6.5 Parametry prostředí pro PO – hrouzek Kesslerův
stanovené environmentální cíle dle požadavků Rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES
CÍL

Hrouzek Kesslerův

habitat

hydromorfologie

Vysvětlení, odkaz, literatura
* Nízké obsádky lze chápat jako početnosti
migrační prostupnost, *nízké odpovídající přirozenému stavu a typu toku. V
obsádky dravých ryb
případě výrazného poklesu populace by mělo dojít
k úpravě ryb. hospodaření.
přirozený charakter toku,
dno s přirozenou variabilitou
substrátů, převaha balvanů,
štěrku a písku, hloubková
variabilita, různorodý
Hanel, L. (1995) Ochrana ryb a mihulí: Metodika
charakter proudění, nízká ČSOP č. 10. Vlašim. 139 s.
úroveň zahloubení koryta s
výskytem štěrkových lavic, ** minimální zůstatkový průtok dle § 36 zákona o
vodách (254/2001 Sb.)
ostrovů, ** průtok
odpovídající alespoň
minimálnímu zůstatkovému
průtoku
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Hanel, L. (1995) Ochrana ryb a mihulí: Metodika
ČSOP č. 10. Vlašim. 139 s.
Hanel, L. (1995) Ochrana ryb a mihulí: Metodika
ČSOP č. 10. Vlašim. 139 s.
Orientační hodnota, stanovená na základě zpráv
z monitoringů, která by neměla být překročena..
Hanel, L. (1995) Ochrana ryb a mihulí: Metodika
ČSOP č. 10. Vlašim. 139 s.

Hanel, L., Lusk, S. (2005) Ryby a mihule České
republiky: rozšíření a ochrana. Vlašim: ZO ČSOP
Vlašim. 438 s.
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. o stanovení
povrchových vod vhodných pro život a reprodukci
≤ 0,9 mg/l
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a
o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
(cílová hodnota pro kaprové vody)
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. o stanovení
povrchových vod vhodných pro život a reprodukci
≤ 0,2 mg/l
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a
o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
(cílová hodnota pro kaprové vody)
Hanel, L. (1995) Ochrana ryb a mihulí: Metodika
≤ 80 mg/l
ČSOP č. 10. Vlašim. 139 s.
Průměrná roční hodnota NEK-RP dle NV č.
6 mg/l
61/2003 Sb.
Průměrná roční hodnota NEK-RP dle NV č.
0,15 mg/l
61/2003 Sb.
Hanel, L., Lusk, S. (2005) Ryby a mihule České
republiky: rozšíření a ochrana. Vlašim: ZO ČSOP
≤ 0,2 mg/l
Vlašim. 438 s.
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. o stanovení
Nesmí vytvářet viditelný film povrchových vod vhodných pro život a reprodukci
na hladině
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a
o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
2,5-5 mg/l

index saprobity

~1,8

PCB

≤ 1*10 mg/l

-5

Hanel, L., Lusk, S. (2005) Ryby a mihule
republiky: rozšíření a ochrana. Vlašim: ZO
Vlašim. 438 s.
Hanel, L., Lusk, S. (2005) Ryby a mihule
republiky: rozšíření a ochrana. Vlašim: ZO
Vlašim. 438 s.

České
ČSOP
České
ČSOP

Vysvětlivky:
Environmentálním cílem se rozumí souhrnné optimální hodnoty indikačních parametrů pro
předměty ochrany (pro něž bylo konkrétní chráněné území zařazeno do Registru chráněných území),
které jsou definovány rozpětím v případě fyzikálně chemických složek, popř. popisem v případě
hydromorfologie či habitatu.
Indikační parametr je taková charakteristika prostředí, jež má zásadní vliv na daný předmět
ochrany a jehož sledováním je možno zachytit vývoj prostředí a potažmo vývoj sledovaného předmětu
ochrany. Indikační parametry jsou vybírány na základě významnosti pro daný druh ale také podle
dostupných možností daný parametr sledovat. Indikační parametry se rozlišují na přímé (tzv. primární)
a nepřímé (sekundární).
Přímými parametry jsou parametry určující fyzikálně-chemické hodnoty vodního prostředí.
Fyzikálně-chemické parametry byly stanoveny na základě výčtu parametrů provozního monitoringu,
zajišťovaného státními podniky Povodí. Velké množství parametrů se jevilo jako nerelevantní pro
konkrétní fenomén, případně by rozkolísanost získaných hodnot zabránila smysluplnému vyhodnocení
a proto nebyly při stanovování environmentálních cílů brány v potaz. V řadě případů není možné na
základě dostupných údajů stanovit konkrétní hodnotu cíle, ale pouze označit jeho významnost pro
daný druh (•).
Nepřímými parametry – avšak obecně významnějšími, jsou biologické složky – zde uváděny
habitat a hydromorfologie.

