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Soustava zvláště chráněných území a další ochrana
lokalit podle zákona 114/1992 Sb.
•

•
•

Zvláště chráněná území – národní parky (NP)
- chráněné krajinné oblasti (CHKO)
– národní přírodní rezervace (NPR)
- přírodní rezervace (PR)
- národní přírodní památka (NPP)
- přírodní památka (PP)
Významné krajinné prvky (VKP)
Natura

Národní park
•

(1) Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku,
jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné
ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný
vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky.

•

(2) Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a
zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými
cíli sledovanými jejich vyhlášením.

•

(3) Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují
zákonem.

•

Rada národního parku

Chráněná krajinná oblast
•

(1) Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky
vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a
trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s
dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné
krajinné oblasti.

•

(2) Hospodářské využívání
těchto území se provádí podle zón
odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a
byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území.
Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty
chráněných krajinných oblastí.

•

(3) Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bližší ochranné podmínky
vyhlašuje vláda republiky nařízením.

Národní přírodní rezervace

•

(1) Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na
přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy
významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může
orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví
přitom také jejich bližší ochranné podmínky.

•

(2) Využívání národní přírodní rezervace je možné jen v případě, že
se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí.
NPR Bílá strž

Velké Jeřábí jezero

NPR Cahnov-Soutok

Přírodní rezervace
(1) Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů
typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán
ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší
ochranné podmínky.
(2) Nezastavěné pozemky na území přírodních rezervací, které jsou ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví, lze zcizit jen se
souhlasem ministerstva životního prostředí. Tím nejsou dotčena práva
fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové restituci

Národní přírodní památka

•

•
•

(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště
nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo
mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody
formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní
památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.
(2) Změny či poškozování národních přírodních památek či jejich hospodářské využívání, pokud
by tím hrozilo jejich poškození, je zakázáno.
(3) Lesy, lesní půdní fond, vodní toky, vodní plochy a nezastavěné pozemky na území národních
přírodních památek, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví, nelze
zcizit. Tím nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové
restituci.
NPP Upolínová louka U Křížku

•
NPP Rybníček u Hořan (Groenlandia densa)
NPP Prameniště Blanice

Přírodní památka
•

(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště
vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým,
vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností
člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší
ochranné podmínky.

•

(2) Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu
poškození jsou zakázány.

•

(3) Nezastavěné pozemky na území přírodních památek, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona ve státním vlastnictví, lze zcizit jen se souhlasem ministerstva životního prostředí. Tím
nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové restituci.
PP Kozel - Chřiby

Významný krajinný prvek
•

významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin,
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy

Natura 2000
•

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu
rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav
obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky
významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště
chráněné území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP)
• Smluvní ochrana
Pro evropsky významné lokality lze namísto vyhlášení jako zvláště chráněné území nebo
památného stromu, včetně jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné nebo
strom za památný, na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného
pozemku a orgánem, který je oprávněn k jejich vyhlášení.
Smluvně lze dále chránit i stromy nebo jiná území se soustředěnými přírodními hodnotami,
kde jsou zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy v rámci příslušné
biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či ohrožených druhů živočichů a
rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona. Smlouva musí obsahovat
zejména
• a)
vymezení ochranných podmínek chráněného území nebo památného stromu,
• b)
způsob péče o chráněné území nebo strom.
Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k pozemku formou věcného
břemene, o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá příslušný orgán ochrany přírody.

Základní legislativa ES na ochranu přírody
-směrnice Rady č. 79/409/EEC z 2. 4. 1979 o ochraně volně žijících ptáku
-Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. 5. 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
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CZ0211001
CZ0211010
CZ0211011
CZ0311033
CZ0311034
CZ0311035
CZ0311036
CZ0311039
CZ0311040
CZ0311041
CZ0411002
CZ0421003
CZ0421004
CZ0421005
CZ0421006
CZ0511007
CZ0511008
CZ0521009
CZ0521014
CZ0521015
CZ0531012
CZ0531013
CZ0621025
CZ0621026
CZ0621027

Ptačí oblasti

Křivoklátsko
Rožďalovické rybníky
Žehuňský rybník - Obora Kněžičky
Třeboňsko
Údolí Otavy a Vltavy
Řežabinec
Hlubocké obory
Novohradské hory
Boletice
Šumava
Doupovské hory
Vodní nádrž Nechranice
Novodomské rašeliniště - Kovářská
Východní Krušné hory
Labské pískovce
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
Jizerské hory
Krkonoše
Broumovsko
Orlické Záhoří
Bohdanečský rybník
Komárov
Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Hovoransko - Čejkovicko
Soutok - Tvrdonicko

31960.1481
6613.1368
1963.8884
47360.2668
18368.1054
111.0114
3321.5722
9052.5068
23565.2157
97492.9858
63116.7237
1191.4835
15962.6349
16367.7047
35479.9802
9408.7599
11671.6796
40938.8838
9121.7086
903.9400
306.7493
2030.7516
11725.3869
1411.7779
9575.6056

Středočeský kraj
Středočeský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
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CZ0621028

Lednické rybníky

685.0848

Jihomoravský kraj

CZ0621029

Pálava

8539.3852

Jihomoravský kraj

CZ0621030

Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny

1047.4571

Jihomoravský kraj

CZ0621031

Jaroslavické rybníky

357.0437

Jihomoravský kraj

CZ0621032

Podyjí

7665.7232

Jihomoravský kraj

CZ0711016

Králický Sněžník

30191.6703

Olomoucký kraj

CZ0711017

Jeseníky

52164.5381

Olomoucký kraj

CZ0711018

Litovelské Pomoraví

9318.6627

Olomoucký kraj

CZ0711019

Libavá

32723.8217

Olomoucký kraj

CZ0721023

Horní Vsacko

26977.6513

Zlínský kraj

CZ0721024

Hostýnské vrchy

5176.9520

Zlínský kraj

CZ0811020

Poodří

8042.5882

Moravskoslezský kraj

CZ0811021

Heřmanský stav - Odra - Poolší

3100.8670

Moravskoslezský kraj

CZ0811022

Beskydy

41702.0373

Moravskoslezský kraj

Ramsarská úmluva
•

•

V roce 1971 byla v íránském Ramsaru předložena k podpisu organizací
UNESCO mezinárodní “Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam
především jako biotopy vodního ptactva”, známá dnes po celém světě spíše
pod zkráceným názvem “Ramsarská úmluva”. Od roku 1975, kdy vstoupila
v platnost, se jejími členy stalo 160 států celého světa, počet zapsaných
mokřadů je 1926 a zaujímají rozlohu 187,984,550 ha.
Bývalá ČSFR přistoupila k této úmluvě v roce 1990 (text úmluvy byl
publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 396/1990), Česká republika se stala
automaticky členskou zemí úmluvy dnem svého vzniku, tedy 1. lednem 1993.
Historicky první přijatá úmluva, Ramsarská, je věnována ochraně velmi
zranitelných typů ekosystémů a jejich stanovišť – mokřadů. Z původního
přednostního zaměření na ornitologicky významné mokřady se po více než
čtvrtstoletém vývoji dospělo k současnému stavu, kdy se prostřednictvím této
úmluvy zajišťuje po celém světě ochrana stále vyššího počtu mokřadních
území bez ohledu na rozlišování mezi specifickými skupinami organismů,
které je obývají. Ramsarská úmluva stanoví pro členské země vpodstatě dvě
základní povinnosti: vyhlásit nejméně jeden mokřad tzv. mezinárodního
významu a odpovídajícím způsobem (tedy prostřednictvím zejména domácí
legislativy a praktických opatření) chránit veškeré ostatní mokřady. A dále
provést inventarizaci mokřadů.

Definice mokřadu podle Ramsarské úmluvy
• “území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá
vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či
dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou,
brakickou či slanou, včetně území s mořskou
vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje
šest metrů”.

Kritéria k vyhlašování významných
mokřadů
• Skupina A: reprezentativní, vzácné, nebo
unikátní typy mokřadů
• představuje příklad typického, vzácného
nebo unikátního typu původního nebo
přírodě blízkého mokřadu pro daný
biogeografický region.

• Skupina B: mokřady mezinárodního významu pro
ochranu biologické rozmanitosti
• obýván zranitelnými, ohroženými či kriticky
ohroženými druhy nebo společenstvy nebo
populacemi důležitými pro zachování
biogeografického regionu
• má li zvláštní význam pro rostliny nebo živočichy
v kritickém stadiu jejich životního cyklu
• je li využíván více než 20 000 druhů vodních ptáků
• je li pravidelně využíván alespoň 1 % jedinců
populace jednoho druhu nebo poddruhu vodních
ptáků

• pravidelně využíván podstatnou částí jedinců
geograficky původních poddruhů, druhů nebo čeledí
ryb, jejich vývojových stadií a jsou li zde specifické
mezidruhové vztahy nebo populace významné pro
ekonomický přínos nebo ochranářskou hodnotu
přispívající k celkové biologické rozmanitosti.
• důležitým zdrojem potravy pro ryby, trdlištěm
místem vývoje plůdku nebo tahovou cestou, na které
jsou ryby ať již daného mokřadu nebo i mimo něj
závislé.

Česká republika
•
12 Ramsar sites
RS1 Šumavská rašeliniště (10 225 ha, rok zapsání do seznamu: 1990)
RS2 Třeboňské rybníky (9 710 ha, rok zapsání do seznamu: 1990)
RS3 Břehyně a Novozámecký rybník (1 349 ha, rok zapsání do seznamu:
1990)
RS4 Lednické rybníky (691 ha, rok zapsání do seznamu: 1990)
RS5 Litovelské Pomoraví (6 194 ha, rok zapsání do seznamu: 1993)
RS6 Poodří (4 427 ha, rok zapsání do seznamu: 1993)
RS7 Krkonošská rašeliniště (209 ha, rok zapsání do seznamu: 1993)
RS8 Třeboňská rašeliniště (1 051 ha, rok zapsání do seznamu: 1993)
RS9 Mokřady dolního Podyjí (11 525 ha, rok zapsání do seznamu: 1993)
RS10 Mokřady Liběchovky a Pšovky (361 ha, rok zapsání do seznamu: 1998)
RS11 Rodzemní punkva (1 571 ha, rok zapsání do seznamu: 2004)
RS12 Krušnohorská rašeliniště (11 224, rok zapsání do seznamu: 2005)

ŠUMAVSKÁ RAŠELINIŠTĚ
•
•
•
•

•

Okres: Klatovy, Prachatice
Rozloha: 10 225 ha
Typ mokřadu: rašeliniště (horská vrchoviště, údolní rašeliniště, mokřadní lesy, podmáčené
smrčiny), nivní mokřady
Nadmořská výška: 730-1200 m
Přehled sublokalit: Modravské slatě, Niva Křemelné, Tetřevská-Filipohuť.slať, Černohorská
slať, Jezerní slať, Louky u Zhůří, Mezilesní slať, Žďárecká slať, Buková slať, Chalupská a
Novosvětská slať, Kotlina Valné, Častá-Březová alej, Splavské rašeliniště, Malá niva, Velká
niva, Vltavský luh, Spálený luh, Jezerní luh
Soubor horských, podhorských a lužních mokřadů, vyskytujících se jako edaficky podmíněné
ostrovy horské tajgy a lesotundry na rašeliništních půdách. Údolní rašeliniště v plochých
nivách Vltavy a Křemelné se podobají tajze s převahou smrku, borovice lesní a borovice
Pinus rotundata.
Vltavský luh
Tříjezerní slať

TŘEBOŇSKÉ RYBNÍKY
•
•
•
•
•
•

Okres: Jindřichův Hradec
Rozloha: 9 710 ha
Typ mokřadu: mokřady vzniklé lidskou činností - rybníky, mokré louky,
olšiny, podmáčené křoviny, rákosiny, ostřicové louky
Nadmořská výška: 420-450 m
Přehled sublokalit: Horusická blata, Horusický rybník, Kaňov, Rod,
Rožmberk, Novořecké močály, rybníky u Vitmanova, Staré Jezero, Velký a
Malý Tisý, Vizír
Systém mělkých rybníků různé velikosti (1-420 ha) propojený stokami. Byly
vybudovány v ploché pánvi odvodňované řekou Lužnicí. Mnohé rybníky mají
členité břehy s bohatě vyvinutými litorálními porosty. Je sem zařazemo
celkem 159 rybníků a biotopy na ně bezprostředně navazující. Litorální
porosty vázané na mělčí okrajové části rybníků jsou tvořeny především
společenstvy s rákosinami, orobinci a zblochanem vodním. Ty přecházejí do
společenstev vysokých ostřic nebo bažinných olšin a vrbin. Lesy v okolí
rybníků jsou převážně druhotné smrčiny a bory. Na mnoha rybnících jsou
vytvořeny umělé ostrůvky.

Výtopa Rožmberka

Rákosina v PR Záblatské louky

Velký Tisý

NOVOZÁMECKÝ A
BŘEHYŇSKÝ RYBNÍK
•
•
•
•
•

Okres: Česká Lípa
Rozloha: 1 348 ha
Typ mokřadu: mokřady vzniklé lidskou činností - rybníky
Nadmořská výška: 250-272 m
Novozámecký rybník je silně zarostlý, bohatě členěný, vodní plocha je
z větší části porostlá porosty stulíku. Rozsáhlými rákosinami přechází
do rašelinných a ostřicových luk. Břehyňský je lesní rybník na
rašelinné půdě, přecházející do rašelinišť a do druhotných porostů
podmáčených borů a smrčin. Rybářství je extenzivní, což umožnilo
bohatý rozvoj litorálních porostů, především rákosin.

Novozámecký rybník

Břehyňský rybník

LEDNICKÉ RYBNÍKY
•
•
•
•

Okres: Břeclav
Rozloha: 691 ha
Nadmořská výška: 170-175 m
Typ mokřadu: soustava rybníků s rákosinami a vodní vegetací,
slanisko
• Přehled sublokalit: Allah I-VII, Lednické rybníky, Slanisko u
Nesytu
• Soustava pěti mělkých rybníků v nivě řeky Dyje, součást
rozsáhlého Lednicko-valtického areálu. Břehy rybníků jsou
místy lemovány porosty rákosin, svérázná společenstva rostou
na periodicky obnažovaných březích a dnech. Rybníky tvoří s
krajinou jedinečný harmonický celek a v roce 1997 byly
zapsány do seznamu Světového kulturního a přírodního
dědictví. Součástí tohoto mokřadu je i soustava lesních
rybníčků Allah a nejvýznamnější české slanisko u rybníka
Nesyt.

LITOVELSKÉ POMORAVÍ
•
•
•
•

Okres: Olomouc
Rozloha: 6 194 ha
Nadmořská výška: 220-250 m
Typ mokřadu: Vodní a mokřadní biotopy vázané na říční tok a podmíněné
z velké části režimem záplav, mokré louky, lužní lesy, mrtvá ramena apod
• Přehled sublokalit: Hejtmanka, štěrkovna Chomoutov, Kačení louka,
štěrkovna Mohelnice, Ramena řeky Moravy, Plané loučky
• Úzký pás údolní nivy podél řeky Moravy mezi Olomoucí, Litovlem a
Mohelnicí. Jde o inundační oblast přirozeného toku Moravy, která si
uchovává přirozenou dynamiku a vytváří vnitrozemskou deltu v komplexu
lužních lesů. Jedná se o říční mokřad s četnými periodickými i stálými
tůněmi, rameny řek, mokřadními, slatinnými a lučními společenstvy,
lužními lesy a řadou dalších vodních ploch (pískovny, rybníky, slepá
ramena). Většina území je oddělena inundačními hrázemi od okolní
zemědělské krajiny. Vodní režim závisí na množství vody v Moravě.

Periodické rameno Moravy
Plané loučky

Ramena řeky Moravy

POODŘÍ
•
•
•
•

Okres: Ostrava, Nový Jičín
Rozloha: 4 427 ha
Nadmořská výška: 214-282 m
Typ mokřadu: přirozeně meandrující tok řeky s lužními lesy a
bažinnými biotopy, rybníky a vlhkými loukami
• Přehled sublokalit: Pustějovské louky, Bernartický les, Černý
les a Valcha, Kotvice, Louky u Petřvaldíku, Polanský les,
Polanská niva
• Niva řeky Odry v centru Moravské brány s poměrně dobře
zachovanými společenstvy v přirozeně meandrujícím toku, se
soustavou jezer, mrtvých ramen a tůní. Typickými ekosystémy
jsou lužní lesy a louky s častou rozptýlenou zelení, a také
soustavy rybníků. Na terase řeky přecházejí lužní lesy v
dubohabrové háje a lipové javořiny.

Polanská niva

Tůň se stulíkem

štěrkové náplavy na Odře

KRKONOŠSKÁ
RAŠELINIŠTĚ
•
•
•
•
•
•

Okres: Trutnov
Rozloha: 209 ha
Nadmořská výška: 1 300-1 440 m
Typ mokřadu: subarktická rašeliniště
Přehled sublokalit: Pančavská a Labská louka, Úpská rašelina
Rašeliniště subarktického charakteru s kombinací arktických a
aplinských prvků a výskytem ohrožených, reliktních a endemických
rostlinných a živočišných druhů. Jde o reliktní ostrovy středoevropské
rašeliništní vegetace pozdního glaciálu, modifikované později
pronikáním alpských elementů.

Úpské rašeliniště

Pančavská řašeliniště

TŘEBOŇSKÁ RAŠELINIŠTĚ
•
•
•
•
•

Okres: Jindřichův Hradec, Tábor, České Budějovice
Rozloha: 1 051 ha
Typ mokřadu: lesní rašeliniště
Nadmořská výška: 470-490 m
Přehled sublokalit: Červené blato, Ruda u Horusického rybníka, Široké
blato, Žofínka, rašeliniště Mirochov
• Přechodová a vrchovištní rašeliniště bez větších vodních ploch
porostlá lesem. Nejcennější partie jsou charakteristické přirozenými
porosty rojovníku bahenního a místy až pralesovitými porosty
borovice blatky.

Žofínka

Slatina Kramářka

•
•
•
•
•

MOKŘADY DOLNÍHO TOKU
DYJE
Okres: Břeclav

Rozloha: 11 525 ha
Typ mokřadu: převažují lužní lesy, louky, dvě umělé údolní nádrže
Nadmořská výška: 152-180 m
Přehled sublokalit: Azant-Nejdecké louky, Betlém, Ranšpurk, CahnovSoutok, Dolní Mušovský luh, Janohrad, Kančí obora, Křivé jezero, Kutnar,
Květné jezero, Lubeš, Mahenovo jezero, Pastvisko, Plačkův les a říčka
Šatava, Sekulská Morava, střední nádrž Nové Mlýny, dolní nádrž Nové
Mlýny
• Původně souvislý komplex lužních biotopů podél řeky Dyje a Moravy.
Nyní rozčleněný výstavbou tří Novomlýnských nádrží, na řadě míst
poznamenán regulacemi toků a přeměnou původních luk na pole. U Nejdku
rozsáhlý systém rybníčků a kanálů, které přecházejí v mokřad Pastvisko.
Řada tůní trvalých i dočasných, slepých ramen, kanálů. Do území zahrnuty
i střední a dolní nádrž Vodního díla Nové Mlýny, jako jedno z
nejvýznamnějších hnízdišť některých vodních ptáků v ČR a jejich zřejmě
vůbec nejvýznamnější tahová zastávka a zimoviště.

Soutok – jarní záplavy

NPR Ranšpurk

Niva Dyje – jarní aspekt

MOKŘADY LIBĚCHOVKY A
PŠOVKY
• Okres: Česká Lípa, Litoměřice, Mělník
• Rozloha: 361 ha
• Typ mokřadu: prameniště, potoky, mokřadní olšiny, rákosiny,
slatiniště a ostřicové louky, tůně a rybníky
• Nadmořská výška: 175 - 290 m
• Přehled sublokalit: Polabská černava, Kokořínský důl, Mokřady
horní Liběchovky, Prameny P
• Soustava maloplošných mokřadů v zaříznutých údolích potoků
Liběchovky a Pšovky. Území je budováno souvrstvím turonských
převážně kyselých pískovců, místy oddělených pískovci vápnitými.
V pískovcích je vymodelována síť kaňonů. V zaříznutých údolích s
vodními toky jsou rozšířeny písčité nivní uloženiny s množstvím
různých mokřadních biotopů. Jedná se o prameniště, mokřadní
olšiny, rákosiny, slatiniště, různé typy luk,tůní a r ybníků. Na
dolním toku Pšovky jsou vyvinuté typické černavy na silně
vápnitých slatinách.

Trsy ostřice latnaté v okrajích rybníků a tůní

Upolín nejvyšší

Prustka obecná

Podzemní Punkva
Rozloha: 1 571 ha
Typ mokřadu: systém krasových jeskyní, podzemní prameny a tok
řeky, periodické mokřady, jeskyně s podzemními toky
Nadmořská výška: 320-570 m

NPR Vývěry Punkvy
Punkevní jeskyně

Krušnohorská rašeliniště
•
•
•
•

Rozloha: 11 224 ha
Typ mokřadu: rašeliniště
Nadmořská výška: 730 - 1115m
Přehled sublokalit: např. Novodomské rašeliniště, Velké jeřábí
jezero, Malé jeřábí jezero, Božídarské rašeliniště, Na loučkách,
Polské rašeliniště
• Představuje komplex skládající se asi ze 30 rašelinišť v
Krušných horách. Je tvořen horskými vrchovišti, svahovými a
údolními rašeliništi, podmáčenými a rašelinnými smrčinami

PR Oceán
Rašeliniště u myslivny

Mokřady v ČR chráněné jako zvláště
chráněné území (maloplošné)
•
•

Jméno
(ha)
Střední Čechy

•
•
•
•
•
•
•
•

Blatovské louky
Čelákovické mokřady
Hrabanovská černava
Hrnčířské louky30
Mělnické luhy 1480
Poděbradské luhy
Starokolínské mokřady
Žehuňský rybník

Typ mokřadu Statut ochrany

15
1,5,7,11,13
N
150
4
PR
28
8
NPR
1,5,7,13,14
PP
2,3,4,5,7 PR, PP (part)
1300
3,4
NPR, PR (part)
230
3,4,5,6,7 PR (part)
512
13
NPR

•
•

Jméno
Jižní Čechy

(ha)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blanice
296
Brouskův rybník
Dehtář
246
Kozohlůdky
75
Niva Horní Lužnice
Olšina
60
Plešné jezero 8
Řežabinec
111
Vrbenské rybníky

Typ mokřadu Statut ochrany

1,2,5,8 CHKO, NPP
250
1,2,5,7,8 NPR (part)
13
0
4,5,8
PR
655
2,3,4,5,7 CHKO, NPR, PR
6,7,8,13 CHKO
9
NP
4,5,7,8,13
NPR
246
4,5,7,14 PR

•
•

Jméno
(ha)
Západní Čechy

Typ mokřadu Statut ochrany

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Božídarské rašeliniště
930
8
Černé jezero 18
9
NPR
Kladské rašeliny
284
8
Lužní potok
123
2
NPP
Niva Úhlavy 403
2
PR (part)
Postřekovské rybníky
146
5,7,14
Rybníky u Bražce, Bochova a Tišina
Soos 221
8
NPR
Velké jeřábí jezero
27
8
Velký močál 50
8
NPR

NPR
NPR

PR
60
NPR

14

0

•
•

Jméno
(ha)
Severní Čechy

Typ mokřadu Statut ochrany

•
•
•
•
•
•
•

Jestřebské slatiny
78
Niva řeky Labe 180
2,3,4
Novodomské rašeliniště 230
Poselský a Mariánský rybník
Rašeliniště Jizerky
112
Rašeliniště Jizery
189
Swamp a mokřady Máchova jezera

5,7,8,11 PR (part)
CHKO
8
NPR
5,7,8,13 0
8
NPR
8
NPR
1.5 ??
1,7,8
NPP

•
•

Jméno
(ha)
Východní Čechy

Typ mokřadu Statut ochrany

•
•
•
•
•

Bohdanečský rybník a rybník Matka
249
13
NPR
Černohorské rašeliniště 72
8
NP
Niva Orlice
35 km 2,3,4,5,7,11
PP (part)
Ranské mokřady
505
1,4,5,7,8,13 NPR (part), PR (part), CHKO
Upolíny u Kamenice
2
2,5,8
PP, CHKO

•
•

Jméno
(ha)
Severní Morava

Typ mokřadu Statut ochrany

•
•
•
•
•
•
•
•

Koutecké a Zábřežské louky
594
Ostravsko-bohumínská rybniční soustava
Rašeliniště Skřítek
155
1,4,8
Rejvíz
331
8
NPR
Rybník Štěpán 47
4,7,13 PR
Střední Pobečví 800
2,4,7,11,14
Zástudánčí
101
2,4
NPR
Žebračka
234
4,2,3,11 NPR

5
350
NPR

PR (part)

PP (part)
2,3,4,5,7,14

0

•
•

Jméno
(ha)
Jižní Morava

Typ mokřadu Statut ochrany

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dářská rašeliniště
727
Filena a Záhlinické rybníky
Kalábová
0.5
1,8
Meandry Dyje 70
2,3,4
Osypané břehy 143
2,5
Pohořelické rybníky
470
Skařiny
13
4
Trávní dvůr
310
2,3,4,5,7
Zhejral
50
8,13

8
NPR, PR
500
3,4,5,7,14
CHKO, PP
N
N
14
0
PR
N
NPR

N

Počet a rozloha mokřadů jednotlivých
kategorií podle inventarizace mokřadů ČR
Region

RS (n)

ha

N (n)

ha

R (n)

Ha

L (n)

střední Čechy 1
jižní Čechy
2
západní Čechy 1
severní Čechy 1
východní Čechy 1
severní Morava 2
jižní Morava 2

350
11265
6371
923
230
10572
12165

8
9
10
7
5
8
9

3744
1947
2262
790
5028
2612
2284

47
74
48
50
52
91
80

2785
3381
4211
3609
5546
3975
9045

121
164
55
96
355
296
394

3059
3989
1440
4079
4880
3103
3342

celkem

41876

56

18667

442

32552

1481

23892

10

RS – Ramsar site, N – nadregionální mokřady, R – regionální mokřady, L – lokální mokřady

ha

• Coongie Lakes
15/06/87
ha
27º27’S 140º00’E

South Australia 1,980,000

Coral Sea Reserves (Coringa-Herald and Lihou
•
Reefs and Cays)
21/10/02
Coral Sea Islands Territory
1,729,200
ha
17°04’S 150°39’E
• Hosnie’s Spring
11/12/90
Christmas Island
Territory 1
ha
10º28’S 105º41’E
• Queen Maud Gulf 24/05/82
Northwest Territories
6,278,200
ha
67º00’N 102º00’W

Pantanal

• Největší světový mokřad. Nachází se na řece Paraguay.
Unikátní oblast o rozloze více než 240 000 km2 zasahuje do
východní Bolívie, severní Paraguaye a největší částí, více než
polovinou, leží v západní Brazílii. Celkem čtyři chráněná
území se dostala na seznam Ramsarské úmluvy o mokřadech:
Pantanal Boliviano (3 189 888 ha), brazilský Pantanal
Matogrossense (135 000 ha), taktéž brazilská, ale soukromá
rezervace Reserva Particular do Patrimonio Natural SESC
Pantanal (87 871 ha) a paraguayský národní park Río Negro
(370 000 ha). Ochrana na papíře je však poněkud odtržena od
reality. Např. bezmála 30 000 ha paraguayského chráněného
území bylo ilegálně převedeno do soukromého vlastnictví,
probíhá nezákonná těžba dřeva. V roce 2000 bylo téměř
190 000 ha (1.3% brazilského Pantanalu) chráněných oblastí
v Pantanalu zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Delta řeky Okawango
Mohutná řeka protékající od severozápadu z angolských hor se
na okraji pouště Kalahari rozlije do mnoha ramen a postupně se
ztratí vsakem do země. Toto místo se nazývá delta řeky
Okawango. Delta je dlouhá a široká asi 150 km a je tvořena
řadou malých ostrovů a mělce rozlitou vodou. V době dešťů je
vody víc a řada ostrovů zanikne, v době sucha je naopak
ostrovů víc. Území delty je pro tyto poměry pozemní cestou
prakticky nepřistupné a turisté se dovnitř dostávají malými
letadly. Je zde obrovská pestrost druhů, zvláště vhodné
podmínky jsou zde pro slony, žirafy, antilopy, hrochy atd. Je
zde zastoupeno také velké množství rozličných ptačích druhů.

Delta řeky Neretvy
• Býval to největší mokřad na pobřeží Jadranu, vznikl
rozlivem vody z ramen řeky Neretvy a dále vodou
z krasových pramenů. Jednalo se o rozsáhlé území které
začínalo obcí Gabela která se nachází v Bosně. Toto území
je odjakživa rájem vodního ptactva. Území delty řeky je
poměrně rovinaté a spád od obce Gabela k 20 km
vzdálenému ústí řeky je jen 3 m. Značná území delty byla
za cílem zabrání úrodné půdy pro zemědělství
odvodňována čímž byl snížen životní prostor ptactva a
došlo k jeho poklesu. V dnešní době jsou některá nejméně
narušená místa vyhlášena chráněnou rezervací.

