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Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem 

 



Kapitola IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti  
 

  

 IV.1.  Stanovené cíle  

   

Rámcové cíle: 
 

• zamezit zhoršení stavu vodních útvarů 
 

• dosáhnout dobrého stavu vodních útvarů  
 

• zajistit ochranu a zlepšení stavu silně ovlivněných vodních útvarů a dosažení 

jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu 
 

• cíleně snížit znečištění nebezpečnými látkami, nutriety a organickými látkami, 

tj. zastavit nebo postupně odstranit emise těchto látek a zabránit jejich vnosu 

z plošných zdrojů znečištění 
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  Kapitola IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti  
 

  

 IV.1.  Stanovené cíle  

  

  Konkrétní cíle  
 

… pro vodní útvary a jednotlivé ukazatele jsou určeny příslušnými metodikami      

     hodnocení stavu vod - hraničními hodnotami dobrého stavu 
 

 nezhoršení současného stavu 

 dosažení dobrého stavu (pro nevyhovující ukazatele a složky stavu) 

 postupné snižování emisí prioritních látek 
 

 IV.2.  Zhodnocení dosažení cílů … po definování programu opatření (v NPP) 

 

 IV.3.  Návrh zvláštních a méně přísných cílů = výjimky pro 2.plán. cyklus (k r.2021) 
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Kapitola IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti  
 

  

 

 Nástroje k dosažení cílů: 

 

• Opatření navržená v NPP (PDP) – „program opatření“ 

 

• Opatření „ostatní” (navržená, nezahrnutá do programu opatření)  

 

• Využívání ustanovení Vodního zákona   
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Kapitola IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti  
 

 

 Využívání ustanovení Vodního zákona   

 

§ 12 odst. 3 Vodoprávní úřad povolení nakládání s vodami změní nebo zruší,                

 je-li to nezbytné  

  a) k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí  

  b) ke splnění programů snížení znečištění povrchových vod  

  c) ke splnění programu snížení znečištění povrchových a podzemních vod NL a ZNL.  

 

 

§ 38 odstavec 8 až 10  

 … při povolování vypouštění odpadních vod - možnost stanovení přísnějších           

  požadavků k dosažení (udržení) cílů ochrany vod  
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Opatření k dosažení cílů v PDP  
 

 

 

 

Rozdělení opatření:  

 

 VI.1. Základní opatření 
 

 VI.2. Doplňková opatření 

   (Průzkumný monitoring vod, Přirozené pozadí) 
 

 VI.3. Dodatečná opatření 
 

 VI.4. Souhrnné náklady na opatření 

 
 



VI.1. Základní opatření 
 

VI.1.1. Opatření potřebná k provádění právních předpisů ES v oblasti ochrany vod 

VI.1.2. Opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“ 

VI.1.3. Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu 

VI.1.4. Opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání 

VI.1.5. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek 

VI.1.6. Opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod 

VI.1.7. Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů... 

VI.1.8. Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů 

VI.1.9. Opatření k zamezení přímého vypouštění do podzemních vod... 

VI.1.10. Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod 

VI.1.11. Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

VI.1.12. Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů 

VI.1.13. Opatření přijatá k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod 

VI.1.14. Opatření prováděná v souvislosti s přeshraničním znečištěním 

VI.1.15. Opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny 

VI.1.16. Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění VH služeb 

VI.1.17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech s významným povodňovým rizikem 

VI.1.18. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR 

VI.1.19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha 
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Opatření k dosažení cílů v PDP – kapitoly VI. 
 

Plány dílčích povodí – obsahují „návrh programu opatření“  
  

 Při návrhu opatření se vycházelo z: 
 

1. Bilance /inventury/ opatření z POP Dyje 
 

2. Výsledku hodnocení stavu VÚ 
 

3. Přehledu plánovaných opatření v DP Dyje  
 

 - známých členům Komisí pro PDP (LČR, KÚ, AOPK) 

 - získaných z dotazníků pro města a obce (v DP Moravy a Dyje 1887 sídel,  

    návratnost 36%, po urgenci 65%) 
 

4. Priorit ochrany vod v dílčím povodí (ochrana vodních zdrojů) 
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Opatření k dosažení cílů v NPP – kapitoly V. 
 

Národní plány povodí - obsahují „souhrn programu opatření“  
  

 Byl vybrán na základě: 
 

1. Účinnosti opatření na zlepšení stavu vod (náklady, efekt, míra poškození VÚ,          

        míra zlepšení stavu VÚ, existence chráněných území, návaznost VÚ) 

2. Posouzení možností financování opatření 
 

… jedná se o nákladově nejefektivnější kombinaci opatření k dosažení cílů 
 

Na základě výsledku ekonomické analýzy v příslušném NPP – byla opatření 

rozdělena na: 

     - program opatření 

     - ostatní opatření 

 



Opatření k dosažení cílů v PDP  

 
 

Navrhování opatření do PDP 

      … vycházelo se z inventury opatření obsažených v POP 
 

 

 

Základní myšlenka - opatření z POP 
 

 rozpracovaná … byla zavedena do návrhu PDP k dokončení  

 

 nezahájená   … znovu se posoudila jejich potřebnost a realizovatelnost 
 

      - byla zařazena do návrhů PDP 
   

      - nebyla zařazena do návrhu PDP  
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Opatření k dosažení cílův PDP  

 
 

 

Možné důvody nepřijetí původních opatření z POP do PDP:  

 
 - majetkoprávní  
     

 - pominul důvod realizace 
 

 - finanční a ekonomické   
   

 - legislativní a právní důvody 
 

 - technická neproveditelnost 

 

Do návrhů opatření byly doplněné nové potřeby a známá připravovaná opatření 
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Opatření k dosažení cílů  

 

… jsou do plánů povodí i plánů pro zvládání povodňových rizik zařazeny 

prostřednictvím - listů opatření: 
 

 

Listy opatření typu A (konkrétní opatření)  
 

Navržené opatření řeší omezení významného vlivu konkrétním způsobem v určené 

lokalitě. Jsou navržená zejména v následujících problémových oblastech: 

 

-odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace a ČOV) 

-sanace starých ekologických zátěží (SEZ, SEKM) 

-morfologie vodních toků a migrace ryb (revitalizace, přírodě blízká PPO)  

-protipovodňová opatření (PPO)  
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Opatření k dosažení cílů  

 

Listy opatření typu B (obecná opatření)  

Navržená opatření jsou určena k omezení nepříznivého vlivu v určitém území                    

v případě, že jeho zdroj není přesně znám nebo je jich více. Týkají se zpravidla části 

dílčích povodí – tedy více vodních útvarů. 
 

Čísla listů opatření typu A a B začínají zkratkou příslušného dílčího povodí (MOV, DYJ, …) 

  - jsou obsaženy v PDP 

 

Listy opatření typu C (obecná opatření)  
 

Tato opatření řeší obecné vlivy, které vzhledem k jejich povaze nelze řešit konkrétními 

fyzickými opatřeními, ale pouze opatřením na centrální úrovni, např. návrhy nových 

právních předpisů, výzkumem, administrativní nebo správní činností. 
 

Čísla listů opatření začínají zkratkou CZE 

 - jsou obsaženy v NPP 
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Opatření k dosažení cílů  

 

 

tzv. „správné postupy“  

                … lze považovat za nejobecnější opatření 

 

 

Jsou obsaženy v textových částech příslušných kapitol PDP: 

 

• kap. IV.1.1.4. Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí 
 

• kap. IV.1.2.3. Správné postupy v oblasti vodohospodářských služeb 
 

• kap. V.3.2.     Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi 

Strana 15  

Budou zařazeny i do NPP ? 
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Opatření v oblasti čištění odpadních vod 

(výstavba či rekonstrukce ČOV a kanalizací) 

- obsažena v podkapitolách VI.1.7 

 

Příprava návrhu opatření typu kanalizace a čistírny odpadních vod vycházela z: 
 

bilance plnění opatření z POP (u opatření přecházejících z POP je v názvu 

 opatření uvedeno číslo původního listu opatření) 
 

informací ze správy povodí (Povodí Moravy, s.p.) 
 

dotazníků od obcí 
  

dotazníků od významných provozovatelů VH-infrastruktury 

počet listů 
opatření PDP Moravy PDP Dyje 

A 173 312 

B 8 10 
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Revitalizace - podkapitoly VI.1.12 
 

 

…opatření ke zlepšení hydromorfologických podmínek a migrace  

 
 

Příprava návrhu opatření typu revitalizace vycházela z: 

 

 bilance plnění opatření z POP (u opatření přecházejících z POP je v názvu 

 opatření ponecháno původní číslo listu opatření) 

 

 informací od správců vodních toků, PM a LČR (také měst a jiných investorů) 

 

 odborné konzultace s AOPK 
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Revitalizace - podkapitoly VI.1.12 
 

…opatření ke zlepšení hydromorfologických podmínek obsahují opatření 
 

• revitalizace 
 

• zprůchodnění migračních překážek 
 

• přírodě blízká protipovodňová opatření (PB PPO) 

listy 
opatření 

PDP Moravy PDP Dyje 

revitalizace 
PB 

PPO celkem revitalizace 
PB 

PPO celkem 

A 33 10 43 28 11 39 

B 2 0 2 2 0 2 

Celkem: 35 10 45 30 11 41 
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Opatření na starých ekologických zátěžích (SEZ) - podkapitoly 

VI.1.10 

 

Příprava návrhu opatření typu staré ekologické zátěže (SEZ) vycházela z: 
 

 bilance plnění opatření z POP (u opatření přecházejících z POP je v názvu opatření 

 ponecháno původní číslo listu opatření) 

 využití databáze SEKM (Systém Evidence Kontaminovaných Míst) 

 expertního posouzení stavu lokalit s možným vlivem na vodní prostředí  

 upřesnění informací z ČIŽP 

 

… často je problematické určit „nositele opatření“. 

listy 
opatření 

PDP 
Moravy 

PDP  
Dyje 

A 35 22 

B 0 0 
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Protipovodňová opatření – podkapitoly  VI.1.17  a  VI.1.18 

 

 

Příprava návrhu opatření typu protipovodňová opatření vycházela z: 

 

 bilance plnění opatření z POP (u opatření přecházejících z POP je                

 v názvu opatření  ponecháno původní číslo listu opatření) 

 

 nových požadavků po roce 2009  

         - od správců toků … PM a LČR  

         - navrhovatelů … měst a obcí 
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Protipovodňová opatření – podkapitoly  VI.1.17  a  VI.1.18 

 

 

Rozdělení opatření do podkapitol VI.1.17 a VI.1.18 je dáno tím, zda se opatření: 
 

 nachází v oblastech s významným povodňovým rizikem (OSVPR) – VI.1.17  
 

 mimo oblasti s významným povodňovým rizikem – VI.1.18  

 

V mapkách a tabulkách těchto podkapitol jsou pro podobnost charakteru uvedena  

i přírodě blízká protipovodňová opatření (PB PPO), jejich listy opatření jsou pak 

zařazené v podkapitolách VI.1.12 - Revitalizační opatření. 

listy 
opatření 

PDP Moravy PDP Dyje 

v 
OSVPR 

mimo 
OSVPR celkem 

v 
OSVPR 

mimo 
OSVPR celkem 

A 24 44 68 15 54 69 

B 0 0 0 0 0 0 

Celkem: 24 44 68 15 54 69 
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Protipovodňová opatření v PPZPR 

 

Příloha 8.6 – Seznam navrhovaných obecných opatření, např.: 
 

 - Vytvoření/aktualizace povodňových plánů nemovitostí   
 

 - Pořízení/změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch           

     a ploch s omezeným využitím 
   

 - Opatření ke zlepšení hlásné a předpovědní povodňové služby   

 

Příloha 8.7 – Seznam nově navrhovaných konkrétních opatření  
 

… tato opatření jsou stejná jako v podkapitolách VI.1.17 PDP 
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Protipovodňová opatření v PPZPR 

 

Listy opatření na obecná i konkrétní PPO jsou pak obsažená  

                      v dokumentacích OSVPR v příslušných PDP 

 



Opatření k dosažení cílů v ČR  
 

 

Finanční náročnost na provedení potřebných opatření … je obrovská 

 

Cca 90% všech rozpočtových nákladů připadá na opatření k odvádění a čištění 

odpadních vod (bez opatření PPO) 

 

Na tato opatření je v OPŽP 2014 - 2021 alokováno cca 10 mld. Kč  

Na všechna tato navrhovaná opatření by bylo potřeba 36 mld. Kč 

 

 

Celkový počet listů opatření 

A a B v návrzích PDP: 
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NPP A B 

Labe 764 408 

Odry 196 13 

Dunaje 649 36 
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Rekapitulace nákladů na opatření typu „A“ navržená v PDP Moravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: V závorce jsou uvedené počty opatření u kterých jsou známé předpokládané finanční náklady   

            uvedené v tabulce. 

Opatření v dílčím 
povodí Moravy 

Kraj suma  
(za dílčí povodí) Olomoucký Zlínský Pardubický Jihomoravský 

počet 
opatření 

cena 
počet 

cena 
počet 

cena 
počet 

cena 
počet 

 

cena 

[mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] 

Opatření v oblasti 
čištění odpadních 
vod 79 (50*) 2 096 81 (53) 2 571 9 (5) 122 16 (13) 432 

185 
(121) 5 221 

Revitalizační 
opatření 23 (18) 494 11 (11) 276 6 (6) 75 4 (4) 167 

44 
(39) 1 012 

Protipovodňová 
opatření (bez 
PBPO) 33 (28) 6 419 27 (24) 969 2 (1) 47 6 (6) 249 

68 
(59) 7 684 

Celkem 135 (96) 9009 119 (88) 3816 17 (12) 244 26 (23) 848 
297 

(219) 13 917 
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Celková rekapitulace nákladů na opatření typu A navržená v PDP Dyje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pozn.: V závorce uvedené počty opatření jsou ta, u kterých jsou známy náklady uvedené v tabulce. 

Opatření v dílčím 
povodí Dyje 

Kraj suma  
(za dílčí povodí) Jihomoravský Vysočina Jihočeský Pardubický Zlínský 

počet 
opatření 

cena 
počet 

cena 
počet 

cena 
počet 

cena 
počet 

cena 
počet 

 

cena 

[mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] 

Opatření v oblasti 
čištění odpadních 
vod 

183 
(126*) 10 024 

95 
(65) 3 183 

14 
(6) 213 8 (5) 382 4 (2) 50 

304 
(204) 13 852 

Revitalizační 
opatření 26 (17) 1 985 12 (7) 91 1 (1) 4 1 (1) 6 - - 

40 
(26) 2 086 

Protipovodňová 
opatření  
(bez PBPO) 45 (28) 4 315 11 (7) 282 1 (1) 280 6 (4) 279 1 (1) 140 

64 
(41) 5 296 

Celkem 
254 

(171) 16 324 
118 
(79) 3 555 

16 
(8) 497 

15 
(10) 667 5 (3) 190 

408 
(271) 21 234 



Další kroky v pořizování PDP, NPP a PpZPR 

Hlavní práce následující: 
 

 

  zveřejnění návrhu NPP Dunaje (a příslušných PDP) k připomínkám uživatelů    

     vod a veřejnosti        T: prosinec 2014  až 22. červen 2015 

  vypořádání podaných připomínek k návrhům plánů povodí                                            

           T: do 31. 7. 2015 

  vyhodnocení SEA NPP, PDP a PpZPR   T: srpen  až říjen 2015  

  schválení NPP a PpZPR Vládou ČR    T: do 22. 12. 2015 

  schválení PDP kraji        T: do 30. 6. 2016 
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Děkuji 

za pozornost. 
Ing. Miroslav Foltýn 

vedoucí útvaru vodohospodářského plánování 

 

T +420 541 637 637 

E Foltyn@pmo.cz 

 

Povodí Moravy, s.p., ředitelství podniku 

Dřevařská 11, 602 00 Brno 


