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1. Nafiízení Pardubického kraje, kter˘m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí Horního a stfiedního Labe
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1
NA¤ÍZENÍ

Pardubického kraje ã. 1/2010
ze dne 28. 1. 2010,

kter˘m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí Horního a stfiedního Labe
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Rada Pardubického kraje vydává v souladu s usta-
novením § 25 odst. 5 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o vodách), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení:

âlánek 1

(1) Tímto nafiízením se vydává závazná ãást Plánu
oblasti povodí Horního a stfiedního Labe.

(2) Text závazné ãásti Plánu oblasti povodí Horního
a stfiedního Labe je uveden v pfiíloze k tomuto nafiízení.

âlánek 2

Nafiízení bylo schváleno usnesením Rady Pardubic-
kého kraje dne 28. 1. 2010 a nab˘vá úãinnosti patnáct˘m
dnem po vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Par-
dubického kraje.

Mgr. Radko Martínek v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha
k nafiízení Pardubického kraje ã. 1/2010

Závazná ãást Plánu oblasti povodí Horního a stfiedního Labe 
pro území Pardubického kraje

1. Hlavní cíle ochrany vod 

A. Ochrana vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí (Environmentální cíle)

B. Ochrana pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha

C. Plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

Cíle ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch vefiejn˘ch zájmÛ:

Ad A. Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí (Environmentální cíle) 
Pro povrchové vody:
• zamezení zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod,
• zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ tûchto vod (s v˘jimkou umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vod-

ních útvarÛ) a dosaÏení jejich dobrého stavu,
• zlep‰ení stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ a dosaÏení jejich dobrého ekologického po-

tenciálu a dobrého chemického stavu,
• cílené sníÏení zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutriety a organick˘mi látkami, tj. zastavení nebo postupné od-

stranûní emisí tûchto látek a zabránûní jejich vnosu z plo‰n˘ch zdrojÛ,
• v˘znamné sníÏení eutrofizace Severního mofie, postupnou redukcí zneãi‰tûní povrchov˘ch vod Ïivinami (dusík,

fosfor) v mezinárodní oblasti povodí Labe.

Pro podzemní vody:
• zamezení nebo omezení vstupÛ zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezení zhor‰ení stavu v‰ech vod-

ních útvarÛ tûchto vod,
• zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ podzemních vod a zaji‰tûní vyváÏeného stavu mezi od-

bûry podzemní vody a jejím doplÀováním a tak dosaÏení dobrého stavu tûchto vod,
• odvrácení jakéhokoliv v˘znamného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpeãn˘ch, zvlá‰È nebez-

peãn˘ch látek a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledkÛ dopadÛ lidské ãinnosti, za úãelem sníÏení zneãi‰tûní pod-
zemních vod,

• sledování v˘voje stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití.

Pro chránûná území:
• dosaÏení standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stanoven˘ch pro povrchové a podzemní vody v chránûn˘ch územích,
• ochrana stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu a vytvofiení podmínek pro zvy‰ování biodiverzity.

Ad B. Cíle ochrany pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha 
• sníÏení poãtu povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezení ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot,
• zaji‰tûní pfiípravy a realizace strukturálních i nestrukturálních preventivních opatfiení protipovodÀové ochrany,
• postupné pfiizpÛsobení se pfiedpokládané zmûnû klimatu a minimalizace rizika zranitelnosti relevantních sek-

torÛ hospodáfiství a minimalizace nákladÛ zpÛsoben˘ch negativními vlivy zmûny klimatu,
• zkvalitnûní hlásné a pfiedpovûdní sluÏby,
• zv˘‰ení uÏitné hodnoty a spolehlivosti povodÀov˘ch pfiedpovûdí,
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• zvy‰ování povûdomí o nebezpeãí povodní u ohroÏeného obyvatelstva, zlep‰ení praktick˘ch znalostí pfii zvlád-
nutí povodÀového nebezpeãí a zkvalitnûní jejich souãinnosti s povodÀov˘mi orgány a sloÏkami integrovaného
záchranného systému,

• zlep‰ení souãinnosti úãastníkÛ povodÀové ochrany vãetnû poskytování vãasn˘ch, kvalitních a aktuálních infor-
mací a zkvalitnûní komunikaãních systémÛ,

• zv˘‰ení schopnosti pracovníkÛ vodohospodáfisk˘ch dispeãinkÛ správcÛ povodí, povodÀov˘ch orgánÛ, sloÏek
integrovaného záchranného systému a systému nouzového hospodáfiství fie‰it mimofiádné povodÀové situace,

• zkvalitnûní poskytování aktuálních informací obyvatelstvu prostfiednictvím povodÀov˘ch orgánÛ,
• zlep‰ení dostupnosti informací pro vefiejnost o v‰ech druzích povodÀového nebezpeãí vãetnû specifického lo-

kálního ohroÏení zvlá‰tními povodnûmi,
• zdokonalení pravidel a podmínek poskytování pomoci ze zdrojÛ vefiejn˘ch rozpoãtÛ pro opravu, rekonstrukci ne-

bo nahrazení majetku prokazatelnû postiÏeného povodní v zájmu urychlené obnovy základních funkcí v území,
• zpracování zásad pro jednotnou formu dokumentace vyhodnocení povodnû,
• zdokonalení legislativních a ekonomick˘ch nástrojÛ souvisejících se zabezpeãením preventivních opatfiení,
• zkvalitnûní operativní a informativní ãásti povodÀov˘ch plánÛ,
• zabezpeãení nácvikÛ povodÀov˘ch situací za úãasti ohroÏen˘ch subjektÛ,
• podpofiení poji‰tûní proti rizikÛm povodÀov˘ch ‰kod, jako základního nástroje ochrany majetkov˘ch hodnot,
• zdokonalení podkladÛ o rozsahu povodnûmi ohroÏen˘ch území vãetnû související infrastruktury, o charakteris-

tikách prÛbûhu povodní, povodÀovém riziku a jeho zvládání,
• omezování aktivity v záplavov˘ch územích zhor‰ující odtokové pomûry a zvy‰ující povodÀová rizika,
• zaji‰Èování efektivních návrhÛ preventivních protipovodÀov˘ch opatfiení na základû kvalitních podkladÛ a opti-

malizace variant koncepcí fie‰ení povodÀové ochrany s uplatÀováním rizikové anal˘zy, anal˘zy nákladÛ a uÏitkÛ,
• pfii návrhu preventivních protipovodÀov˘ch opatfiení hledání vhodné kombinace opatfiení v krajinû zvy‰ujících

pfiirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technick˘ch opatfiení ovlivÀujících prÛtoky a objemy povod-
Àov˘ch vln,

• pouÏívání takov˘ch zpÛsobÛ hospodafiení na zemûdûlské a lesní pÛdû, aby nedocházelo ke zhor‰ování retenãní
schopnosti pÛdy a negativnímu ovlivÀování vodního reÏimu v krajinû; k tomu pfiipravení a zavedení odpovída-
jících ekonomick˘ch nástrojÛ,

• vyuÏití dostupn˘ch finanãních podpor z relevantních národních programÛ i finanãních zdrojÛ Evropské unie ke
zlep‰ení prevence pfied povodnûmi v ohroÏen˘ch územích,

• zlep‰ování technického stavu vodních dûl a jejich provozu s ohledem na povodÀovou ochranu,
• zkvalitnûní a roz‰ífiení komunikace s vefiejností o v‰ech aspektech povodÀové prevence,
• podporování zapojení odborn˘ch institucí relevantních oborÛ do mezinárodní spolupráce se zámûrem zlep‰o-

vat ochranu pfied povodnûmi jak v rámci evropské spolupráce, tak k efektivnímu pfienosu know-how,
• koordinace plánÛ ochrany pfied povodnûmi v rámci mezinárodních povodí.

Ad C. Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby 
• zabezpeãení zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ nezávadnou a kvalitní pitnou vodou,
• zabezpeãení efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostfiedí, to v‰e jako kvalit-

ní sluÏbu za sociálnû únosné ceny.

2. Správné environmentální a vodohospodáfiské postupy 
v oblasti povodí Horního a stfiedního Labe

Správné postupy v oblasti ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch vefiejn˘ch zájmÛ:

2.1 Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí 

• zpracování plánÛ havarijního zneãi‰tûní vod, a to i v pfiípadech v˘skytu povodní a zejména sucha,
• ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod dle poÏadavkÛ vypl˘vajících z Pfiístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spoleãen-

stvím,
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• sanace star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a star˘ch skládek s v˘znamn˘m vlivem na stav vod,
• pouÏití a zafiazení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pfii ãi‰tûní zejména prÛmyslov˘ch vod,
• zv˘‰ení kapacity a úãinnosti nevyhovujících existujících ãistíren odpadních vod (âOV),
• zahájení v˘stavby kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,
• zv˘‰ení podílu obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,
• zaji‰tûní mechanicko-biologického ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel,
• podporování v˘stavby infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod

2 000 ekvivalentních obyvatel,
• zaji‰tûní urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zafiízení,
• zlep‰ování prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy,
• podpora nenaru‰ení morfologie a ekologick˘ch parametrÛ tokÛ pfii stavební ãinnosti a údrÏbû vodních tokÛ,
• zavedení a provoz souhrnného monitoringu stavu vod,
• územní hájení lokalit vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy podle stavebního zákona,
• odstraÀování sedimentÛ z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s respektováním hledisek ochrany pfiírody.

2.2 Správné postupy v oblasti ochrany pfied povodnûmi a negativním úãinkem sucha 

• podporování akumulaãní vodohospodáfiské funkce krajiny jako prevence proti velkoplo‰n˘m povodním pro-
stfiednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a sniÏování odtoku a jako prevence proti suchu v rámci adap-
taãních opatfiení proti nepfiíznivému v˘voji zmûny klimatu,

• preventivní opatfiení pro ochranu pfied povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch pomûrÛ, ekologic-
k˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady a uÏitky tûchto
opatfiení, záplavové území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, ponechat pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod
a nepovolovat zde Ïádné nové objekty zvy‰ující urbanizaci tûchto prostorÛ,

• pokud je náklad na protipovodÀové opatfiení srovnateln˘ ãi vy‰‰í neÏ hodnota ochránûného majetku, prosazo-
vat moÏnost vykoupení ve‰ker˘ch nemovitostí v záplavov˘ch územích pro umoÏnûní ne‰kodného rozlivu vel-
k˘ch vod,

• pomocí komplexních pozemkov˘ch úprav zvy‰ovat retenãní schopnosti krajiny prostfiednictvím zmûny kultur
a hospodafiení v povodí, vytváfiením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, remízkÛ apod.,

• realizace technick˘ch adaptaãních opatfiení na pfiedpokládané klimatické zmûny a s tím spojené zmûny ãetnos-
ti v˘skytu i intenzity extrémních hydrologick˘ch jevÛ, tj. jak povodní, tak i období sucha, a zohlednûní tohoto pfii
rozdûlení prostorÛ a pfii návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.

2.3 Správné postupy v oblasti vodohospodáfisk˘ch sluÏeb 

• zaji‰tûní v˘roby pitné zdravotnû nezávadné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,
• posilování zabezpeãenosti, vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchov˘ch a podzemních vodních

zdrojÛ,
• poÏadování udrÏitelného a vyváÏeného uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod, u povrchov˘ch vod

respektování prÛtokÛ pod místy odbûrÛ ãi odvádûní vod, které je‰tû umoÏÀují obecné nakládání s vodami
a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ), u podzemních vod respektová-
ní vyváÏeného stavu mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních vod),

• zabezpeãení kvalitních zdrojÛ pitné vody pro zásobení obyvatel, zv˘‰ení poãtu obyvatel pfiipojen˘ch na centrál-
ní vodárenské systémy, nahrazení nevyhovujících individuálních zdrojÛ pitné vody,

• zabezpeãení nouzového zásobování vodou za mimofiádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a Krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ,

• zaji‰tûní bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují poskytování vodohospodáfisk˘ch slu-
Ïeb, zejména pak pfiehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání a akumulaci vody; pfii návrzích
vodních dûl dohlíÏení na respektování zásad platné legislativy (v souãasné dobû napfi. vyhlá‰ky ã. 590/2002 Sb.,
o technick˘ch poÏadavcích pro vodní díla, ve znûní vyhlá‰ky ã. 367/2005 Sb., âSN 75 2410),

• zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené koupací vody,
• zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené rybné vody,
• zaji‰tûní poÏadavkÛ na jakost vody dodávané pro lidskou spotfiebu.
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3. Opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí 

Prostfiednictvím stanovení a zavedení navrÏeného programu opatfiení se usiluje o dosaÏení dobrého stavu vod.

3.1 Opatfiení uplatnûná pro vody uÏívané nebo které se budou vyuÏívat pro odbûr vody
urãené pro lidskou spotfiebu

3.2 Opatfiení pro regulaci odbûrÛ a vzdouvání vod vãetnû odÛvodnûní pfiípadn˘ch v˘jimek 

Úãelem tûchto opatfiení je eliminovat neÏádoucí vlivy zaji‰Èování vodohospodáfisk˘ch sluÏeb na mnoÏství povrchové
a podzemní vody.

3.3 Opatfiení k zamezení pfiímému vypou‰tûní do podzemních vod s uvedením pfiípadÛ
povoleného vypou‰tûní
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3.4 Opatfiení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ a jin˘ch ãinností majících
vliv na stav vod

Bodové zdroje zneãi‰tûní pfiedstavují zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod látkami z komunálních odpadních
vod, prÛmyslov˘ch odpadních vod a látkami vyskytující se ve star˘ch ekologick˘ch zátûÏích (SEZ).



3.6 Opatfiení k prevenci a sníÏení dopadÛ pfiípadÛ havarijního zneãi‰tûní

Obecné opatfiení platné pro v‰echny vodní útvary:
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Souãástí programu opatfiení jsou dal‰í 2 obecná opatfiení:

3.5 Opatfiení k omezování, pfiípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do vod

Souãástí programu jsou dal‰í dvû obecná opatfiení:
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3.7 DoplÀující opatfiení nezbytná pro splnûní pfiijat˘ch cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního
prostfiedí

Dal‰í obecná opatfiení:

3.8 Opatfiení k aplikaci principu „zneãi‰Èovatel platí“

Jedná se o opatfiení, která budou zaji‰Èovat finanãní úãast zneãi‰Èovatele za vyuÏívání vodních zdrojÛ a na realizaci
opatfiení pro eliminaci jím produkovaného zneãi‰tûní

Obecné opatfiení nespecifikované na vodní útvary:
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3.9 Opatfiení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ,
umoÏÀujících dosaÏení poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického
potenciálu

NavrÏená opatfiení fie‰í: rybí pfiechody, rybí obsádky, odstranûní zakrytí vodního toku, obnova pfiirozené ãlenitosti
vodního toku, aktivace, obnova a zfiizování postranních ramen, tÛní a mokfiadÛ, hospodafiení na rybnících.

Obecná opatfiení na specifikované VÚ
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Obecné opatfiení na nespecifikované VÚ

3.10 Opatfiení regulující zneãi‰tûní z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní

Za v˘znamné plo‰né zdroje zneãi‰tûní lze povaÏovat hlavnû zneãi‰tûní dusiãnany ze zemûdûlství a z atmosférické de-
pozice, ãásteãnû zneãi‰tûní fosforem z eroze a zneãi‰tûní pesticidy ze zemûdûlství.
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4. Opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy

V programu opatfiení jsou navrÏena opatfiení technického charakteru, mezi nûÏ patfií realizace protipovodÀov˘ch
opatfiení s retencí – poldry a retenãní nádrÏe, protipovodÀová opatfiení podél vodních tokÛ, zvy‰ování bezpeãnosti
vodních dûl a stabilizace koryt drobn˘ch vodních tokÛ.
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PouÏité zkratky

ClU Chlorované alifatické uhlovodíky (napfi. PCE tetrachlorethen)
âOV âistírna odpadních vod
ID Identifikaãní ãíslo opatfiení v rámci plánu oblasti povodí
LP Lev˘ pfiítok
NEL Ropné látky (nepolární extrahovatelné uhlovodíky)
PHP Plán hlavních povodí âeské republiky
PP Prav˘ pfiítok
PPO ProtipovodÀové opatfiení
RS Rámcová smûrnice 2000/60/ES
ES Evropské spoleãenství
VT Vodní tok
SEZ Stará ekologická zátûÏ
VD Vodní dílo
VÚ Vodní útvar
ZKT Zkapacitnûní
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2
NA¤ÍZENÍ

Pardubického kraje ã. 2/2010
ze dne 28. 1. 2010,

kter˘m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí Moravy

Rada Pardubického kraje vydává v souladu s usta-
novením § 25 odst. 5 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o vodách), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu s § 7 a§ 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení:

âlánek 1

(1) Tímto nafiízením se vydává závazná ãást Plánu
oblasti povodí Moravy.

(2) Text závazné ãásti Plánu oblasti povodí Moravy
je uveden v pfiíloze k tomuto nafiízení.

âlánek 2

Nafiízení bylo schváleno usnesením Rady Pardubic-
kého kraje dne 28. 1. 2010 a nab˘vá úãinnosti patnáct˘m
dnem po vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Par-
dubického kraje.

Mgr. Radko Martínek v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha
k nafiízení Pardubického kraje ã. 2/2010

Závazná ãást Plánu oblasti povodí Moravy
pro území Pardubického kraje

1. Ochrana vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

1.1 Hlavní cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí v oblasti povodí Moravy

• Pro povrchové vody: Zamezit zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod, zajistit ochranu, zlep‰ení stavu
a obnovu v‰ech vodních útvarÛ tûchto vod s cílem dosáhnout jejich dobrého stavu a dále zajistit ochranu a zlep-
‰ení stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ s cílem dosáhnout jejich dobrého ekologického po-
tenciálu a dobrého chemického stavu; sníÏit zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutrienty a organick˘mi látkami,
tj. zastavit nebo postupnû odstraÀovat emise tûchto látek a zabránit jejich vnosu do vodního prostfiedí z plo‰-
n˘ch zdrojÛ; zabránit vypou‰tûní a úniky zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do povrchov˘ch vod.

• Pro podzemní vody: Zamezit nebo omezit vstupy zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezit zhor‰ení
stavu v‰ech vodních útvarÛ podzemních vod, dále zajistit ochranu, zlep‰ení stavu a obnovu v‰ech útvarÛ pod-
zemních vod a zajistit vyváÏen˘ stav mezi odbûry podzemních vod a jejich doplÀováním, s cílem dosáhnout dob-
rého stavu podzemních vod; dále odvrátit jak˘koli v˘znamn˘ a trvající vzestupn˘ trend koncentrace nebezpeã-
n˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledek dopadÛ lidské ãinnosti, za úãelem úãinného
sníÏení zneãi‰tûní podzemních vod, sledovat v˘voj stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití.

• V chránûn˘ch oblastech (tzn. v oblastech pfiirozené akumulace vod, v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ,
v citliv˘ch oblastech, zraniteln˘ch oblastech, v povrchov˘ch vodách vyuÏívan˘ch ke koupání, v povrchov˘ch vo-
dách, které jsou nebo se mají stát vhodn˘mi pro Ïivot ryb, a ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích podle zákona
o ochranû pfiírody a krajiny) dosáhnout pro povrchové a podzemní vody standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stano-
ven˘ch zvlá‰tními právními pfiedpisy pro chránûná území, zajistit ochranu stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu
a vytvofiit podmínky pro zvy‰ování biodiverzity.

1.2 Správné postupy ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí v oblasti povodí Moravy

• Zlep‰ovat kvalitu povrchov˘ch a podzemních vod.
• Dosahovat poÏadovan˘ch imisních standardÛ ve vodních tocích a vodních nádrÏích.
• SniÏovat zneãi‰tûní zvlá‰tû nebezpeãn˘mi, nebezpeãn˘mi a prioritními látkami a postupnû zajistit odstranûní je-

jich vypou‰tûní a únikÛ do povrchov˘ch a podzemních vod.
• ZabraÀovat vzniku havarijního zneãi‰tûní vod, pfiípadnû sniÏovat následky havarijního zneãi‰tûní vod.
• SniÏovat emise zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní na úroveÀ poÏadavkÛ národních právních

pfiedpisÛ a smûrnic EU.
• Plnit poÏadavky na ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod vypl˘vajících z Pfiístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spole-

ãenstvím.
• SniÏovat zneãi‰tûní z plo‰n˘ch a difúzních zdrojÛ zneãi‰tûní, sanovat staré ekologické zátûÏe a staré skládky

s v˘znamn˘m nepfiízniv˘m vlivem na stav vod.
• PouÏívat nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pfii ãi‰tûní odpadních vod, zejména prÛmyslov˘ch odpadních vod.
• Zvy‰ovat kapacity a úãinnost existujících ãistíren odpadních vod (âOV).
• Zahajovat v˘stavbu kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ.
• Zvy‰ovat podíl obyvatel napojen˘ch na kanalizaci.
• Zaji‰Èovat mechanicko-biologické ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel.
• Podporovat v˘stavbu infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod

2 000 ekvivalentních obyvatel.
• Prosazovat urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zafiízení.
• SniÏovat mnoÏství vod pfiivádûn˘ch k ãi‰tûní na ãistírny odpadních vod vhodn˘mi opatfieními na kanalizaãních

sítích, zejména zavádût vhodná opatfiení k hospodafiení s de‰Èov˘mi vodami, jako jsou oddílné kanalizaãní systé-
my, retenãní nádrÏe, zasakovací zafiízení atd.



Obecná opatfiení pro povrchové vody

Následující pfiehled obsahuje opatfiení organizaãní a obecné povahy t˘kající se povrchov˘ch vod.
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• Zlep‰ovat prÛchodnost vodních tokÛ pro migraci ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ.
• Nenaru‰ovat pfiirozenou a pfiírodû blízkou morfologii a ekologické parametry vodních tokÛ pfii stavební

ãinnosti a údrÏbû vodních tokÛ.
• Zavést a provozovat souhrnn˘ monitoring stavu vod.
• ZatrubÀování vodních tokÛ pfiipustit jen ve v˘jimeãn˘ch, skuteãnû jen nezbytn˘ch pfiípadech, kdy neexistuje

jiné variantní fie‰ení.
• OdstraÀovat sedimenty z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s pfiimûfien˘m respektováním hledisek ochrany

pfiírody.

1.3 Opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí v oblasti povodí
Moravy

1.3.1Povrchové vody 

Opatfiení pro bodové zdroje zneãi‰tûní 

Pfiehled opatfiení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûn˘ch vod z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní a jin˘ch ãinností majících
vliv na stav vod.

Opatfiení v oblasti revitalizace vodních tokÛ a zprÛchodÀování migraãních pfiekáÏek 

Následující pfiehled obsahuje opatfiení organizaãní a obecné povahy t˘kající se povrchov˘ch vod.



Strana 17 Vûstník právních pfiedpisÛ Pardubického kraje âástka 1/2010

1.3.2 Podzemní vody 

Opatfiení k omezování, pfiípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do podzemních vod

Opatfiení t˘kající se pfiedev‰ím odstranûní negativních vlivÛ star˘ch ekologick˘ch zátûÏí na vodní prostfiedí a odstra-
Àování zneãi‰tûní z nelegálních skládek.

Obecná opatfiení pro podzemní vody

Následující pfiehled obsahuje opatfiení organizaãní a obecné povahy t˘kající se podzemních vod.
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1.3.3 Opatfiení organizaãní a obecné povahy pro povrchové i podzemní vody

Tato opatfiení nejsou specifikována na vodní útvar a budou uplatÀována v celé oblasti povodí Moravy.

2. Ochrana pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha

2.1 Hlavní cíle ochrany pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha v oblasti povodí Moravy

Cíle ochrany pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha jsou v oblasti povodí Moravy následující.

• SníÏit poãet povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezit ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot
a v tomto smyslu v první fiadû plnit konkrétní opatfiení vymezená na základû koncepãních studií v rámci fie‰ení
jednotliv˘ch prioritních oblastí v rámci oblasti povodí Moravy.

• Zajistit pfiípravu a realizaci také ostatních vhodn˘ch strukturálních i nestrukturálních preventivních opatfiení
protipovodÀové ochrany.

• V pfiípadû, Ïe dojde k pfiedpokládané zmûnû klimatu, pfiizpÛsobit tomu koncepci fie‰ení ochrany pfied povodnû-
mi v oblasti povodí Moravy a tím minimalizovat rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáfiství v oblas-
ti povodí Moravy.

2.2 Správné postupy ochrany pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha v oblasti povodí
Moravy

• Podporovat akumulaãní vodohospodáfiské funkce krajiny jako prevenci proti velkoplo‰n˘m povodním pro-
stfiednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a zpomalením odtoku vod z území, která je rovnûÏ vhodn˘m
adaptaãním opatfiením proti suchu v pfiípadû budoucího nepfiíznivého v˘voje klimatu.

• Pfii stanovení návrhového prÛtoku protipovodÀov˘ch opatfiení vycházet z koncepãních dokumentÛ, t˘kajících
se protipovodÀové ochrany na území dotãen˘ch krajÛ a dále z hodnot doporuãené zabezpeãenosti ochrany pod-
le pravdûpodobnosti opakování povodÀového nebezpeãí takto:
– historická centra mûsta, historická zástavba > = Q100

– souvislá zástavba, prÛmyslové areály > = Q50

– rozpt˘lená obytná a prÛmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba > = Q20

– izolované objekty – individuální ochrana
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s pfiihlédnutím k poãtu obyvatel zaplavovaného území, k hodnotû majetku a moÏné v˘‰i ‰kod pfii povodni
a k hloubce záplavy a rychlosti proudûní v ní.

• Pfii zaji‰tûní ochrany lidsk˘ch sídel proti povodním pomocí ochrann˘ch hrází se u nich doporuãuje volit návr-
hov˘ prÛtok na Q100, aby se minimalizovalo moÏné pfielití hrází a jejich následné rozplavení, a tak se pfiedchá-
zelo nebezpeãí vzniku povodÀov˘ch ‰kod na chránûném majetku, pfiípadnû ohroÏení lidsk˘ch ÏivotÛ z povod-
Àové vlny vzniklé rozplavením ochrann˘ch hrází.

• Navrhování preventivních opatfiení pro ochranu pfied povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch po-
mûrÛ, ekologick˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady
a uÏitky tûchto opatfiení.

• V aktivní zónû záplavového území postupovat pfii povolování staveb v souladu s § 67 zákona o vodách
ã. 254/2001 Sb. Usilovat o odstranûní v‰ech stávající objektÛ existujících ke dni stanovení záplavového území vo-
doprávním úfiadem z aktivní zóny záplavového území.

• V záplavovém území mimo aktivní zónu povolit realizaci nov˘ch staveb pouze v zastavûném území a s tím, Ïe
tyto stavby nesmí b˘t podsklepené a pfiízemní podlaÏí bude vyv˘‰eno nad okolní terén.V záplavovém území zá-
sadnû neumisÈovat rizikové objekty typu nemocnice, domovy dÛchodcÛ ãi ‰kolní a pfied‰kolní zafiízení. Takové
rizikové objekty by také nemûly b˘t umísÈovány bezprostfiednû za vysok˘mi ochrann˘mi hrázemi (h > 2 m).
V pfiípadû, Ïe se takové objekty navrhují pod ochranou vysok˘ch hrází, je nutné tuto skuteãnost pfii jejich pro-
jektování zohlednit.

• Záplavová území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, udrÏet bez staveb pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod
a nepovolovat zde Ïádné nové stavební objekty vedoucí k postupné urbanizaci tûchto prostorÛ.

• Zamezit dlouhodobému skladování odplavitelného materiálu v záplavovém území.
• Pokud jsou náklady na protipovodÀová opatfiení srovnatelné nebo vy‰‰í neÏ hodnota ochránûného majetku,

prosazovat radûji moÏnost vykoupení ve‰ker˘ch nemovitostí v ohroÏeném území pro umoÏnûní ne‰kodného
rozlivu velk˘ch vod.

• Komunikace v záplavov˘ch územích realizovat buì v úrovni stávajícího terénu, nebo s dostateãnû kapacitními
inundaãními mosty a propustky pro umoÏnûní plynulého proudûní vybfieÏen˘ch velk˘ch vod.

• InÏen˘rské stavby nadzemní i podzemní vést v soubûhu s vodním tokem minimálnû 6 m a více od bfiehov˘ch
hran vodních tokÛ, u ohrázovan˘ch tokÛ alespoÀ 8 m a více od vzdu‰n˘ch pat hrází.

• Pomocí jednoduch˘ch i komplexních pozemkov˘ch úprav pfiispívat ke zvy‰ování retenãní schopnosti krajiny
prostfiednictvím vodohospodáfisky a protieroznû vhodn˘ch úprav struktury pozemkÛ, napfiíklad zmûnami kul-
tur a zpÛsobu hospodafiení v plo‰e povodí, vytváfiením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, pfiíkopÛ a v‰ech
ostatních protierozních opatfiení.

• U staveb vût‰ího rozsahu, které v˘raznû zmûní zasakování a pfiirozen˘ povrchov˘ odtok de‰Èov˘ch vod, vyÏa-
dovat jiÏ ve stadiu územního plánování a projektové pfiípravy taková fie‰ení, aby nedocházelo k negativnímu
ovlivnûní odtokov˘ch pomûrÛ ve vodních tocích urychlen˘m odtokem velkého mnoÏství de‰Èov˘ch vod, napfií-
klad budováním retenãních nádrÏí, zasakovacích pfiíkopÛ a jin˘ch vhodn˘ch opatfiení pro hospodafiení s de‰Èo-
v˘mi vodami.

• Ve‰keré nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury v záplavov˘ch územích projektovat a provádût
tak, aby jejich nepfiízniv˘ vliv na odtokové pomûry byl co nejmen‰í.

• Nezbytná pfiemostûní provádût prioritnû kolmo na vodní toky, vzhledem k charakteru fiíãní sítû v celé oblasti
povodí Moravy vyÏadovat vÏdy jedno mostní pole pfies vlastní koryto vodních tokÛ se zaloÏením opûr aÏ za bfie-
hov˘mi hranami a s pfiev˘‰ením spodní hrany nosné konstrukce minimálnû 0,5 m nad úrovní stoleté vody.
U beskydsk˘ch tokÛ vzhledem k jejich charakteru odtokov˘ch pomûrÛ a prÛbûhu povodní uplatÀovat pfiev˘‰e-
ní minimálnû 1,0 m a více. Pokud vzhledem k místním pomûrÛm není moÏno poÏadované pfiev˘‰ení nad stole-
tou vodou splnit, je nutno v˘‰kovû situovat pfiemostûní alespoÀ 0,5 m nad návrhov˘ prÛtok koryta, u neuprave-
ného koryta tak, aby v minimální mífie vzdouvalo velké vody. Hydraulické v˘poãty hladin velk˘ch vod
v profilech mostÛ, vãetnû jejich ovlivnûní tûmito mosty se doporuãují provádût pomocí ustáleného nerovno-
mûrného proudûní, zejména u fiek a potokÛ protékajících intravilány obcí a mûst.

• Respektovat budoucí moÏnost negativních vlivÛ klimatick˘ch zmûn a s tím spojen˘ch zmûn ãetnosti v˘skytu
a intenzity extrémních hydrologick˘ch jevÛ, tj. jak povodní, tak i období sucha, a tuto skuteãnost zohlednit pfii
rozdûlení prostorÛ vodních nádrÏí a pfii návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.
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2.3 Opatfiení k ochranû území pfied extrémními vodními stavy v oblasti povodí Moravy

Následující pfiehled opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy a na zv˘‰ení kapacity koryt vodních
tokÛ obsahuje konkrétní opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy, pfiírodû blízká protipovodÀová
opatfiení a opatfiení t˘kající se celé oblasti povodí Moravy.

Uvedená konkrétní opatfiení mají rozhodnutí o dotaci z programu 129 120 pfiíp. z jiného dotaãního programu.

3. Oblast plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

3.1 Hlavní cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby jsou v oblasti povodí Moravy následující.

• Zabezpeãit bezproblémové zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ zdravotnû nezávadnou a kvalitní pitnou
vodou.

• Zabezpeãit efektivní likvidaci odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostfiedí.
• To v‰e jako kvalitní sluÏbu a za sociálnû únosné ceny.

3.2 Správné postupy v oblasti vodohospodáfisk˘ch sluÏeb v oblasti povodí Moravy

• Zajistit v˘robu dostateãného mnoÏství zdravotnû nezávadné pitné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ.
• Posilovat zabezpeãenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost povrchov˘ch a podzemních vodních zdrojÛ.
• Územnû hájit lokality vhodné pro v˘hledovou akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy pfied jejich zne-

hodnocením pro toto moÏné budoucí vodohospodáfiské vyuÏití.
• PoÏadovat udrÏitelné a vyváÏené uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod. U povrchov˘ch vod zaji-

stit dostateãné prÛtoky pod místy odbûrÛ nebo odvádûní vody, které je‰tû umoÏní zabezpeãit obecné nakládání
s vodami a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ). U podzemních vod
respektovat vyváÏen˘ stav mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních
vod).

• Zabezpeãit kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel. Dosáhnout zv˘‰ení poãtu obyvatel pfiipojen˘ch na
centrální vodárenské soustavy, zvy‰ovat vzájemnou propojenost jednotliv˘ch vodárensk˘ch soustav a postupnû
nahrazovat nevyhovující individuální zdroje pitné vody.

• Zabezpeãit nouzové zásobování vodou za mimofiádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje vo-
dovodÛ a kanalizací a krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ.

• Zajistit a dohlíÏet na vysokou míru bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují posky-
tování vodohospodáfisk˘ch sluÏeb, zejména pak pfiehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání
a akumulaci vody; pfii návrzích vodních dûl dohlíÏet na respektování zásad platné legislativy (v souãasné dobû
napfi. vyhlá‰ky ã. 590/2002 Sb., o technick˘ch poÏadavcích pro vodní díla, ve znûní vyhlá‰ky ã. 367/2005 Sb.,
âSN 75 2410).

• Zajistit poÏadavky na vymezené koupací vody.
• Zajistit poÏadavky na vymezené rybné vody.
• Zajistit poÏadavky na jakost vody dodávané pro lidskou spotfiebu.
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PouÏité zkratky

EU Evropská unie
âOV âistírna odpadních vod
ID Identifikaãní ãíslo opatfiení v rámci plánu oblasti povodí
LâR Lesy âeské republiky, s. p.
PM Povodí Moravy, s. p.
ZVHS Zemûdûlská vodohospodáfiská správa
PHP Plán hlavních povodí âeské republiky
Q100, Q50, Q20 PrÛtok vody pfii povodni s vypoãtenou ãetností opakování 100 (50, 20) let
VD Vodní dílo
VÚ Vodní útvar
UPZV Útvar podzemních vod
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3
NA¤ÍZENÍ

Pardubického kraje ã. 3/2010
ze dne 28. 1. 2010,

kter˘m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí Dyje

Rada Pardubického kraje vydává v souladu s usta-
novením § 25 odst. 5 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o vodách), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení:

âlánek 1

(1) Tímto nafiízením se vydává závazná ãást Plánu
oblasti povodí Dyje.

(2) Text závazné ãásti Plánu oblasti povodí Dyje je
uveden v pfiíloze k tomuto nafiízení.

âlánek 2

Nafiízení bylo schváleno usnesením Rady Pardubic-
kého kraje dne 28. 1. 2010 a nab˘vá úãinnosti patnáct˘m
dnem po vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Par-
dubického kraje.

Mgr. Radko Martínek v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha
k nafiízení Pardubického kraje ã. 3/2010

Závazná ãást Plánu oblasti povodí Dyje
pro území Pardubického kraje

1. Ochrana vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

1.1 Hlavní cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí v oblasti povodí Dyje

• Pro povrchové vody: Zamezit zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod, zajistit ochranu, zlep‰ení stavu
a obnovu v‰ech vodní útvarÛ tûchto vod s cílem dosáhnout jejich dobrého stavu a dále zajistit ochranu a zlep‰e-
ní stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ s cílem dosáhnout jejich dobrého ekologického po-
tenciálu a dobrého chemického stavu; sníÏit zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutrienty a organick˘mi látkami,
tj. zastavit nebo postupnû odstraÀovat emise tûchto látek a zabránit jejich vnosu do vodního prostfiedí z plo‰-
n˘ch zdrojÛ; zabránit vypou‰tûní a úniky zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do povrchov˘ch vod.

• Pro podzemní vody: Zamezit nebo omezit vstupy zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezit zhor‰ení
stavu v‰ech vodních útvarÛ podzemních vod, dále zajistit ochranu, zlep‰ení stavu a obnovu v‰ech útvarÛ pod-
zemních vod a zajistit vyváÏen˘ stav mezi odbûry podzemních vod a jejich doplÀováním, s cílem dosáhnout dob-
rého stavu podzemních vod; dále odvrátit jak˘koli v˘znamn˘ a trvající vzestupn˘ trend koncentrace nebezpeã-
n˘ch, zvlá‰È nebezpeãn˘ch a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledek dopadÛ lidské ãinnosti, za úãelem úãinného
sníÏení zneãi‰tûní podzemních vod, sledovat v˘voj stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití.

• V chránûn˘ch oblastech (tzn. v oblastech pfiirozené akumulace vod, v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ,
v citliv˘ch oblastech, zraniteln˘ch oblastech, v povrchov˘ch vodách vyuÏívan˘ch ke koupání, v povrchov˘ch
vodách, které jsou nebo se mají stát vhodn˘mi pro Ïivot ryb, a ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích podle zákona
o ochranû pfiírody a krajiny) dosáhnout pro povrchové a podzemní vody standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stano-
ven˘ch zvlá‰tními právními pfiedpisy pro chránûná území, zajistit ochranu stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu
a vytvofiit podmínky pro zvy‰ování biodiverzity.

1.2 Správné postupy ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí v oblasti povodí Dyje

• Zlep‰ovat kvalitu povrchov˘ch a podzemních vod.
• Dosahovat poÏadovan˘ch imisních standardÛ ve vodních tocích a vodních nádrÏích.
• SniÏovat zneãi‰tûní zvlá‰tû nebezpeãn˘mi, nebezpeãn˘mi a prioritními látkami a postupnû zajistit odstranûní je-

jich vypou‰tûní a únikÛ do povrchov˘ch a podzemních vod.
• ZabraÀovat vzniku havarijního zneãi‰tûní vod, pfiípadnû sniÏovat následky havarijního zneãi‰tûní vod.
• SniÏovat emise zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní na úroveÀ poÏadavkÛ národních právních

pfiedpisÛ a smûrnic EU.
• Plnit poÏadavky na ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod vypl˘vajících z Pfiístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spole-

ãenstvím.
• SniÏovat zneãi‰tûní z plo‰n˘ch a difúzních zdrojÛ zneãi‰tûní, sanovat staré ekologické zátûÏe a staré skládky

s v˘znamn˘m nepfiízniv˘m vlivem na stav vod.
• PouÏívat nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pfii ãi‰tûní odpadních vod, zejména prÛmyslov˘ch odpadních vod.
• Zvy‰ovat kapacity a úãinnost existujících ãistíren odpadních vod (âOV).
• Zahajovat v˘stavbu kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ.
• Zvy‰ovat podíl obyvatel napojen˘ch na kanalizaci.
• Zaji‰Èovat mechanicko-biologické ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel.
• Podporovat v˘stavbu infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod

2 000 ekvivalentních obyvatel.
• Prosazovat urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zafiízení.
• SniÏovat mnoÏství vod pfiivádûn˘ch k ãi‰tûní na ãistírny odpadních vod vhodn˘mi opatfieními na kanalizaãních

sítích, zejména zavádût vhodná opatfiení k hospodafiení s de‰Èov˘mi vodami, jako jsou oddílné kanalizaãní systé-
my, retenãní nádrÏe, zasakovací zafiízení atd.
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• Zlep‰ovat prÛchodnost vodních tokÛ pro migraci ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ.
• Nenaru‰ovat pfiirozenou a pfiírodû blízkou morfologii a ekologické parametry vodních tokÛ pfii stavební ãin-

nosti a údrÏbû vodních tokÛ.
• Zavést a provozovat souhrnn˘ monitoring stavu vod.
• ZatrubÀování vodních tokÛ pfiipustit jen ve v˘jimeãn˘ch, skuteãnû jen nezbytn˘ch pfiípadech, kdy neexistuje ji-

né variantní fie‰ení.
• OdstraÀovat sedimenty z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s pfiimûfien˘m respektováním hledisek ochrany pfií-

rody.

1.3 Opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí v oblasti povodí
Dyje

1.3.1Povrchové vody 

Opatfiení pro bodové zdroje zneãi‰tûní 

Pfiehled opatfiení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûn˘ch vod z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní a jin˘ch ãinností majících
vliv na stav vod.

Opatfiení v oblasti revitalizace vodních tokÛ a zprÛchodÀování migraãních pfiekáÏek 

Jedná se o opatfiení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ, umoÏÀujících dosaÏe-
ní poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu.

Obecná opatfiení pro povrchové vody

Následující pfiehled obsahuje opatfiení organizaãní a obecné povahy t˘kající se povrchov˘ch vod.
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1.3.2 Podzemní vody 

Opatfiení k omezování, pfiípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do podzemních vod

Opatfiení t˘kající se pfiedev‰ím odstranûní negativních vlivÛ star˘ch ekologick˘ch zátûÏí na vodní prostfiedí a odstra-
Àování zneãi‰tûní z nelegálních skládek.

Obecná opatfiení pro podzemní vody

Následující pfiehled obsahuje opatfiení organizaãní a obecné povahy t˘kající se podzemních vod.
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1.3.3 Opatfiení organizaãní a obecné povahy pro povrchové i podzemní vody

Tato opatfiení nejsou specifikována na vodní útvar a budou uplatÀována v celé oblasti povodí Dyje.

2. Ochrana pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha

2.1 Hlavní cíle ochrany pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha v oblasti povodí Dyje

Cíle ochrany pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha jsou v oblasti povodí Dyje následující.

• SníÏit poãet povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezit ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch hodnot
a v tomto smyslu v první fiadû plnit konkrétní opatfiení vymezená na základû koncepãních studií v rámci fie‰ení
jednotliv˘ch prioritních oblastí v rámci oblasti povodí Dyje.

• Zajistit pfiípravu a realizaci také ostatních vhodn˘ch strukturálních i nestrukturálních preventivních opatfiení
protipovodÀové ochrany.

• V pfiípadû, Ïe dojde k pfiedpokládané zmûnû klimatu, pfiizpÛsobit tomu koncepci fie‰ení ochrany pfied povodnû-
mi v oblasti povodí Dyje a tím minimalizovat rizika zranitelnosti relevantních sektorÛ hospodáfiství v oblasti po-
vodí Dyje.

2.2 Správné postupy ochrany pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha v oblasti povodí
Dyje

• Podporovat akumulaãní vodohospodáfiské funkce krajiny jako prevenci proti velkoplo‰n˘m povodním pro-
stfiednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a zpomalením odtoku vod z území, která je rovnûÏ vhodn˘m
adaptaãním opatfiením proti suchu v pfiípadû budoucího nepfiíznivého v˘voje klimatu.

• Pfii stanovení návrhového prÛtoku protipovodÀov˘ch opatfiení vycházet z koncepãních dokumentÛ, t˘kajících
se protipovodÀové ochrany na území dotãen˘ch krajÛ a dále z hodnot doporuãené zabezpeãenosti ochrany pod-
le pravdûpodobnosti opakování povodÀového nebezpeãí takto:
– historická centra mûsta, historická zástavba > = Q100

– souvislá zástavba, prÛmyslové areály > = Q50

– rozpt˘lená obytná a prÛmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba > = Q20

– izolované objekty – individuální ochrana
s pfiihlédnutím k poãtu obyvatel zaplavovaného území, k hodnotû majetku a moÏné v˘‰i ‰kod pfii povodni
a k hloubce záplavy a rychlosti proudûní v ní.
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• Pfii zaji‰tûní ochrany lidsk˘ch sídel proti povodním pomocí ochrann˘ch hrází se u nich doporuãuje volit návr-
hov˘ prÛtok na Q100, aby se minimalizovalo moÏné pfielití hrází a jejich následné rozplavení, a tak se pfiedchá-
zelo nebezpeãí vzniku povodÀov˘ch ‰kod na chránûném majetku, pfiípadnû ohroÏení lidsk˘ch ÏivotÛ z povod-
Àové vlny vzniklé rozplavením ochrann˘ch hrází.

• Navrhování preventivních opatfiení pro ochranu pfied povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch po-
mûrÛ, ekologick˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady
a uÏitky tûchto opatfiení.

• V aktivní zónû záplavového území postupovat pfii povolování staveb v souladu s § 67 zákona o vodách
ã. 254/2001 Sb. Usilovat o odstranûní v‰ech stávajících objektÛ existujících ke dni stanovení záplavového území
vodoprávním úfiadem z aktivní zóny záplavového území.

• V záplavovém území mimo aktivní zónu povolit realizaci nov˘ch staveb pouze v zastavûném území a s tím, Ïe
tyto stavby nesmí b˘t podsklepené a pfiízemní podlaÏí bude vyv˘‰eno nad okolní terén.V záplavovém území zá-
sadnû neumísÈovat rizikové objekty typu nemocnice, domovy dÛchodcÛ ãi ‰kolní a pfied‰kolní zafiízení. Takové
rizikové objekty by také nemûly b˘t umísÈovány bezprostfiednû za vysok˘mi ochrann˘mi hrázemi (h > 2 m).
V pfiípadû, Ïe se takové objekty navrhují pod ochranou vysok˘ch hrází, je nutné tuto skuteãnost pfii jejich pro-
jektování zohlednit.

• Záplavová území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, udrÏet bez staveb pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod
a nepovolovat zde Ïádné nové stavební objekty vedoucí k postupné urbanizaci tûchto prostorÛ.

• Zamezit dlouhodobému skladování odplavitelného materiálu v záplavovém území.
• Pokud jsou náklady na protipovodÀová opatfiení srovnatelné nebo vy‰‰í neÏ hodnota ochránûného majetku,

prosazovat radûji moÏnost vykoupení ve‰ker˘ch nemovitostí v ohroÏeném území pro umoÏnûní ne‰kodného
rozlivu velk˘ch vod.

• Komunikace v záplavov˘ch územích realizovat buì v úrovni stávajícího terénu, nebo s dostateãnû kapacitními
inundaãními mosty a propustky pro umoÏnûní plynulého proudûní vybfieÏen˘ch velk˘ch vod.

• InÏen˘rské stavby nadzemní i podzemní vést v soubûhu s vodním tokem minimálnû 6 m a více od bfiehov˘ch
hran vodních tokÛ, u ohrázovan˘ch tokÛ alespoÀ 8 m a více od vzdu‰n˘ch pat hrází.

• Pomocí jednoduch˘ch i komplexních pozemkov˘ch úprav pfiispívat ke zvy‰ování retenãní schopnosti krajiny
prostfiednictvím vodohospodáfisky a protieroznû vhodn˘ch úprav struktury pozemkÛ, napfiíklad zmûnami kul-
tur a zpÛsobu hospodafiení v plo‰e povodí, vytváfiením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, pfiíkopÛ a v‰ech
ostatních protierozních opatfiení.

• U staveb vût‰ího rozsahu, které v˘raznû zmûní zasakování a pfiirozen˘ povrchov˘ odtok de‰Èov˘ch vod, vyÏa-
dovat jiÏ ve stadiu územního plánování a projektové pfiípravy taková fie‰ení, aby nedocházelo k negativnímu
ovlivnûní odtokov˘ch pomûrÛ ve vodních tocích urychlen˘m odtokem velkého mnoÏství de‰Èov˘ch vod, napfií-
klad budováním retenãních nádrÏí, zasakovacích pfiíkopÛ a jin˘ch vhodn˘ch opatfiení pro hospodafiení s de‰Èo-
v˘mi vodami.

• Ve‰keré nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury v záplavov˘ch územích projektovat a provádût
tak, aby jejich nepfiízniv˘ vliv na odtokové pomûry byl co nejmen‰í.

• Nezbytná pfiemostûní provádût prioritnû kolmo na vodní toky, vzhledem k charakteru fiíãní sítû v celé oblasti
povodí Dyje vyÏadovat vÏdy jedno mostní pole pfies vlastní koryto vodních tokÛ se zaloÏením opûr aÏ za bfie-
hov˘mi hranami a s pfiev˘‰ením spodní hrany nosné konstrukce minimálnû 0,5 m nad úrovní stoleté vody.
Pokud vzhledem k místním pomûrÛm není moÏno poÏadované pfiev˘‰ení nad stoletou vodou splnit, je nutno
v˘‰kovû situovat pfiemostûní alespoÀ 0,5 m nad návrhov˘ prÛtok koryta, u neupraveného koryta tak, aby v mi-
nimální mífie vzdouvalo velké vody. Hydraulické v˘poãty hladin velk˘ch vod v profilech mostÛ, vãetnû jejich
ovlivnûní tûmito mosty se doporuãují provádût pomocí ustáleného nerovnomûrného proudûní, zejména u fiek
a potokÛ protékajících intravilány obcí a mûst.

• Respektovat budoucí moÏnost negativních vlivÛ klimatick˘ch zmûn a s tím spojen˘ch zmûn ãetnosti v˘skytu
a intenzity extrémních hydrologick˘ch jevÛ, tj. jak povodní, tak i období sucha, a tuto skuteãnost zohlednit pfii
rozdûlení prostorÛ vodních nádrÏí a pfii návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.

2.3 Opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy

Následující pfiehled opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy a na zv˘‰ení kapacity koryt vodních
tokÛ obsahuje konkrétní opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy, pfiírodû blízká protipovodÀová
opatfiení a opatfiení t˘kající se celé oblasti povodí Dyje.

Uvedená konkrétní opatfiení mají rozhodnutí o dotaci z programu 129 120 pfiíp. z jiného dotaãního programu.
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Konkrétní opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy

Opatfiení t˘kající se celé oblasti povodí Dyje 

3. Oblast plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

3.1 Hlavní cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby jsou v oblasti povodí Dyje následující

• Zabezpeãit bezproblémové zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ zdravotnû nezávadnou a kvalitní pitnou
vodou.

• Zabezpeãit efektivní likvidaci odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostfiedí.
• To v‰e jako kvalitní sluÏbu a za sociálnû únosné ceny.

3.2 Správné postupy v oblasti vodohospodáfisk˘ch sluÏeb v oblasti povodí Dyje

• Zajistit v˘robu dostateãného mnoÏství zdravotnû nezávadné pitné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ.
• Posilovat zabezpeãenost, vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost povrchov˘ch a podzemních vodních zdrojÛ.
• Územnû hájit lokality vhodné pro v˘hledovou akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy pfied jejich zne-

hodnocením pro toto moÏné budoucí vodohospodáfiské vyuÏití.
• PoÏadovat udrÏitelné a vyváÏené uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod. U povrchov˘ch vod zaji-

stit dostateãné prÛtoky pod místy odbûrÛ nebo odvádûní vody, které je‰tû umoÏní zabezpeãit obecné nakládání
s vodami a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ). U podzemních vod
respektovat vyváÏen˘ stav mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních
vod).

• Zabezpeãit kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel. Dosáhnout zv˘‰ení poãtu obyvatel pfiipojen˘ch na
centrální vodárenské soustavy, zvy‰ovat vzájemnou propojenost jednotliv˘ch vodárensk˘ch soustav a postupnû
nahrazovat nevyhovující individuální zdroje pitné vody.

• Zabezpeãit nouzové zásobování vodou za mimofiádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje vo-
dovodÛ a kanalizací a krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ.
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• Zajistit a dohlíÏet na vysokou míru bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují poskyto-
vání vodohospodáfisk˘ch sluÏeb, zejména pak pfiehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání
a akumulaci vody; pfii návrzích vodních dûl dohlíÏet na respektování zásad platné legislativy (v souãasné dobû
napfi. vyhlá‰ky ã. 590/2002 Sb, o technick˘ch poÏadavcích pro vodní díla, ve znûní vyhlá‰ky ã. 367/2005 Sb.,
âSN 75 2410).

• Zajistit poÏadavky na vymezené koupací vody.
• Zajistit poÏadavky na vymezené rybné vody.
• Zajistit poÏadavky na jakost vody dodávané pro lidskou spotfiebu.

PouÏité zkratky

EU Evropská unie
âOV âistírna odpadních vod
ID Identifikaãní ãíslo opatfiení v rámci plánu oblasti povodí
LâR Lesy âeské republiky, s. p.
PM Povodí Moravy, s. p.
ZVHS Zemûdûlská vodohospodáfiská správa
PHP Plán hlavních povodí âeské republiky
Q100, Q50, Q20 PrÛtok vody pfii povodni s vypoãtenou ãetností opakování 100 (50, 20) let
VD Vodní dílo
VÚ Vodní útvar
UPZV Útvar podzemních vod
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