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Aktivita 1.6.1.4 Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování 

koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných 

území (přírodního dědictví) 

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

Indikátor 

452102 - Plocha dotčená realizací opatření týkající se zajištění územní ochrany chráněných území, 

zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, sběru podkladů, mapování, 

monitoringu (ha) 

Popis:  

• tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území (plánů/zásad péče, souhrnů doporučených 

opatření, aj.) – hodnotou je plocha (výměra) celého chráněného území, pro které je zpracován 

plán/ zásady péče či souhrn doporučených opatření 

• zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany – hodnotou je plocha (výměra) celého 

chráněného území, pro které je zpracován podklad(y) 

• označení chráněných území v souvislosti s jejich vyhlášením – hodnotou je plocha (výměra) celého 

chráněného území, které je označeno 

• zajištění zpracování inventarizačních průzkumů a jejich vyhodnocení – hodnotou je plocha, na 

které proběhl inventarizační průzkum 

• zajištění zpracování opatření proti invazním druhům na úrovni příslušných orgánů ochrany 

přírody, včetně podkladů (mapování, zajištění odborných podkladů pro návrh opatření...) – 

hodnotou je plocha, která byla mapována či na které proběhl monitoring  

• zpracování odborných studií pro potřeby ochrany přírody – hodnotou je plocha (výměra) území, 

pro které je zpracována odborná(é) studie 

• monitoring vyplývající z přijatých strategických a koncepčních dokumentů v oblasti ochrany 

přírody – hodnotou je plocha, ke které se vztahuje monitoring či která byla mapována 

V rámci projektové žádosti žadatel uvede plánovanou hodnotu v hektarech. V rámci zpráv o realizaci, 

informací o pokroku, závěrečné zprávy o realizaci příjemce dotace vykazuje dosaženou hodnotu 

v hektarech. Vykazovaná plocha území dotčená realizací může být do hodnoty započítána pouze 

jednou, tj. žadatel sčítá pouze hodnoty nepřekrývajících se ploch. 

 

Specifické datové položky 

05_110 - Počet chráněných území (ZCHÚ a lokalit soustavy NATURA 2000), pro která byly zpracovány 

podklady (vč. zaměření území) pro vyhlášení, péči, monitoring a hodnocení jejich stavu (ks) 

Popis:  

Počet chráněných území, pro něž jsou zpracovány podklady pro zajištění územní ochrany a péče, která 

je nezbytná pro zachování předmětů ochrany, dotčených území. Je-li realizován monitoring, mapování, 



 
 
 
inventarizační průzkum, hodnocení stavu chráněného území či zpracován podklad (vč. zaměření území) 

apod. pro dané chráněné území v rámci jednoho projektu, je hodnota 1. Zahrnuje-li podklad, 

monitoring apod. více chráněných území, je hodnota součtem těchto území. V případě, že je v rámci 

projektu zpracováno více podkladů včetně např. monitoringu aj., je každé chráněné území započteno 

pouze jednou. V případě překryvu se započítá každé chráněné území, pro které je podklad relevantní, 

tedy hodnotou bude součet těchto CHÚ. 

Příklady: 

Př.: Je-li zpracován inventarizační průzkum pro jednu NPR a proveden monitoring a hodnocení stavu 

pro jednu EVL, je hodnota 2 (2 chráněná území, tj.  1 EVL a 1 ZCHÚ, nezávisle na tom, jestli jsou ve 

vzájemném překryvu či nikoliv). 

Př.: Je-li realizován monitoring druhů, které jsou předmětem ochrany ptačí oblasti, na území jedné 

ptačí oblasti, která je v překryvu s evropsky významnou lokalitou, je hodnota 1 (1 chráněné území, tj. 

1 PO, pro EVL není podklad relevantní).  

Př.: Je-li realizován monitoring druhů na území NP, který zároveň pokrývá monitoring předmětů 

ochrany tří evropsky významných lokalit, které jsou v překryvu s NP, je hodnota 4 (4 chráněná území, 

tj. 1 ZCHÚ a 3 EVL). 

 

V rámci projektové žádosti žadatel uvede plánovanou hodnotu, pokud je sledovaná hodnota relevantní 

pro daný projekt, jinak uvede 0.  

V rámci zpráv o realizaci, informací o pokroku, závěrečné zprávy o realizaci příjemce dotace vykazuje 

celkovou dosaženou hodnotu (nikoli přírůstek od posledního vykazování). Pokud sledovaná hodnota 

není relevantní pro daný projekt nebo pokud projekt ještě nevykázal žádnou realizaci, příjemce 

vyplní 0. 

 

05_111 - Počet zpracovaných podkladových či koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území 

(ks) 

Popis: 

Počet zpracovaných podkladových či koncepčních dokumentů (zásady/plány péče, SDO, odborná 

studie aj.) pro péči o dotčené chráněné území. Je-li v rámci jednoho projektu zpracován jeden 

podkladový či koncepční dokument pro dané chráněné území, hodnota je 1. Pokud je zpracováno 

v rámci jednoho projektu více podkladových či koncepčních materiálů, započítá se každý zpracovaný 

dokument zvlášť (zásady/plány péče, SDO, odborná studie aj.).  

Příklady: 

Př.: Je-li v rámci projektu zpracován jeden plán péče pro dané zvláště chráněné území, hodnota je 1. 

Př.: Je-li v rámci projektu zpracován jeden plán péče pro zvláště chráněné území a jeden souhrn 

doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura 2000, hodnota je 2 (nezávisle na tom, jestli se 

chráněná území překrývají). 



 
 
 
Př. Jsou-li v rámci projektu zpracovány tři souhrny doporučených opatření pro tři lokality soustavy 

Natura 2000 a odborná studie pro lokalitu soustavy Natura 2000, hodnota je 4 (nezávisle na tom, jestli 

je odborná studie zpracována pro území, pro které byl zpracován souhrn doporučených opatření, či 

nikoliv). 

 

V rámci projektové žádosti žadatel uvede plánovanou hodnotu, pokud je sledovaná hodnota relevantní 

pro daný projekt, jinak uvede 0.  

V rámci zpráv o realizaci, informací o pokroku, závěrečné zprávy o realizaci příjemce dotace vykazuje 

celkovou dosaženou hodnotu (nikoli přírůstek od posledního vykazování). Pokud sledovaná hodnota 

není relevantní pro daný projekt nebo pokud projekt ještě nevykázal žádnou realizaci, příjemce 

vyplní 0. 

 

 

05_112 - Počet provedených monitoringů, mapování a inventarizačních průzkumů (ks) 

Popis: 

Inventarizační průzkum – započítá se každá závěrečná zpráva z průzkumu (bez ohledu na to, zda se 

jedná o komplexní průzkum nebo dílčí) prováděného jednou metodikou pro jedno území  

Monitoring – započítá se každý sběr dat prováděný jednou metodikou/lokalitu  

Mapování – započítá se každé mapování prováděné jednou metodikou na mapovací jednotce   

Pokud v jednom území probíhá mapování a monitoring, činnost se započítá zvlášť, liší-li se metodicky.  

Příklady: 

Př.: Pro jedno zvláště chráněné území se zpracovávají inventarizační průzkumy hmyzu a ryb, hodnota 

je 2 (jedna závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu hmyzu a jedna závěrečná z inventarizačního 

průzkumu ryb/jedno území, pozn. délka průzkumu není brána v potaz). 

Př.: Pro dvě zvláště chráněná území se zpracovávají inventarizační průzkumy hmyzu a ryb, hodnota je 

4 (jedna závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu hmyzu a jedna závěrečná z inventarizačního 

průzkumu ryb/dvě území). 

Př.: Jeden transektový monitoring ptáků a jeden podrobný monitoring hnízd určitého druhu v jednom 

zvláště chráněném území, hodnota je 2 (dva sběry dat různou metodikou/jednu lokalitu). 

Př.: Monitoring obojživelníků na 5 dílčích lokalitách v jedné evropsky významné lokalitě, hodnota je 1 

(jeden sběr dat stejnou metodikou/lokalitu (evropsky významná lokalita)). Pozn. specifická datová 

položka je naplněna až při dokončení monitoringu na všech dílčích lokalitách bez ohledu na to, jestli je 

proveden v jednom roce či nikoliv). 

Př.: Kompletní akustický monitoring chřástala polního v jedné ptačí oblasti prováděný každoročně 

během pětiletého období. Hodnota je 5 (5 sběrů dat prováděné jednou metodikou/1 lokalitu). 



 
 
 
Př.: Mapování obojživelníků na třech čtvercích síťového mapování, hodnota je 3 (mapování na třech 

mapovacích jednotkách). 

 

V rámci projektové žádosti žadatel uvede plánovanou hodnotu, pokud je sledovaná hodnota relevantní 

pro daný projekt, jinak uvede 0.  

V rámci zpráv o realizaci, informací o pokroku, závěrečné zprávy o realizaci příjemce dotace vykazuje 

celkovou dosaženou hodnotu (nikoli přírůstek od posledního vykazování). Pokud sledovaná hodnota 

není relevantní pro daný projekt nebo pokud projekt ještě nevykázal žádnou realizaci, příjemce 

vyplní 0. 

 


