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• Sledování stavu biotopů a druhů

• Struktura

• Výstupy (reporting a jiné)

• Hodnocení výstupů



Vychází z evropského práva implementováno do Zákona o ochraně přírody a 
krajiny (§45f  114/1992Sb.)

Směrnice o stanovištích čl. 12 (státy sledují), č. 17 (státy hodnotí) 

• 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin

Směrnice o ptácích čl.12 (státy hodnotí)

• 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků

Hlavním účelem monitoringu je:

 Hodnocení stavu jednotlivých evropsky významných biotopů a druhů

(hodnotící zprávy)

 Sběr dat využitelných na národní i mezinárodní úrovni

Sledování >> hodnocení

Financování: 

státní rozpočet (10 mln. Kč /rok) + interní zapojení AOPK ČR ~5000 dní



Monitoring (druhů/biotopů):

Trvalé monitorovací plochy/lokality 

Vyšší počet parametrů

Výsledek: trend

Mapování (druhů/biotopů):

Systematický sběr dat o výskytu

Výsledek: mapa

Nesystematický sběr dat o druzích:

Náhodná terénní pozorování, 

přepis literatury …

Výsledek: zlepšení mapy/znalostí

Sledování stavu



Mapování biotopů

Mapování biotopů (okrsky): 

terénní mapování přírodních stanovišť po celém území 

státu

každý rok aktualizováno zhruba 10% území

Identifikace a zákres rozsahu přírodního stanoviště 

(+ kvalitativní char.)

1.Fáze (2001–2004): •►příprava Natura2000

> vrstva mapování biotopů (celá CZ) 

2.Fáze (2005-recent): •► sledování stavu 

> aktualizovaná vrstva mapování biotopů



Bezcévné rostliny (mechy 5, lišejníky 6)

využití dat aVMB, monitoring &mapování

Cévnaté rostliny (41)

monitorovací lokality & mapování

Hmyz (vážky 7, rovnokřídlí 2, brouci 12, motýli 15)

mapování, dotazníky, populační monitoring, občanská věda Biolib

Ostatní bezobratlí (korýši - 2, pavoukovci 1, kroužkovci 1, měkkýši 7)

projekt plošného mapování raků & monitoring

Savci (netopýři 25, šelmy 8, hlodavci 6)

mapování + dotazníkové akce & monitoring

Obojživelníci (16) a plazi (7)

celorepublikové mapování & monitoring

Ryby (17) a mihule (2)

monitorovací profily, Soutok

Ptáci (60)

Celoplošné mapování, cílové druhy v ptačích obl.

Mapování a monitoring: druhy



Reporting: Formát & Procedura

První termín 2007 (první hodnocená perioda 2004-2006, de facto 

otevřená-2006), druhý 2013 (hodnoceno období 2007-2012)

Každý biogeografický region zvlášť (CZ: CON-PAN)

Stav fenoménů v celém bioregionu / nikoli  pouze v územích Natura 2000

Databáze (2013: MS Access), GIS

Reporting Format 5 annexů : 

A – obecná informace (vyplňuje MŽP)

B – druhový report (AOPK, oponováno)

C – druhová hodnotící matice

D – habitatový report (AOPK, oponováno)

E – habitatová hodnotící matice

2007: reportů 352: 259+93

2013: reportů 366: 273+93



Reporting: Obsah a struktura 

Celkové hodnocení stavu je odvozeno z dílčích hodnocení ve 
vztahu k příznivé referenční hodnotě:

• areál

• početnost populace (jedinců) / rozloha stanoviště

• stav habitatu / struktury a funkcí

• budoucí vyhlídky

Celkové hodnocení je rovno hodnotě nejhůře hodnoceného 
dílčího parametru

Příznivý / Nedostatečný /

Nepříznivý / Neznámý



Vrstva mapování biotopů



Nálezová data(báze)

http://portal.nature.cz

16 700 000 záznamů
1 250 000 ZCHD

550 000 EVD





Biodiverzita ČR – přír. stanoviště

přírodní biotopy

nepřírodní biotopy



Biodiverzita ČR – přír. stanoviště



Podíl přír. biotopů na rozloze obce
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Biodiverzita ČR - druhy

80 000 druhů

EVD 180

3 500 dr. rostlin

EVD 49

24 000 dr. hmyzu: 

EVD 41

711 dr. obratlovců 

(443 dr. ptáků)

EVD: 84 (ptáci ≠EVD)





Stav evr. význ. druhů ČR



Stav dle červených seznamů



Stav evr.význ.přír. stanovišť ČR



Stav evr.význ.přír. stanovišť ČR



Stav evr. význ. přír. stanovišť ČR



Stav 

druhů

& 

stanovišť



Vývoj druhových společenstev

Střevlíkovití brouci Prahy



Díky za pozornost

Ďakujem za pozornosť
• Karel Chobot

• AOPK ČR
• karel.chobot@nature.cz

• www.nature.cz
• portal.nature.cz
• www.biomonitoring.cz
• www.facebook.com/Biodiverzitanadzlato


