDĚLENÍ
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