
Manuál k softwarovému systému HABIDES+ 

 

HABIDES+ 

Softwarový systém HABIDES+ byl vytvořen Evropskou komisí (dále jen „EK“) pro účely 

naplňování čl. 9.3 směrnice 2009/147/ES „o ptácích“ a čl. 16.2 směrnice 92/43/EHS 

„o stanovištích“ členskými státy EU (transpozice prostřednictvím § 45f zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZOPK“), tj. k 

podávání zpráv o stanovených odchylných postupech dle § 5b ZOPK a povolených 

výjimkách dle § 56 ZOPK pro druhy ptáků žijících na evropském území členských států EU a 

dále o povolených výjimkách dle § 56 ZOPK pro druhy příloh IV a V (v případě jejich 

zařazení mezi druhy zvláště chráněné) směrnice o stanovištích (v návaznosti na pojmosloví 

směrnic dále v textu vše „odchylky“). Souhrnné zprávy jsou EK zasílány 1x za rok dle 

směrnice „o ptácích“ a 1x za 2 roky dle směrnice „o stanovištích“ (vždy  nejpozději do konce 

září za předešlý rok, resp. 2 roky).  

Softwarový systém HABIDES+ nahrazuje dosud používaný systém HABIDES, a to počínaje 

podáváním zpráv za rok 2017 a následující období. Jedná se o online systém, přístupný na 

internetové adrese http://webforms.eionet.europa.eu/.  

Systém HABIDES+ využívají jednotlivé orgány ochrany přírody kompetentní k povolování 

odchylek, k evidenci jednotlivých rozhodnutí (včetně jejich náležitostí) a k následnému 

exportu souhrnných přehledů v XML formátu (1x za rok přehled vydaných rozhodnutí dle 

směrnice „o ptácích“ a 1x za 2 roky přehled vydaných rozhodnutí dle směrnice                         

„o stanovištích“). Tyto přehledy jsou následně jednotlivými orgány ochrany přírody zasílány  

na Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních 

závazků, který dále zajišťuje kontrolu dodaných podkladů, jejich konsolidaci do souhrnné 

zprávy za celou ČR a zaslání EK (viz Schéma sběru dat na str. 2 manuálu).  

 

 

Národní koordinátor: Ing. Hana Dejmková, odbor druhové ochrany a implementace 

mezinárodních závazků, Ministerstvo životního prostředí (hana.dejmkova@mzp.cz, 

tel. 267 122 066) 
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Schéma sběru dat  

 
 

Jako nejvhodnější se jeví postup, kdy si jednotliví pracovníci vydávající příslušná rozhodnutí v rámci jednoho 

orgánu ochrany přírody vedou v systému HABIDES+ evidenci vlastních rozhodnutí. Tito pracovníci následně 

zasílají přehled svých rozhodnutí za dané reportovací období (roční, resp. dvouletý přehled) ve formátu XML 

(exportem ze systému HABIDES+) regionálnímu koordinátorovi (vybraný pracovník orgánu ochrany přírody), 

který prostřednictvím systému HABIDES+ sloučí přehledy jednotlivých pracovníků orgánu ochrany přírody 

(funkce import, sloučení a export) a zašle následně souhrnné přehledy národnímu koordinátorovi na MŽP  

Reportování odchylek 

Reportují se pouze povolující odchylky (tj. zamítavé odchylky se nereportují). 

Směrnice „o ptácích“ 

Reportují se všechny odchylky dle směrnice „o ptácích“1 (rozhodnutí dle § 5b ZOPK a 

§ 56 ZOPK), které v daném reportovacím období nabyly právní moci2 a při nichž jsou dotčeny 

zákazy uvedené v čl. 5 a 6 směrnice „o ptácích“ (úmyslné usmrcování a odchyt; ničení a 

poškozování hnízd či vajec či odstraňování hnízd; sběr vajec ve volné přírodě a jejich držení; 

úmyslné vyrušování, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by bylo 

                                                           
1
 V případě, že odchylka zahrnuje jak činnosti či druhy, které se reportují, tak i činnosti či druhy, které se 

nereportují, reportují se jen relevantní údaje (tj. jen druhy a činnosti, u nichž je reportování vyžadováno podle 
tohoto manuálu). 
 
2
 V případě vydávání odchylky formou závazného stanoviska ve smyslu § 56 odst. 6 ZOPK do územního řízení, 

územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společného územního a stavebního řízení, společného 
územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo stavebního řízení podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se jedná 
o nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu, kterému je závazné stanovisko podkladem (k tomuto 
rozhodnutí jsou následně vztahovány údaje vyplňované v systému Habides+). 

Evropská komise 

MŽP (národní 
koordinátor) 

OOP 1 (regionální 
koordinátor) 

OOP 1 (pracovník 1 
vydávající 
odchylky) 

OOP 1 (pracovník 2 
vydávající 
odchylky) 

OOP 2 (regionální 
koordinátor) 

OOP 2 (pracovník  
1 vydávající 
odchylky) 

OOP 2 (pracovník 2 
vydávající 
odchylky) 

OOP 2 (pracovník 3 
vydávajícíodchylky) 

OOP 3 (regionální 
koordináror) 



významné z hlediska cílů směrnice; držení ptáků, jejichž lov je zakázán; prodej, přeprava, 

držení a nabízení za účelem prodeje).  Odchylky se reportují v systému HABIDES+ pouze 1x.  

Speciálním případem jsou odchylky pro opakované činnosti, které mají negativní dopad na 

jedince dotčených druhů (např. každoroční odstřel jedinců či jejich trvalé odebírání z volné 

přírody), resp. obdobné odchylky, na základě nichž je možno negativní dopad očekávat 

v delším časovém období, než je reportovací období (např. povolení odstřelu 30 jedinců 

během tří let a nenaplnění tohoto limitu během reportovacího období) – tyto odchylky je 

třeba reportovat i v následujících reportovacích obdobích při současné aktualizaci zpětného 

hlášení. 

Nereportují se odchylky, při kterých nejsou dotčeny zákazy dle čl. 5 a 6 směrnice „o ptácích“. 

To se týká některých výjimek dle § 56 ZOPK s ohledem na skutečnost, že jsou zákazy dle § 50 

ZOPK formulovány přísněji od požadavků směrnice „o ptácích“ (čl. 5 a 6 směrnice „o 

ptácích“), jelikož odrážejí požadavky čl. 12 a 13 směrnice „o stanovištích“ a další požadavky 

na ochranu zvláště chráněných druhů. Jedná se o výjimky dle § 56 ZOPK, kdy škodlivý zásah 

do přirozeného vývoje jedince nepředstavují činnosti dle čl. 5 a 6 směrnice „o ptácích“. Jedná 

se např. o výjimky dle § 56 ZOPK pro rušení jedinců ptáků, které nelze považovat za rušení 

významné z hlediska cílů směrnice (tj. nepochybně není z pohledu populace dotčeného 

druhu významné) – např. rušení jedinců mimo hnízdní období bez prokazatelného dopadu na 

populaci daného druhu v území. Dále se jedná např. o výjimky dle § 56 ZOPK pro zábor 

biotopu druhu, ke kterému dochází v období mimo výskyt předmětných druhů a bez ničení či 

poškozování jejich hnízd. 

Dále se nereportují odchylky pro jedince odchované v lidské péči (na tyto jedince se 

směrnice nevztahuje). Obdobně se po dohodě s EK nereportují odchylky pro rorýse 

obecného (či jiné synantropní druhy) z důvodu zateplování budov za podmínky, že jsou 

zachovány stávající hnízdní možnosti či zajištěny náhradní hnízdní možnosti v obdobném 

rozsahu a činnosti probíhají mimo jejich hnízdní období.  

Směrnice „o stanovištích“  

Reportují se všechny odchylky dle směrnice „o stanovištích“3 (rozhodnutí dle § 56 ZOPK) pro 

druhy příloh IV a V (v případě jejich zařazení mezi druhy zvláště chráněné) směrnice „o 

stanovištích“ (viz příloha manuálu), které v daném reportovacím období nabyly právní moci4 

                                                           
3
 V případě, že odchylka zahrnuje jak činnosti či druhy, které se reportují, tak i činnosti či druhy, které se 

nereportují, reportují se jen relevantní údaje (tj. jen druhy a činnosti, u nichž je reportování vyžadováno podle 
tohoto manuálu) 
 
4
 V případě vydávání odchylky formou závazného stanoviska ve smyslu § 56 odst. 6 ZOPK do územního řízení, 

územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společného územního a stavebního řízení, společného 
územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo stavebního řízení podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se jedná 
o nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu, kterému je závazné stanovisko podkladem (k tomuto 
rozhodnutí jsou následně vztahovány údaje vyplňované v systému Habides+). 



a při nichž jsou dotčeny zákazy uvedené v čl. 12 směrnice „o stanovištích“ (úmyslné 

usmrcování a odchyt jedinců živočichů v přírodě; úmyslné ničení nebo sběr jejich vajec ve 

volné přírodě; jejich úmyslné vyrušování, zejména v období rozmnožování, výchovy mláďat, 

přezimování a migrace; poškozování nebo ničení míst jejich rozmnožování nebo míst jejich 

odpočinku; držení, chov, doprava a prodej, výměna a nabízení za účelem prodeje nebo 

výměny jedinců živočichů z volné přírody) a čl. 13 směrnice „o stanovištích“ (úmyslné 

vyrývání, sběr, vyřezávání, vytrhávání, ničení rostlin; držení, doprava a prodej, výměna a 

nabízení za účelem prodeje nebo výměny jedinců rostlin z volné přírody).  Odchylky se 

reportují v systému HABIDES+ pouze 1x.  

Speciálním případem jsou odchylky pro opakované činnosti, které mají negativní dopad na 

jedince dotčených druhů (např. každoroční odstřel jedinců či jejich trvalé odebírání z volné 

přírody), resp. obdobné odchylky, na základě nichž je možno negativní dopad očekávat 

v delším časovém období, než je reportovací období (např. povolení odstřelu 30 jedinců 

během tří let a nenaplnění tohoto limitu během reportovacího období) – tyto odchylky je 

třeba reportovat i v následujících reportovacích obdobích při současné aktualizaci zpětného 

hlášení. 

Nereportují se odchylky, při nichž nejsou dotčeny druhy přílohy č. IV a V směrnice „o 

stanovištích“. Dále se nereportují odchylky, při nichž nejsou dotčeny zákazy uvedené v čl. 12 

a 13 směrnice „o stanovištích“ (§ 49 a § 50 ZOPK zohledňuje vedle požadavků čl. 12 a 13 

směrnice „o stanovištích“ též další požadavky na ochranu zvláště chráněných druhů a je tudíž 

v kontextu směrnice o stanovištích formulován přísněji). Jedná se např. o odchylky pro 

náhodné usmrcení jedinců za předpokladu přijetí opatření pro jeho minimalizaci (práce 

povoleny mimo běžné období výskytu jedinců, jsou přijata opatření k předcházení či 

minimalizaci dotčení jedinců – např. náhodné usmrcení obojživelníků při odbahňování 

rybníků v období mimo jejich předpokládaný výskyt ve vodní fázi); o odchylky pro rušení 

jedinců, které není z pohledu daných jedinců významné (zejm. mimo období rozmnožování, 

období migrace a přezimování) – např. rušení jedinců ryb při práci v toku mimo citlivé období 

jejich vývoje; odchylky, při nichž nedochází k poškození či zničení (ani dočasnému) míst 

odpočinku a rozmnožování - odchylky pro netopýry pro zateplování budov, kdy práce 

probíhají mimo období výskytu netopýrů a při současném zachování úkrytových možností a 

mikroklimatických podmínek pro netopýry; stavební záměry, které nepředstavují poškození 

či ničení míst rozmnožování a odpočinku dotčeného druhu (např. běžná údržba objektů bez 

dopadu na biotop předmětného druhu – oprava mostu spojená s pohybem mechanizace 

v toku v případě prokazatelného zachování vhodného biotopu na lokalitě). Tyto odchylky se 

nereportují ani v případě, že je v rámci nich uvažováno o záchranném transferu (je sice 

dotčen zákaz odchytu jedinců, nicméně transfer je zde uložen pouze preventivně k ochraně 

náhodně se vyskytujících jedinců). Pozn. odchylky, při nichž dochází i jen k dočasnému 

zničení míst rozmnožování či odpočinku, se však reportují (např. odbahnění rybníka, které 

má za následek bezprostřední zhoršení podmínek pro výskyt druhu, avšak z dlouhodobého 

hlediska zachovává či zlepšuje podmínky výskytu daného druhu na lokalitě).  



Dále se nereportují odchylky pro jedince odchované v lidské péči (na tyto jedince se 

směrnice nevztahuje). 

 

Práce se systémem HABIDES+ 

1. Spuštění systému HABIDES+ 

1.1 Spuštění systému HABIDES+ a tvorba záznamu 

a) Otevřu stránku http://webforms.eionet.europa.eu/ 

b) Zvolím „create new session file“ (vytvořit nový soubor s přehledem odchylek).  

c) V dialogovém okně „select questionnaire“ vyberu „HABIDES+ reporting tool“  

d) Zvolím „save file in session“ (uložit nový soubor s přehledem odchylek)  

Pokud reportuji jak odchylky dle směrnice „o ptácích“, tak odchylky dle směrnice „o 

stanovištích“, je třeba si již v této fázi vytvořit dva nové soubory s přehledem odchylek, jeden 

pro zaznamenávání odchylek dle směrnice „o ptácích“ a jeden pro zaznamenávání odchylek 

dle směrnice „o stanovištích“ (není možno vytvořit jeden soubor s přehledem odchylek, do 

kterého budu zaznamenávat odchylky jak dle směrnice „o stanovištích“, tak dle směrnice „o 

ptácích“!), dále vytvořím další soubory pro vyčlenění odchylek, které reportuji opakovaně5 

(viz kapitola 6 ). V případě tvorby dalších souborů s přehledem odchylek postupuji obdobně 

jako u tvorby prvního souboru s přehledem odchylek (viz výše 1.1 b), c), d)).  

Postup dle bodu 1.1 volím pouze při počáteční fázi tvorby přehledu odchylek za dané období 

v systému Habides+ (v ostatních fázích již doplňuji přehled vytvořený v počáteční fázi o další 

odchylky či jejich náležitosti a postupuji dle bodu 1.2) 

 

                                                           
5
 Soubor s přehledem odchylek obsahující odchylky, které reportuji v systému Habides+ pouze jedenkrát,  

vytvářím pro každé reportovací období nový. Soubor s přehledem odchylek obsahující odchylky, které reportuji 
opakovaně,  vytvořím v systému Habides+ jen jednou a v následujícím reportovacím období v něm pouze 
aktualizuji relevantní údaje (viz kap. 6). 

http://webforms.eionet.europa.eu/


e) Přejmenuji nově vytvořený soubor „habides-derogations.xml“ s přehledem odchylek 

zaškrtnutím políčka vlevo od tohoto souboru a zvolením funkce „rename“ 

(přejmenovat) tak, aby zahrnoval označení orgánu ochrany přírody, směrnici (BD = 

směrnice „o ptácích“ a HD = směrnice „o stanovištích“) a reportovací období. 

 

Přejmenování bude provedeno v následujícím formátu: „KU-SK-BD-2017.xml“ (pro 

přehled jedenkrát reportovaných odchylek za Krajský úřad Středočeského kraje za rok 

2017 podle směrnice „o ptácích“), „KU-SK-BD-2017-opakovane.xml“ (pro přehled 

opakovaně reportovaných odchylek za Krajský úřad Středočeského kraje za rok 2017 

podle směrnice „o ptácích“ v případě jejich existence); obdobně KU-SK-HD-2017-

2018.xml a KU-SK-HD-2017-2018-opakovane.xml pro přehled za Krajský úřad 

Středočeského kraje za období 2017-2018 podle směrnice „o stanovištích“. Pro 

jednotlivé krajské úřady budou použity následující zkratky: KU-SK, KU-MSK, KU-PLK 

(Plzeňský kraj), KU-PK, KU-VY, KU-ZK, KU-JCK, KU-KK, KU-UK, KU-LK, KU-KHK, KU-JMK, 

KU-OK, Praha (v případě, že KÚ zapisuje odchylky za obecní úřady s rozšířenou 

působností, pak použít zkratku např. KU-KK-obce; pro Agenturu ochrany přírody a 

krajiny: AOPK;  pro Ministerstvo životního prostředí: MZP (ústředí), MZP-OVSSI apod., 

pro újezdní úřady – UU-Boletice apod.; Správy národních parků: NP-Podyji apod.; 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností: Ostrava, Kolin apod.  Přesné vypovídající 

označení je velmi důležité pro následnou orientaci v souborech s přehledy odchylek, 

které jsou zaneseny v systému HABIDES+ od různých orgánů ochrany přírody. 

 

1.2 Spuštění systému HABIDES+ a import stávajícího souboru s přehledem odchylek 

 

a) Otevřu stránku http://webforms.eionet.europa.eu/ 

b) Zvolím „upload session file“ (import stávajícího souboru) 

 

 2. Otevření souboru s přehledem odchylek v systému HABIDES+ 

2.1 Zvolím „Edit with 'HABIDES+ reporting tool' web form“ (otevřít v sytému HABIDES+) 

http://webforms.eionet.europa.eu/


 

2.2 Vpravo nahoře si nastavím jazyk „čeština“  

2.3 Vyplním kolonku "stát" = Czech Republic 

2.4 Vyplním kolonku „vykonavatel“  - kód by měl umožňovat identifikaci orgánu ochrany 

přírody a zapisovatele do systému Habides+  (např. „KU-SK-Novak“ pro zapisovatele pana 

Nováka z KU Středočeského kraje) 

2.5 Vyplním kolonku „jazyk zprávy“ = čeština 

2.6 Uložím nastavený profil 

 

 

3. Zadávání odchylek v systému HABIDES+  

(pozn. zamítavá rozhodnutí do systému nezadávám) 

3.1 Nové záznamy (jeden záznam = jedna odchylka, příp. její část) přidávám do souboru 

s přehledem odchylek dle směrnice o ptácích funkcí „vložit odchylku ze směrnice o 

ptácích“ a do souboru s přehledem odchylek dle směrnice o stanovištích funkcí „vložit 

odchylku ze směrnice o stanovištích“.  



Nové záznamy se nám objevují níže v seznamu odchylek (nejnovější záznam je na 

posledním řádku), přičemž na jednu stránku se vejde 20 záznamů (stránek mohu mít 

neomezeně). V jednom souboru s přehledem odchylek lze mít buď odchylky dle směrnice 

„o ptácích“, nebo odchylky dle směrnice „o stanovištích“ (nikoliv jejich kombinaci)! 

 

3.2 Pomocí funkce „revidovat“ se dostávám do jednotlivých záznamů a vyplňuji požadované 

údaje k jednotlivým odchylkám. 

 

Odchylka - reference (automaticky systémem vygenerované referenční číslo odchylky, které bude EK 

používat v případě komunikace s členskými státy ohledně individuálních odchylek; lze ho měnit funkcí 

„edit“ a „save“)  

Číslo jednací rozhodnutí (pouze pro vnitrostátní komunikaci, neveřejné) – vyplním 

Kód uživatele (automaticky vyplňovaný text, lze měnit funkcí „edit“ a „save“; pouze pro vnitrostátní 

komunikaci, neveřejné)  

 

Předmět odchylky – druh   

Předmět odchylky - skupina druhů, které jsou předmětem odchylky 

Předmětem odchylky jsou všechny druhy ptáků  

Vyplním jednu z výše uvedených nabízených alternativ  

Odchylka je považována za "citlivou" - nemá být zveřejněna? – vyplním pouze ve výjimečných 

případech, kdy by zveřejnění odchylky mohlo způsobit ohrožení druhu, ale až poté, co zvážím jiné 

možnosti, než uvádět odchylku jako citlivou (např. neuvedení konkrétní lokality) 

Jeden záznam v systému se bude týkat pouze jednoho druhu (měla by být vyplněna kolonka „předmět 

ochrany - druh“), tj. i v případě vícedruhových odchylek bude udělán záznam pro jeden druh a 

následně vytvořen nový záznam funkcí „kopírovat“ a v něm opraveny druhově specifické kolonky 

(druh, maximální počet jedinců, pro který je odchylka povolena, množství jedinců dotčených při 

uplatňování odchylky apod.). Tento postup je třeba vždy volit v případech zřejmého přímého dopadu 

záměru na jedince/populace dotčených druhů (např. trvalé odebírání jedinců z přírody jejich 



odstřelem či odchytem nebo vypouštění jedinců do volné přírody). Není např. možné mít jeden 

záznam na odstřel volavek popelavých a kormorána velkého. 

Výjimkou z tohoto postupu jsou vícedruhové odchylky, na základě nichž jsou umožněny činnosti bez 

významného negativního dopadu na jedince předmětných druhů (výzkumné činnosti spojené 

s odchytem jedinců a jejich následným vypuštěním, provoz záchranné stanice apod.); činnosti, které je 

nezbytné naléhavě realizovat ve veřejném zájmu (např. v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti) a u 

nichž nelze dopředu určit, kolika jedinců jakých druhů se budou týkat (usmrcování jedinců na letištích 

v zájmu bezpečnosti leteckého provozu apod.). V tomto případě vyplním kolonku „skupina druhů, 

které jsou předmětem odchylky“ (vyjmenuji latinský název jednotlivých druhů či dotčených 

taxonomických skupin) či vyplním kolonku „předmětem odchylky jsou všechny druhy ptáků“. 

Stejný postup se volí u vyplňování odchylky podle směrnice „o stanovištích“, kde však není k dispozici 

možnost zaškrtnutí kolonky „předmětem odchylky jsou všechny druhy dle přílohy IV směrnice o 

stanovištích“ (v takovém případě je třeba vyplnit v kolonce „Předmět ochrany - skupina druhů, které 

jsou předmětem odchylky“ vyplnit „all Annex IV species“) 

 

Odchylka platná od (datum) – vyplním datum nabytí právní moci (případně první den reportovacího 

období u opakovaně reportovaných odchylek – viz kap. 6 ) 

Odchylka platná do (datum) – vyplním datum konce platnosti rozhodnutí v případě, že spadá do 

reportovacího období, v opačném případě (pokud přesahuje dobu 

reportovacího období) či v případě neomezené platnosti rozhodnutí 

vyplním poslední den (31. 12.) roku, kterého se týká reportovací 

období. Skutečný konec platnosti rozhodnutí uvedu v kolonce 

„Komentáře a poznámky“, která je na konci formuláře. 

 

orgán ochrany přírody povolující odchylku – vyplním celý název orgánu ochrany přírody 

 

Stát (automaticky vyplňovaný text) 

Kraj(e) – vyberu kraj(e), kterého se odchylka týká  

Území (lokalita) – vyplním lokalitu dotčenou odchylkou (město, rybník, k.ú. apod.) 

 

Popis odchylky? – vyberu jednu čí více možností, proč bylo k vydání odchylky přistoupeno  

Možnosti: 

a) povolení lovu druhu, který nepatří mezi lovné druhy podle přílohy II směrnice „o 
ptácích“ a/nebo podle Bernské úmluvy – vyplním pouze pro případ lovu jedinců druhů, 



které nelze běžně obhospodařovat lovem bez příslušné odchylky (např. lov kormorána 
velkého, volavky popelavé, krkavce velkého); v ostatních případech usmrcování jedinců 
(např. usmrcování pro vědecké účely, usmrcování z důvodu bezpečnosti leteckého 
provozu) či pro povolení neletálních činností tuto variantu nevyplňuji 
 

b) odchylka se uděluje na dobu, která zahrnuje období rozmnožování pro dané druhy 
ptáků, nebo v případě stěhovavých druhů ptáků období jejich návratu na hnízdiště  - 
vyplním pouze pro případ lovu jedinců druhů (lovné druhy i druhy, které nelze běžně 
obhospodařovat lovem bez příslušné odchylky), pokud je lov povolen v daném období 
(lov kormorána velkého, volavky popelavé, krkavce velkého v hnízdním období – 
v tomto případě zaškrtnu a) i b)); v ostatních případech usmrcování jedinců (např. 
usmrcování pro vědecké účely, usmrcování z důvodu bezpečnosti leteckého provozu 
v daném období) či pro povolení neletálních činností tuto variantu nevyplňuji 
 

c) povolení lovu z dopravních prostředků uvedených v příloze IVb Směrnice „o ptácích“ 
a/nebo lovu, usmrcování či odchytu za použití neselektivních prostředků, zařízení či 
metod (včetně těch uvedených v příloze č. IVa směrnice o ptácích) – nevyplňuji, 
uvedené způsoby usmrcování nejsou v ČR povoleny dle § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání a § 45 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti (obdobně jako 
varianty a) a b) má varianta c) vazbu na usmrcování jedinců (popř. odchyt za účelem 
trvalého odběru jedinců z volné přírody), tj. např. v případě použití sítě, jako 
neselektivního prostředku, pro účely kroužkování ptáků, tuto variantu nevyplňuji.  

d) jiné důvody (tj. odchylka nespadá pod žádnou ze tří výše uvedených možností) – 
vyplním pro všechny ostatní případy mimo usmrcování (tj. většinu odchylek) 
 

Př. Lov kormorána v období 1. 8. – 31. 3. kalendářního roku (zaškrtnu a) i b) – povolené 
období zahrnuje období jarního tahu); odchyt do sítí za účelem kroužkování ptáků (zaškrtnu 
d)); usmrcování a rušení ptáků za účelem bezpečnosti provozu na letišti (zaškrtnu d)); odchyt 
a usmrcování ptáků pro vědecké účely (zaškrtnu d))  
 
U záznamu podle směrnice „o stanovištích“ se tato kolonka nevyskytuje. 
 
 

Právní zdůvodnění odchylky - vyberu jednu či více možností ze zákonných důvodů opravňujících 
udělení odchylky 

 
 

Další podrobnosti právního zdůvodnění – vyplním v případě potřeby upřesnění volby zákonných 

důvodů 

 

Pokud je odchylka udělována podle čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice „o ptácích“, resp. podle čl. 16 

odst. 1 písm. e) směrnice „o stanovištích“ (nebo dle obdobného ustanovení čl. 9 odst. 1 poslední 

věty Bernské úmluvy), tj. pro odebírání nebo držení omezeného a stanoveného počtu jedinců 

určitých druhů, potvrďte splnění následujících požadavků: 



Odchylka je stanovena za přísně kontrolovaných podmínek – uvedu podmínky rozhodnutí, na 

základě nichž lze odvodit, že se odchylka vztahuje na určité množství konkrétních jedinců dotčeného 

druhu při upřesnění místa a časových okolností, že se jedná o individuální oprávnění či oprávnění pro 

úzkou skupinu způsobilých osob a dále podléhající kontrole ze strany orgánu ochrany přírody (včetně 

např. uvedení informací o povinnosti označení jedinců, hlášení změn v jejich počtu, povinnosti 

nahlásit v předstihu orgánu ochrany přírody realizaci záměru realizaci apod.) 

Určení podmínky zahrnuje "výběr" (je vyloučeno neselektivní uplatnění podmínky) – vyplním 

odůvodnění, že podmínky rozhodnutí zaručují dotčení pouze jedinců druhu, na který se odchylka 

vztahuje 

Odchylka se vztahuje na malé, omezené množství – vyplním odůvodnění, že je odchylka povolena na 

malé množství jedinců a jejím uplatněním nedojde k ohrožení místní populace dotčeného druhu 

 

Hlavní povolená činnost – vyberu jednu možnost z výběru (za hlavní činnost se považuje ta 

s největším dopadem na příslušný druh, tj. v případě usmrcování je toto považováno vždy za hlavní 

činnost) 

Další povolené činnosti (nepovinné pole) - vyberu jednu či více možností z výběru v případě, že se 

odchylka týká více než jedné povolované činnosti uvedené v kolonce „Hlavní povolená činnost“)  

Upřesnění hlavní povolené činnosti - vyplním v případě potřeby upřesnění volby povolených činností 

Pozn. K uvedené hlavní činnosti se vztahují následně kolonky „Maximální počet jedinců, vajec, hnízd, 

míst rozmnožování, míst odpočinku, pro které je odchylka povolena během období příslušného dané 

zprávě o odchylkách“ a „Počet skutečně zahrnutých/dotčených jedinců, vajec, hnízd, míst 

rozmnožování, míst odpočinku při provedení odchylky během období příslušného dané zprávě o 

odchylkách“. V případě, že je činností s významným dopadem na druh více (např. usmrcování i trvalé 

odebírání jedinců z přírody, je nutné pro jednu odchylku vytvořit dva záznamy). 

 

Prostředky, způsoby a metody provedení odchylky (pro odchyt nebo usmrcování) – vyberu jednu 

možnost z výběru (většinou se bude jednat o první možnost, protože se nebude jednat o odchyt či 

usmrcování jedinců či bude odchyt či usmrcování prováděno selektivními metodami; jiné možnosti 

vyplním při užití odchytu jedinců do sítí či pastí, které jsou nevýběrové. Ostatní uvedené metody 

nejsou povoleny dle § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a § 45 zákona 

449/2001 Sb., o myslivosti). Pozn. při lovu ryb elektrickým agregátem uvádím první možnost (nejedná 

se o lov ryb elektřinou se střídavým proudem). 

Upřesnění použití zakázaných prostředků, způsobů a metod pro odchyt nebo usmrcování vyplním 

v případě potřeby upřesnění volby povolených činností 

 

 



Dopravní prostředky povolené odchylkou k odchytu a usmrcování – vyberu jednu možnost z výběru 

(v ČR připadá v úvahu první možnost) 

 

Maximální počet jedinců, vajec, hnízd, míst rozmnožování, míst odpočinku, pro které je odchylka 

povolena během období příslušného dané zprávě o odchylkách - vyberu jednu čí více možností 

z výběru 

Vždy preferuji vyplnění konkrétních počtů, přičemž vyplnění konkrétních počtů uvedených jednotek 

(jedinec, vejce, hnízdo, místo rozmnožování, místo odpočinku, jiné jako např. kolonie, % jedinců z 

hejna) je vždy vyžadováno v případě udělení odchylky z důvodu „aby v malém množství za přísně 

kontrolovaných podmínek a na základě výběru umožnila odchyt, držení nebo jiné rozumné využívání 

některých druhů ptáků“ a v případě odchylek s negativním dopadem na jedince, pokud se týká druhů, 

které jsou ohroženy či v nepříznivém stavu z hlediska ochrany či klesajícím trendem či pokud se týká 

velkého množství jedinců, vajec apod.  

Výjimkou k tomuto postupu jsou vícedruhové odchylky, na základě nichž jsou umožněny činnosti bez 

významného negativního dopadu na jedince předmětných druhů (výzkumné činnosti spojené 

s odchytem jedinců a jejich následným vypuštěním, provoz záchranné stanice apod.) a činnosti, které 

je nezbytné naléhavě realizovat ve veřejném zájmu a u nichž nelze dopředu určit, kolika jedinců jakých 

druhů se budou týkat (usmrcování jedinců na letištích v zájmu bezpečnosti leteckého provozu apod.). 

V tomto případě vyplním kolonku „číselný údaj nelze určit“ a uvedu odůvodnění v kolonce 

„zdůvodnění v případě nemožnosti určit číselný údaj počtu jedinců, vajec, hnízd, míst rozmnožování, 

míst odpočinku“  

U vícedruhových odchylek vyplním (pokud je to možné) konkrétní počty pouze těch  jednotek, které lze 

vztáhnout k předmětným druhům jako celku (např. při kroužkování jedinců více druhů ptáků v hnízdní 

době na jednom rybníce vyplním 1 místo rozmnožování), nicméně nevyplňuji jednotky, které se váží 

k jedincům (musela bych udávat souhrnné počty za všechny druhy, které by nebyly pro následující 

analýzy využitelné). Pokud znám počty dotčených jedinců/vajec/hnízd vztažené k jednotlivým druhům, 

napíšu tyto údaje zároveň do kolonky „zdůvodnění v případě nemožnosti určit číselný údaj počtu 

jedinců, vajec, hnízd, míst rozmnožování, míst odpočinku“ po zaškrtnutí kolonky „číselný údaj nelze 

určit“.   

Počet skutečně zahrnutých/dotčených jedinců, vajec, hnízd, míst rozmnožování, míst odpočinku při 

provedení odchylky během období příslušného dané zprávě o odchylkách - vyberu jednu čí více 

možností z výběru 

Vyplním skutečné počty dotčených jedinců, vajec apod. na základě uplatnění odchylky (dle zpětného 

hlášení). Pro případy, kdy nelze určit skutečný počet dotčených jedinců (např. rušení jedinců), vyplním 

„číselný údaj nelze určit“ a uvedu příslušné zdůvodnění. Princip vyplňování viz výše komentář ke 

kolonce „Maximální počet jedinců, vajec, hnízd, míst rozmnožování, míst odpočinku, pro které je 

odchylka povolena během období příslušného dané zprávě o odchylkách“.  

V případě, kdy v daném reportovacím období nedošlo k naplnění odchylky, vyplním u dotčené 

jednotky číselný údaj “0“ za předpokladu, že odchylka zároveň pozbyla v daném reportovacím období 



platnosti, v opačném případě zaškrtnu „číselný údaj nelze určit“ a do odůvodnění napíši „odchylka 

zatím nebyla využita“ (pokud však nelze dle charakteru povolované činnosti předpokládat upřesnění 

zpětného hlášení ani po realizaci záměru napíši zároveň odůvodnění, proč nelze očekávat upřesnění 

zpětného hlášení ani po realizaci záměru) 

Zaškrtnutím této kolonky orgán ochrany přírody prohlašuje, že všechna opatření odchylky (včetně 

opatření v oblasti dohledu) byla přijata plně v souladu s požadavky Bernské úmluvy - nevyplňuji 

Zaškrtnutím této kolonky orgán ochrany přírody prohlašuje, že všechna opatření odchylky (včetně 

opatření v oblasti dohledu) byla přijata plně v souladu s právními požadavky směrnice o ptácích – 

zaškrtnu políčko (orgán ochrany přírody deklaruje, že byly splněny všechny požadavky na udělení 

odchylného postupu a výjimky dle ZOPK– tyto požadavky odpovídají požadavkům směrnice „o 

ptácích“) 

Pokud je populace dotčeného druhu ohrožená, klesající, nebo vykazuje nepříznivý stav z hlediska 

ochrany, zdůvodněte, proč odchylka nebude mít na tuto populaci nepříznivý dopad – vyplním u 

druhů, které dle národního reportu dle č. 12 směrnice „o ptácích“ (resp. podle čl. 17 směrnice „o 

stanovištích“) vykazují klesající trend početnosti (či jsou v nepříznivém či méně příznivém stavu) nebo 

jsou dle národního červeného seznamu zařazeny do kategorií kriticky ohrožený (CR), ohrožený (EN) 

nebo zranitelný (VU) 

Zaškrtnutím této kolonky orgán ochrany přírody prohlašuje, že k odchylce neexistuje žádná jiná 

uspokojivá alternativa – zaškrtnu políčko 

Pokud byly posuzovány, poskytněte údaje o zamítnutých alternativách – nepovinné pole, mohu 

poskytnout údaje o posuzovaných alternativách 

U kolonky „Pokud je populace dotčeného druhu ohrožená, klesající, nebo vykazuje nepříznivý stav z 

hlediska ochrany, zdůvodněte, proč odchylka nebude mít na tuto populaci nepříznivý dopad“ doplním 

v případě dotčených druhů odůvodnění, že odchylka nebude mít negativní dopad na populaci druhu 

(odchylka se týká pouze omezeného počtu jedinců a nemůže mít dopad na populaci daného druhu; 

odchylka nemá negativní dopad na jedince předmětných druhů – jedná se pouze o odchyt a následné 

vypuštění, péči o handicapované živočichy apod.)  

Provedené kontroly a jejich výsledky - nepovinné pole, mohu poskytnout údaje o provedených 

kontrolách 

 

Komentáře a poznámky – doplním, o jaký záměr se jedná, upřesním datum konce platnosti odchylky 

(pokud toto nespadá do reportovacího období a není tedy již uvedeno v kolonce „odchylka platná do 

(datum)“), doplním případně i jiné poznámky relevantní k danému záznamu. V případě odchylky, 

která se reportuje opakovaně, uvedu další relevantní údaje (viz kap. 6).    

 



3.3 Po vyplnění požadovaných údajů v rámci jednotlivého záznamu se vracím do seznamu 

tlačítkem „zpět na seznam“. Pokud mám vyplněny všechny požadované údaje v záznamu, 

objeví se mi u dané odchylky v seznamu stav „úplný“.  

 

3.4 Při zadávání záznamů mohu využít vedle funkce „revidovat“ (viz 3.2 ), také funkce 

„kopírovat“ (zkopíruji již zadaný záznam a upravím pouze relevantní údaje – č.j., lokalitu, 

počet dotčených jedinců apod.), „odstranit “ (odstranění záznamu ze seznamu) 

 

4. Vyhledávání a uspořádání odchylek v seznamu  

4.1 Vyhledávání konkrétních odchylek je možno pomocí symbolu lupy (pracuje s daty, které 

máme zadané u jednotlivých záznamů odchylek – např. lze filtrovat podle druhu, čísla 

jednacího, lokality apod. ). Pozn. takto vyfiltrovaná data však nelze uložit do nového souboru 

s přehledem ochylek. 

 

4.2 Zároveň lze seřadit odchylky podle dat uvedených v jednotlivých sloupcích tím, že kliknu 

na název sloupce (odchylka reference, směrnice, druh, odchylka platná od/do, citlivost, stav) 

5. Ukončení práce se systémem a zálohování dat 

Před každým ukončením práce se systémem Habides+ je třeba si data ze systému 

exportovat a uložit na disk (data zenesená do systému HABIDES+ jsou zde deponována 

pouze dočasně!). Při dalším doplňování přehledu je třeba si soubor do systému znovu 

naimportovat (viz bod 1.2) 

5.1 Uložím si data zanesená v přehledu odchylek funkcí „uložit“ a poté zavřu přehled 

odchylek funkcí „zavřít“ 



 

5.2 Kliknu (levé tlačítko myši) na soubor s přehledem odchylek a uložím ho na disk, poté 

mohu ukončit práci se systémem Habides+ 

 

 

6. Opakované reportování odchylek 

Pro potřeby reportování odchylek, které se reportují opakovaně,  bude zaveden zvláštní 

soubor s přehledem odchylek (resp. dva soubory s přehledem odchylek, pokud se jedná o 

odchylky jak podle „směrnice o ptácích“, tak směrnice „o stanovištích“) (postup viz kap. 1.1), 

do kterého budou dané odchylky zaznamenány již při prvním zápisu do systému Habides+. 

Tento soubor bude označen koncovkou „opakovane“ – viz 1.1 písm. e)) 

Soubor s přehledem odchylek zahrnující odchylky, které se reportují opakovaně, vytvořím 

pouze 1x a pro potřeby reportingu v následujících reportovacích obdobích v tomto souboru 

pouze aktualizuji zde uvedené údaje. V následujícím reportovacím období tedy ze souboru 



odstraním odchylky, které již pozbyly platnosti či které nejsou již pro dané reportovací 

období relevantní (byl už např. naplněn maximální počet odstřelených jedinců, který 

odchylky umožňovala). U zbývajících odchylek přepíšu údaj v kolonce „Počet skutečně 

zahrnutých dotčených jedinců, vajec, hnízd, míst rozmnožování, míst odpočinku při 

provedení odchylky během období příslušného dané zprávě o odchylkách“ tak, aby 

odpovídal dotčenému reportovacímu období (aktualizace zpětného hlášení), a zároveň starý 

údaj poznamenám do kolonky „Komentáře a poznámky“; upravím kolonku „Odchylka platná 

od (datum)“ (tj. uvedenu první den roku reportovacího období) a „Odchylka platná do 

(datum)“ (uvedu konec platnosti rozhodnutí, pokud spadá do reportovacího období, 

v opačném případě uvedu poslední den reportovacího období).  Informace o datu nabytí 

právní moci a konci platnosti odchylky uvedu v kolonce „Komentáře a poznámky“. 

V rámci prvního reportingu za použití systému Habides+ (report za rok 2017 dle směrnice „o 

ptácích“ a report za období 2017-2018 dle směrnice „o stanovištích“) je potřeba do systému 

Habides+ zanést i odchylky, které byly vydány v minulých letech (tj. které nabyly právní moci 

před rokem 2017) pro opakované činnosti s negativním dopadem na jedince (viz úvodní 

kapitola „Reportování odchylek“ – zejm. se bude jednat o odchylky pro odstřel volavky 

popelavé, kormorána velkého, krkavce velkého, špačka obecného, bobra obecného, pro 

povolení odstřelů za účelem ochrany leteckého provozu). Pozn. kolonky „Počet skutečně 

zahrnutých dotčených jedinců, vajec, hnízd, míst rozmnožování, míst odpočinku při 

provedení odchylky během období příslušného dané zprávě o odchylkách“, „Odchylka platná 

od (datum)“ a „Odchylka platná do (datum)“ budou odpovídat danému reportovacímu 

období a v kolonce „Komentáře a poznámky“ budou uvedeny další doplňující údaje vztahující 

se k dané odchylce (viz odstavec výše). 

 

 

 



7. Slučování souborů s přehledy odchylek 

Tuto funkci využijí např. regionální koordinátoři (viz Schéma sběru dat na str. 2 manuálu), 

kteří slučují soubory s přehledy jednotlivých pracovníků orgánu ochrany přírody dle dané 

směrnice vydaných v daném reportovacím období za orgán ochrany přírody. Za jeden orgán 

ochrany přírody vytvořím  jeden souhrnný soubor dle směrnice „o ptácích“ pro odchylky, 

které se reportují jen jedenkrát a jeden souhrnný soubor dle směrnice „o ptácích“ pro 

odchylky, které se reportují opakovaně a dále jeden souhrnný soubor dle směrnice „o 

stanovištích“ pro odchylky, které se reportují jen jedenkrát a jeden souhrnný soubor dle 

směrnice „o stanovištích“ pro odchylky, které se reportují opakovaně (pokud se jedná o rok, 

kdy se reportují odchylky dle směrnice o stanovištích a pokud se jedná o orgán ochrany 

přírody příslušný k vydávání odchylek dle směrnice o stanovištích). Tj. soubory s přehledem 

odchylek, které se reportují opakovaně, se neslučují se soubory s přehledem odchylek, které 

se reportují jen jedenkrát.  

6.1  Jednotlivé soubory s přehledy odchylek, které chci sloučit,  si označím pomocí zaškrtnutí 

rámečků vlevo od těchto souborů 

6.2 Kliknu na políčko „Merge selected files“ (sloučení označených souborů) 

6.3 Sloučený soubor si uložím na disk  

 

 

8. Zasílání souborů s přehledy odchylek národnímu koordinátorovi 

Po zanesení všech odchylek za dané reportovací období do souboru/souborů s přehledem 

odchylek a vyplnění všech náležitostí u jednotlivých záznamů (všechny záznamy mají stav 

„úplný“) jsou soubory s přehledem odchylek (po jejich exportu ze systému HABIDES+) 

zasílány e-mailem národnímu koordinátorovi na MŽP. Národní koordinátor obdrží od 



každého orgánu ochrany přírody max. dva6 (dle směrnice „o ptácích“), resp. max. čtyři (dle 

směrnice „o ptácích“ a dle směrnice „o stanovištích“) soubory.  Národní koordinátor po 

provedení kontroly sloučí došlé soubory s přehledy odchylek od jednotlivých orgánů ochrany 

přírody a zašle je EK (jeden soubor dle směrnice „o ptácích“ a jeden soubor dle směrnice „o 

stanovištích“ s přehledy odchylek za celou ČR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Neposílám žádný soubor s přehledem odchylek, pokud v daném reportovacím období nenabyla žádná 

odchylka právní moci, ani pro dané reportovací období není relevatní žádná odchylka vydaná v minulosti, 
kterou je třeba opakovaně reportovat.  
Posílám jeden soubor s přehledem rozhodnutí, pokud v daném reportovacím období nenabyla žádná odchylka 
právní moci, ale pro dané reportovací období je relevantní odchylka vydaná v minulosti, kterou je třeba 
opakovaně reportovat, nebo pokud v daném reportovacím období nabyla nějaká odchylka právní moci a 
zároveň pro dané reportovací období není relevantní žádná odchylka vydaná v minulosti, kterou je třeba 
opakovaně reportovat.  
Posílám dva soubory s přehledem odchylek, pokud v daném reportovacím období nabyla nějaká odchylka 
právní moci a zároveň je pro dané reportovací období relevantní odchylka vydaná v minulosti, kterou je třeba 
opakovaně reportovat. 
 



Příloha  - Seznam druhů přílohy IV a přílohy V (které jsou zároveň zvláště chráněné) směrnice o stanovištích  

Pozn.: uspořádání druhů vychází z uspořádání zvláště chráněných druhů ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., bylo 

ponecháno názvosloví dle platného znění vyhlášky, provedeny byly pouze opravy zjevných překlepů apod. chyb 

v českých nebo vědeckých jménech jednotlivých druhů   

 

Příl.II 

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin 

1. 

Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují 

 

ROSTLINY CÉVNATÉ 

Hadinec nachový (Echium russicum) 

Hlízovec Loeselův  (Liparis loeselii) 

Hořeček český (Gentianella bohemica) 

Hvozdík moravský (Dianthus moravicus) 

Hvozdík písečný (Dianthus arenarius) 

Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum) 

Katrán tatarský (Crambe tataria) 

Kavyl olysalý (Stipa glabrata) 

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) 

Kosatec skalní (Iris humilis) 

Lipnice jesenická (Poa riphaea) 

Lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum) 

Matizna bahenní (Oristecum palustre) 

Mečík bahenní (Gladiolus palustris) 

Pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii) 

Pcháč žlutoostenný (Cirsium brachycephalum) 

Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) 

Puštička rozprostřená (Lindernia procumbens) 

Rožec hadcový (Cerastium alsinifolium) 

Sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides) 

Sleziník klamný (Asplenium adulterinum) 

Srpovník karbincolistý (Klasea lycopifolia) 

Stařinec (starček) dlouholistý (Tephroseris 
longifolia) 

Svízel sudetský (Galium sudeticum) 

Včelník rakouský (Dracocephalum austriacum) 

Všivec krkonošský (Pedicularis sudetica) 

Zvonek český jesenický (Campanula bohemica 
subsp. gelida) 

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) 
  

 
2. 

Za druhy silně ohrožené se prohlašují 
 
  
ROSTLINY CÉVNATÉ 

Aldrovandka měchýřkatá (Aldrovanda vesiculosa) 

Hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri) 

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) 

Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) 

Oměj tuhý (Aconitum firmum) 

Puchýřka útlá (Coelanthus subtilis) 

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) 

Zvonek český (Campanula bohemica) 

Žabníček vzplývavý (Luronium natans)  



Příl.III 
Seznam zvláště chráněných živočichů 

 
1. 

Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují 
 
  

BEZOBRATLÍ  
 

Bělásek východní (Leptidea morsei) 

Hnědásek osikový (Hypodryas maturna) 

Chrobák (Bolbelasmus unicornis) 

Jasoň červenooký (Parnassius apollo) 

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) 

Kobylka sága (Saga pedo) 

Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) 

Okáč jílkový (Lopinga achine) 

Perlorodka říční (Margaritana margaritifera) 

Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) 

Potápník (Graphoderus bilineatus) 

Rak kamenáč (Astacus torrentium) 

Rak říční (Astacus fluviatilis) 

Střevlík (Carabus hungaricus) 

Svinutec tenký (Anisus vorticulus) 

Tesařík alpský (Rosalia alpina) 
 
OBRATLOVCI  
 
RYBY a  KRUHOÚSTÍ  

Drsek větší (Zingel zingel) 
 
OBOJŽIVELNÍCI  

Čolek dravý (Triturus carnifex) 

Čolek karpatský (Triturus montandoni) 

Ropucha krátkonohá (Bufo calamita) 

Skokan ostronosý (Rana arvalis) 

Skokan skřehotavý (Rana ridibunda) 
 
PLAZI  

Ještěrka zední (Podarcis muralis) 

Ještěrka zelená (Lacerta viridis) 

Užovka podplamatá (Natrix tessellata) 

Užovka stromová (Elaphe longissima) 

Želva bahenní (Emys orbicularis) 
 
 
SAVCI  

Kočka divoká (Felis silvestris) 

Medvěd hnědý (Ursus arctos) 

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus) 

Netopýr černý (Barbastella barbastellus) 

Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) 

Netopýr velký (Myotis myotis) 

Sysel obecný (Citellus citellus) 

Tchoř stepní (Mustela eversmanii) 

Vlk (Canis lupus) 

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 

Vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum) 

2. 
Za druhy silně ohrožené se prohlašují 

 
  

BEZOBRATLÍ  

Babočka bílé l (Nymphalis vau-album) 

Bourovec trnkový (Eriogaster catax) 

Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) 

Klínatka žlutonohá (Stylurus flavipes) 

Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 

Lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina) 

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 

Modrásek očkovaný (Maculinea telejus) 

Modrásek stepní (Polyommatus eroides) 

Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) 

Ohniváček rdesnový (Lycaena helle) 

Okáč hnědý (Coenonympha hero) 

Okáč sudetský (Erebia sudetica) 

Páchník hnědý (Osmoderma eremita) 

Phryganophilus ruficollis 

Potápník široký (Dytiscus latissimus) 

Saranče (Stenobothrus eurasius) 

Střevlík (Carabus variolosus) 

Šídlatka kroužkovaná (Sympecma braueri) 

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) 

Vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons) 

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) 

Vážka široká (Leucorrhinia caudalis) 

Velevrub tupý (Unio crassus) 

Žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone) 

 
 
OBRATLOVCI  
RYBY a  KRUHOÚSTÍ  

Ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni) 

Ostrucha křivočará (Pelecus cultratus) 



 
OBOJŽIVELNÍCI  

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) 

Čolek velký (Triturus cristatus) 

Kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) 

Ropucha zelená (Bufo viridis) 

Rosnička zelená (Hyla arborea) 

Skokan menší/krátkonohý (Rana lessonae) 

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) 

Skokan zelený (Rana esculenta) 
 
 
 

 
 

PLAZI  

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) 

Užovka hladká (Coronella austriaca) 
 
SAVCI  

Bobr evropský (Castor fiber) 

Křeček polní (Cricetus cricetus) 

Myšivka horská (Sicista betulina) 

Netopýr ostrouchý (Myotis blythi oxygnatus) 

netopýři /ostatní druhy/ (Microchiroptera) 

Plch lesní (Dryomys nitedula) 

Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) 

Rys ostrovid (Lynx lynx) 

Vydra říční (Lutra lutra) 

   
3. 

Za druhy ohrožené se prohlašují 
 
  
OBRATLOVCI  
RYBY a  KRUHOÚSTÍ  

Ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser) 

Plotice lesklá (Rutilus pigus) 



 


