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Proces plánování v oblasti vod
Programy opatření – jádro všech plánů

�(§ 26 vodního zákona) jsou hlavním nástrojem 
k dosažení cílů daných Plánem hlavních povodí 
České republiky a plány oblastí povodí

�stanoví časový plán jejich uskutečnění
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�stanoví časový plán jejich uskutečnění
�strategii jejich financování

�Opatření přijatá k dosažení cílů ochrany je třeba 
uskutečnit do 3 let od schválení Plánu hlavních 
povodí České republiky nebo příslušného plánu 
oblasti povodí.



Proces plánování v oblasti vod
Programy opatření – jádro všech plánů

�Slouží k dosažení nebo udržení dobrého stavu 
vod a k zajištění udržitelného užívání vod. 

�Vycházejí ze závazné části Plánu hlavních povodí 
ČR (nařízení vlády č 262/2007 Sb )
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ČR (nařízení vlády č. 262/2007 Sb.).
�Opatření jsou navržena s ohledem na výsledky 

hodnocení stavu a významné problémy nakládání 
s vodami.

�Opatření jsou rozdělena na Programy opatření 
(první plánovací cyklus) a Ostatní (budou 
uplatněna až v následujícím plánovacím období).



Programy opatření
k dosažení cílů ochrany vod – Listy opatření
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Plány oblastí povodí
Cíle plánů oblastí povodí

Cíle ochrany vod pro útvary povrch. vod

�Hlavním cílem je dosažení dobrého stavu 
vodních útvarů
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vodních útvarů
�Stav vodních útvarů je charakterizován 

stavem chemickým a ekologickým
�Stav vodních útvarů se hodnotí v jednom 

tzv. charakterickém profilu – zpravidla se 
jedná o profil v blízkosti závěrného profilu 



Plány oblastí povodí
Cíle plánů oblastí povodí

Stav vodních útvarů - charakteristiky  
�Chemický stav se opírá o hodnocení 29 

syntetických organických látek a 4 
ěž ý ů ( C )
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těžkých kovů (Hg, Cd, Ni a Pb) –
Směrnice 2008/105/ES

�Ekologický stav se zatím opírá o 
hodnocení 8 všeobecných fyzikálně 
chemických ukazatelů a biologických 
složek, zejména makrozoobentosu a ryb



Plán oblasti povodí Dolní Vltavy       
Stav útvarů povrchových vod – BSK5
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Plán oblasti povodí Dolní Vltavy       
Stav útvarů povrchových vod – P celkový
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Plán oblasti povodí Dolní Vltavy             
Stav útvarů povrchových vod – N-NO3 maximum
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Plán oblasti povodí Dolní Vltavy              
Stav útvarů povrchových vod – N-NO3 medián
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Plán oblasti povodí Dolní Vltavy        
Hlavní linie Programů opatření v ochraně vod

Základní opatření
�Opatření ke snížení bodových zdrojů znečištění 

povrchových vod – konkrétní i obecná
�Opatření ke snížení bodových zdrojů znečištění
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�Opatření ke snížení bodových zdrojů znečištění 
podzemních vod zvláště nebezpečnými látkami -
konkrétní

�Opatření ke snížení plošných zdrojů znečištění 
povrchových vod – zatím obecná 

�Opatření k zajištění odpovídajících 
hydromorfologických podmínek vodních toků 
(revitalizace a příčné překážky) - konkrétní



Plán oblasti povodí Dolní Vltavy        
Hlavní linie Programů opatření v ochraně vod

Základní opatření
�Rekonstrukce, dostavba a výstavba kanalizací a čistíren 

odpadních vod
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�Program opatření typ A – 12 opatření, 595,0 mil. Kč

�Program opatření typ B – 10 opatření, 183,5 mil. Kč

�Ostatní opatření – 12 opatření, 183,2 mil. Kč

�Revitalizace vodních toků
�Program opatření typ A – 7 opatření, 31,0 mil. Kč

�Program opatření typ B – 5 opatření pro celý VÚ

�Ostatní opatření – 7 opatření, 10,5 mil. Kč



Plán oblasti povodí Dolní Vltavy        
Hlavní linie Programů opatření v ochraně vod

�Snížení eroze a plošných zdrojů znečištění
�Orná půda – většina VÚ má více než 50% plochy povodí 

zorněno, 4 VÚ více jak 60% a Čechtický potok téměř 75%
�Potenciální ztráty půdy erozí a jejím odnosem do vodních toků 

Ú Ú Ú
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činí u 5 VÚ více jak 0,5 t/ha/rok, u 4 VÚ více jak 0,75 t a u 2 VÚ 
více jak 1,0 t/ha/rok

�Základní opatření
�Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů – nitrátová směrnice
� Program opatření typ B – 18 opatření ve všech VÚ

�Zatravnění zdrojových a erozně ohrožených ploch a 
management trvalých travních porostů

� Ostatní opatření typ B – 18 opatření ve všech VÚ
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Děkuji za pozornost …


