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PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ 

NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí 

LABE 

na území České republiky 



2 
 

Vážení spoluobčané, 

řeky, v jejichž povodích žijeme, od nepaměti formovaly krajinu našeho regionu a ovlivňují po staletí 

životy lidí, kteří se v blízkosti jejích břehů usídlují. Ať již vodu používáme k zavlažování našich polí, 

v průmyslové výrobě či k praní prádla v domácnostech, mizí v ní i část námi vyprodukovaných odpadů. 

Je na nás, zda vodní toky i nádrže zůstanou čisté, jestli lidé, zvířata i rostliny najdou v  povodích našich 

řek zdravé životní prostředí. 

Materiál, který se Vám nyní dostává do rukou, představuje jeden z klíčových výstupů přípravných 

prací zpracování plánů povodí pro druhou etapu procesu plánování v oblasti vod. Právě tento proces, 

který implementuje požadavky Rámcové směrnice o vodách, má zajistit, aby podzemní i povrchové 

vody dosáhly dobrého stavu nejpozději do roku 2027. Hlavním nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou 

plány povodí, respektive jimi navržená opatření. 

Příprava první etapy plánování v oblasti vod vyvrcholila v závěru roku 2009 schválením 8 plánů oblastí 

povodí zastupitelstvy příslušných krajů. Tímto momentem zároveň započalo období realizace 

opatření, která byla v těchto plánech navržena. Do roku 2015 je nutno připravit plány pro navazující 

druhou etapu. V rámci této přípravy probíhá přezkoumávání a aktualizace současných plánů povodí.  

A právě předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí představuje 

určitou formu zadání pro tyto plány, neboť identifikuje problémy, jimž se má příslušný plán povodí 

přednostně věnovat a jaká opatření pro dosažení cílů má tento plán navrhovat. 

Tento přehled zároveň představuje povinně zveřejňovaný výstup přípravných prací a umožňuje tak 

aktivní zapojení veřejnosti i uživatelů vody do procesu plánování v oblasti vod. Přispějte tedy svými 

náměty a připomínkami k tomu, aby voda, která dává život všemu kolem nás, byla zdravá a dostupná 

i pro příští generace. 
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1. Legislativní rámec 
 

Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí je dle § 25 odst. 1) 

písm. a) bodu 3. vodního zákona součástí přípravných prací pro zpracování plánů povodí a zároveň 

povinně zveřejňovaným výstupem procesu plánování v oblasti vod.  

Dle § 13 vyhlášky 24/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se 

předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami sestavuje na základě analýzy 

všeobecných a vodohospodářských charakteristik podle § 8, hodnocení dopadů lidské činnosti podle 

§ 9, map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik podle § 10, ekonomické analýzy podle 

§ 11 a programů zjišťování a hodnocení stavu vod podle § 21 odst. 3 vodního zákona s přihlédnutím 

ke stanoveným cílům podle § 12. 

 Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami obsahuje zejména 

 a) jmenovité vymezení rizikových vodních útvarů, 

 b) informace o významných dopadech lidské činnosti v rizikových vodních útvarech, 

 c) odhad významnosti jednotlivých vlivů na stav vodního útvaru, 

 d) jmenovité vymezení umělých vodních útvarů, 

 e) jmenovité vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a jejich zdůvodnění, 

 f) návrhy zvláštních cílů ochrany vod pro vybrané vodní útvary (§ 15) 

 

1.1. Vymezení pojmů 

Pojmy vymezené Rámcovou směrnicí  

Stav povrchové vody je obecným vyjádřením stavu útvaru povrchové vody, určený horším z jeho 

ekologického nebo chemického stavu. 

Stav podzemní vody je obecným vyjádřením stavu útvaru podzemní vody, daný horším z jeho 

kvantitativního nebo chemického stavu. 

Pojmy vymezené zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách  

Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter 

neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem 

nebo v nadzemních vedeních. 

Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení 

v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy 

a vody ve studních. 

Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém 

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod 
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a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary 

podzemních vod.  

Vodní útvary vymezené pro potřeby prvního plánovacího období, byly v rámci přípravných prací 

druhého plánovacích období revidovány. V některých dílčích povodích došlo ke změně ID vodních 

útvarů. U některých vodních útvarů došlo k převymezení rozvodnic. Došlo ke slučování i rozdělování 

vodních útvarů. Na převodníku vodních útvarů mezi prvním a druhým plánovacím obdobím se 

v současné době pracuje. V kapitole 4.1. lze nalézt rizikové vodní útvary podle číslování z druhého 

plánovacího období. Tabulková příloha Vodní útvary na území ORP rovněž obsahuje již nové číslování. 

Vodní útvary lze v mapě zobrazovat polygonově, nebo liniově. Mapové přílohy jsou tvořeny na 

podkladě polygonové vrstvy vodních útvarů, které zobrazuje povodí vodních útvarů. Liniové 

zobrazení představuje pouze páteřní tok (toto zobrazení bylo použito pro zobrazení VH problémů ze 

skupiny morfologické změny) 

Útvar povrchové vody je vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, například 

v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku.  

Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, který má v důsledku lidské činnosti podstatně 

změněný charakter. 

Umělý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody vytvořený lidskou činností. 

Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo 

kolektorech; kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou 

propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr. 

Pojmy vymezené vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 

rizik  

Rizikový vodní útvar je útvar, u něhož na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských 

charakteristik a zhodnocení dopadů lidské činnosti bylo zjištěno riziko nesplnění cílů ochrany vod jako 

složky životního prostředí na konci období platnosti plánu povodí, 

Pro potřeby předběžného přehledu VH problémů je rizikovým vodním útvarem také útvar u kterého 

je identifikován alespoň jeden významný vodohospodářský problém. 

2. Výchozí podklady  
 

Výchozími podklady pro zpracování předběžného přehledu významných problémů nakládání 

s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky jsou podklady 

(významné problémy) zjištěné a zpracované pro každý vodní útvar na úrovni dílčích povodí 

jednotlivými státními podniky Povodí: 

Povodí Labe, státní podnik, poskytlo podklady pro dílčí povodí Horního a středního Labe  

Povodí Ohře, státní podnik, poskytlo podklady pro dílčí povodí Ohře a dolního Labe a ostatních 

přítoků Ohře  
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Povodí Vltavy, státní podnik, poskytlo podklady pro dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Horní Vltavy 

a dílčí povodí Dolní Vltavy 

 

Přehled je zpracován samostatně pro útvary povrchových a podzemních vod. 

Podklady pro zpracování předběžného přehledu byly poskytnuty od státních podniků povodí (Labe, 

Ohře, Vltavy). Podklady byly předány v tabulkové podobě, jejíž uspořádání bylo individuální v každém 

ze tří zdrojů. 

Přehled VH problémů sledovaných v jednotlivých dílčích povodích, je předmětem kapitoly 5. V závěru 

kapitoly 5 je pak proveden výběr VH problémů národního významu. 

 

3. Vymezení části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky 
 

Část mezinárodní oblasti povodí Labe na území ČR zaujímá plochu 49 104 km2, což odpovídá 34 % 

z celkové plochy mezinárodní oblasti povodí Labe. Územím ČR protéká 34 % délky toku Labe z jeho 

celkové délky. 

Část mezinárodní oblast povodí Labe pokrývá 63 % území České republiky a zasahuje do krajů 

Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Karlovarského, Středočeského, 

Plzeňského, Jihočeského, kraje Vysočina a hlavního města Prahy. 

Část mezinárodní oblasti povodí Labe je na území České republiky vymezena dílčími povodími  

(dle § 1 vyhlášky. 393/2010 Sb.): 

 

a) Horního a středního Labe,  

b) Horní Vltavy,  

c) Dolní Vltavy,  

d) Berounky a  

e) Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 
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4. Jmenovité vymezení rizikových vodních útvarů 

 

4.1. Útvary povrchových vod 

Jako rizikové útvary povrchových vod jsou označeny ty útvary, ve kterých byl identifikován alespoň 

jeden významný problém nakládání s vodami. 

V části mezinárodní oblasti povodí Labe na českém území je identifikováno celkem 533 rizikových útvarů 

povrchových vod (tj. 73% z celkového počtu vodních útvarů povrchových vod v povodí).  

 

Rizikové vodní útvary jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

 

Dílčí povodí Horní Vltavy: 

 

V dílčím povodí Horní Vltavy je identifikováno celkem 94 rizikových útvarů povrchový vod (tj. 56 % z celkového 

počtu vodních útvarů povrchových vod v dílčím povodí) 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
HVL_0095_J Nádrž Olšina na toku Olšina Jihočeský 
HVL_0105_J Nádrž Lipno I na toku Vltava Jihočeský 
HVL_0130 Strážný potok od pramene po ústí do toku Vltava Jihočeský 
HVL_0180 Jílecký potok od pramene po ústí do toku Vltava Jihočeský 
HVL_0200 Třebonínský potok od pramene po ústí do toku Vltava Jihočeský 
HVL_0210 Vltava od Polečnice po tok Malše Jihočeský 
HVL_0250 Kamenice od pramene po ústí do Malše Jihočeský 
HVL_0290 Malše od toku Černá po vzdutí nádrže Římov Jihočeský 
HVL_0305_J Nádrž Římov na toku Malše Jihočeský 
HVL_0340 Stropnice od toku Veverský potok po Žárský potok Jihočeský 
HVL_0360 Stropnice od toku Žárský potok po ústí do Malše Jihočeský 
HVL_0380 Dehtářský potok od pramene po vzdutí rybníka Dehtář Jihočeský 
HVL_0395_J Rybník Dehtář na toku Dehtářský potok Jihočeský 
HVL_0400 Dehtářský potok od hráze rybníka Dehtář po ústí do toku Vltava Jihočeský 
HVL_0410 Bezdrevský potok od pramene po Olešník (Svatopluk) Jihočeský 
HVL_0420 Olešník (Svatopluk) od pramene po ústí do toku Bezdrevský potok Jihočeský 
HVL_0430 Bezdrevský potok od toku Olešník (Svatopluk) po vzdutí rybníka 

Bezdrev 
Jihočeský 

HVL_0445_J Rybník Bezdrev na toku Bezdrevský potok Jihočeský 
HVL_0450 Kyselá voda od pramene po ústí do toku Vltava Jihočeský 
HVL_0460 Vltava od Malše po vzdutí nádrže Hněvkovice včetně Bezdrevského 

potoka od hráze rybníka Bezdrev po ústí do toku Vltava 
Jihočeský 

HVL_0475_J Nádrž Hněvkovice na toku Vltava Jihočeský 
HVL_0500 Tušt (Hrdlořezský potok) od pramene po ústí do Lužnice Jihočeský 
HVL_0510 Dračice od pramene po státní hranici Jihočeský 
HVL_0545_J Rybník Kacležský na toku Koštěnický (Kacležský) potok Jihočeský 
HVL_0555_J Rybník Staňkovský na toku Koštěnický (Kacležský) potok Jihočeský 
HVL_0560 Vodoteč I od státní hranice po soutok s tokem Koštěnický (Kacležský) 

potok 
Jihočeský 

HVL_0570 Koštěnický (Kacležský) potok od hráze rybníka Staňkovský po ústí do 
Lužnice 

Jihočeský 

HVL_0580 Lužnice od toku Koštěnický (Kacležský) potok po vzdutí rybníka 
Rožmberk 

Jihočeský 

HVL_0590 Spolský potok od pramene po vzdutí rybníka Svět Jihočeský 
HVL_0605_J Rybník Svet na toku Spolský potok Jihočeský 
HVL_0610 Prostřední stoka od počátku po vzdutí rybníka Rožmberk, včetně toku 

Spolský potok od hráze rybníka Svět 
Jihočeský 

HVL_0620 Kánovský potok od pramene po vzdutí rybníka Kánov Jihočeský 
HVL_0625_J Rybník Kánov na toku Kánovský potok Jihočeský 
HVL_0635_J Rybník Rožmberk na toku Lužnice Jihočeský 
HVL_0640 Miletínský potok od pramene po vzdutí rybníka Dvořiště Jihočeský 
HVL_0645_J Rybník Dvořiště na toku Miletínský potok Jihočeský 
HVL_0655_J Rybník Záblatský na toku Ponědražský potok Jihočeský 
HVL_0660 Zlatá stoka Jihočeský 
HVL_0676_J Rybník Horusický na toku Bukovský potok Jihočeský 
HVL_0680 Lužnice od hráze rybníka Rožmberk po tok Nežárka, včetně toku 

Miletínský potok od toku Zlatá Stoka 
Jihočeský 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
HVL_0690 Kamenice od pramene po tok Žirovnice Jihlavský 

Jihočeský 
HVL_0720 Radouňský potok od pramene po ústí do toku Nežárka Jihlavský 

Jihočeský 
HVL_0730 Žirovnice od toku Počátecký potok po ústí do toku Nežárka a Nežárka 

od toku Žirovnice po Hamerský potok 
Jihlavský 
Jihočeský 

HVL_0740 Hamerský potok od pramene po Studenský potok Jihlavský 
Jihočeský 

HVL_0750 Studenský potok od pramene po ústí do toku Hamerský potok Jihočeský 
Jihlavský 

HVL_0790 Olešná od pramene po ústí do toku Hamerský potok Jihlavský 
Jihočeský 

HVL_0810 Lásenice od pramene po ústí do toku Nežárka Jihočeský 
HVL_0820 Nová Reka od Lužnice po ústí do toku Nežárka Jihočeský 
HVL_0835_J Rybník Holná na toku Holenský potok Jihočeský 
HVL_0840 Řečice od pramene po ústí do toku Nežárka Jihočeský 
HVL_0850 Nežárka od toku Hamerský potok po ústí do Lužnice Jihočeský 
HVL_0870 Donovský potok od pramene po ústí do Lužnice Jihočeský 
HVL_0880 Dírenský potok od pramene po ústí do Lužnice Jihočeský 

Jihlavský 
HVL_0890 Černovický potok od pramene po ústí do Lužnice Jihlavský 

Jihočeský 
HVL_0900 Borecký potok od pramene po ústí do Lužnice Jihočeský 
HVL_0910 Maršovský potok od pramene po ústí do Lužnice Jihočeský 
HVL_0950 Lužnice od toku Nežárka po Košínský potok Jihočeský 
HVL_0960 Košínský potok od pramene po ústí do Lužnice Středočeský 

Jihočeský 
HVL_0970 Smutná od pramene po Milevský potok Středočeský 

Jihočeský 
HVL_0980 Milevský potok od pramene po ústí do toku Smutná Středočeský 

Jihočeský 
HVL_0990 Smutná od toku Milevský potok po ústí do Lužnice Jihočeský 
HVL_1010 Lužnice od toku Košínský potok po vzdutí nádrže Kořensko Jihočeský 
HVL_1020 Bílinský potok od pramene po ústí do toku Lužnice Jihočeský 
HVL_1035_J Nádrž Kořensko na toku Vltava Jihočeský 
HVL_1055_J Nádrž Orlík I na toku Vltava Jihočeský 
HVL_1170 Otava od toku Vydra po tok Volšovka Plzeňský 

  Jihočeský 

HVL_1220 Mlýnský potok od pramene po ústí do náhonu z Otavy Plzeňský 
HVL_1230 Březový potok od pramene po ústí do toku Otava Plzeňský 

Jihočeský 
HVL_1240 Novosedelský potok od pramene po ústí do toku Otava Plzeňský 

Jihočeský 
HVL_1250 Otava od toku Volšovka po tok Volyňka Plzeňský 

Jihočeský 
HVL_1290 Volyňka od toku Spulka po ústí do toku Otava Jihočeský 
HVL_1300 Repický potok od pramene po ústí do toku Otava Jihočeský 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
HVL_1310 Vítkovský potok od pramene po ústí do toku Otava Jihočeský 
HVL_1320 Brložský potok od pramene po ústí do toku Otava Jihočeský 
HVL_1350 Blanice od vzdutí nádrže Husinec po Dubský potok Jihočeský 
HVL_1360 Dubský potok od pramene po ústí do Blanice Jihočeský 
HVL_1380 Blanice od toku Dubský potok po Radomilický potok Jihočeský 
HVL_1400 Blanice od toku Radomilický potok po ústí do toku Otava Jihočeský 
HVL_1420 Lomnice od pramene po Hradištský potok Plzeňský 

Středočeský 
Jihočeský 

HVL_1430 Hradištský potok od pramene po ústí do Lomnice Plzeňský 
Jihočeský 

HVL_1440 Závišínský potok od pramene po ústí do Lomnice Středočeský 
Jihočeský 

HVL_1450 Mracovský potok od pramene po ústí do Lomnice Jihočeský 
Plzeňský 

HVL_1460 Kostratecký potok od pramene po ústí do Lomnice Středočeský 
Jihočeský 

HVL_1470 Lomnice od toku Hradištský potok po vzdutí nádrže Orlík II Plzeňský 
Středočeský 

Jihočeský 
HVL_1510 Skalice od toku Hrádecký (Ostrovský) potok po ústí do Lomnice Středočeský 

Jihočeský 
HVL_1525_J Nádrž Orlík II na toku Otava Jihočeský 
HVL_2410 Otava od Blanice po vzdutí nádrže Orlík II Jihočeský 
HVL_2510 Otava od toku Volyňka po tok Blanice Jihočeský 
HVL_2650 Ponědražský potok od pramene po vzdutí rybníka Záblatský Jihočeský 
HVL_2670 Bukovský potok od pramene po vzdutí rybníka Horusický Jihočeský 
HVL_2750 Ponědražský potok od hráze rybníka Záblatský po ústí do Lužnice Jihočeský 
HVL_2800 Hamerský potok od toku Studenský potok po ústí do toku Nežárka Jihočeský 
HVL_2830 Holenský potok od pramene po vzdutí rybníka Holná Jihočeský 
HVL_2930 Holenský potok od hráze rybníka Holná po ústí do toku Nežárka Jihočeský 

 

Dílčí povodí Berounky: 

V dílčím povodí Berounky je identifikováno celkem 55 rizikových útvarů povrchový vod (tj. 60 % 

z celkového počtu útvarů povrchových vod v dílčím povodí). 

Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
BER_0050 Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže Plzeňský 

Karlovarský 
BER_0060 Kosový potok od pramene po ústí do Mže Plzeňský 

Karlovarský 
BER_0080 Úhlavka od pramene po Výrovský potok Plzeňský 
BER_0090 Výrovský potok od pramene po ústí do toku Úhlavka Plzeňský 
BER_0110 Mže od toku Úhlavka po vzdutí nádrže Hracholusky Plzeňský 
BER_0165_J Nádrž Hracholusky na toku Mže Plzeňský 
BER_0190 Černý potok od pramene po tok Pivoňka Plzeňský 



10 
 

Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
BER_0200 Pivoňka od pramene po ústí do toku Černý potok Plzeňský 
BER_0220 Zubřina od pramene po Záhořanský potok Plzeňský 
BER_0230 Záhořanský potok od pramene po ústí do toku Zubřina Plzeňský 
BER_0240 Zubřina od toku Záhořanský potok po ústí do toku Radbuza Plzeňský 
BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka Plzeňský 
BER_0260 Merklínka od pramene po ústí do toku Radbuza Plzeňský 
BER_0270 Radbuza od toku Merklínka po vzdutí nádrže České údolí Plzeňský 
BER_0285_J Nádrž České údolí na toku Radbuza Plzeňský 
BER_0310 Úhlava od toku Bílý potok po vzdutí nádrže Nýrsko Plzeňský 
BER_0325_J Nádrž Nýrsko na toku Úhlava Plzeňský 
BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava Plzeňský 
BER_0360 Polenka od pramene po ústí do toku Úhlava Plzeňský 
BER_0380 Točnický potok od pramene po Měcholupský potok Plzeňský 
BER_0400 Točnický potok od toku Měcholupský potok po ústí do toku Úhlava Plzeňský 
BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza Plzeňský 
BER_0430 Radbuza od hráze nádrže České údolí po ústí do toku Berounka Plzeňský 
BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský potok Plzeňský 
BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku Berounka Plzeňský 

Středočeský 
BER_0510 Holoubkovský potok od pramene po ústí do toku Klabava Plzeňský 

Středočeský 
BER_0520 Voldušský potok od pramene po ústí do toku Klabava Plzeňský 
BER_0530 Klabava od toku Skořický potok po ústí do toku Berounka Plzeňský 
BER_0550 Berounka od toku Mže po tok Střela Plzeňský 
BER_0560 Střela od pramene po vzdutí nádrže Žlutice Karlovarský 

Plzeňský 
BER_0585_J Nádrž Žlutice na toku Střela Karlovarský 
BER_0620 Kralovický potok od pramene po ústí do toku Střela Plzeňský 
BER_0630 Střela od hráze nádrže Žlutice po ústí do toku Berounka Karlovarský 

Plzeňský 
Ústecký 

BER_0640 Radnický potok od pramene po ústí do toku Berounka Plzeňský 
BER_0650 Javornice od pramene po Šípský potok Středočeský 

Plzeňský 
BER_0660 Šípský potok od pramene po ústí do Javornice Plzeňský 

Středočeský 
BER_0680 Zbirožský potok od pramene po tok Koželužka Plzeňský 

Středočeský 
BER_0690 Koželužka od pramene po ústí do toku Zbirožský potok Plzeňský 
BER_0720 Úporský potok od pramene po ústí do toku Berounka Plzeňský 

Středočeský 
BER_0730 Berounka od toku Střela po Rakovnický potok Středočeský 

Plzeňský 
BER_0750 Kolešovický potok od pramene po ústí do toku Rakovnický potok Středočeský 
BER_0760 Lišanský potok od pramene po ústí do toku Rakovnický potok Středočeský 

Ústecký 
BER_0770 Rakovnický potok od toku Kolešovický potok po ústí do toku Berounka Středočeský 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
BER_0820 Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka Středočeský 
BER_0830 Litavka od pramene po Obecnický potok Středočeský 
BER_0840 Litavka od toku Obecnický potok po tok Chumava Středočeský 
BER_0850 Chumava od pramene po ústí do toku Litavka Středočeský 
BER_0860 Litavka od toku Chumava po Červený potok Středočeský 
BER_0870 Červený potok od pramene po Stroupínský potok Plzeňský 

Středočeský 
BER_0880 Stroupínský potok od pramene po ústí do toku Červený potok Středočeský 

Plzeňský 
BER_0890 Červený potok od toku Stroupínský potok po ústí do toku Litavka Středočeský 
BER_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka Středočeský 
BER_0910 Loděnice od pramene po Lhotecký potok Středočeský 
BER_0920 Loděnice od toku Lhotecký potok po ústí do toku Berounka Středočeský 
BER_2015_J Nádrž Lučina na toku Mže Plzeňský 

 

Dílčí povodí Dolní Vltavy: 

V dílčím povodí Dolní Vltavy je identifikováno celkem 66 rizikových útvarů povrchový vod (tj. 80 % 

z celkového počtu vodních útvarů povrchových vod v dílčím povodí). 

Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
DVL_0015_J Nádrž Orlík III na toku Vltava Jihočeský 

Středočeský 
DVL_0030 Vltava od hráze nádrže Orlík po vzdutí nádrže Slapy Středočeský 

Jihočeský 
DVL_0040 Brzina od pramene po vzdutí nádrže Slapy Středočeský 

Jihočeský 
DVL_0060 Sedlecký potok od pramene po ústí do toku Mastník Jihočeský 

Středočeský 
DVL_0070 Krečovický potok od pramene po ústí do toku Mastník Středočeský 
DVL_0095_J Nádrž Slapy na toku Vltava Středočeský 
DVL_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava Středočeský 
DVL_0110 Vltava od hráze nádrže Slapy po tok Sázava Středočeský 
DVL_0125_J Rybník Velké Dářko na toku Sázava Jihlavský 
DVL_0130 Nižkovský potok od pramene po ústí do toku Sázava Jihlavský 
DVL_0150 Borovský potok od pramene po tok Bělá Jihlavský 
DVL_0160 Bělá od pramene po ústí do toku Borovský potok Jihlavský 
DVL_0170 Borovský potok od toku Bělá po ústí do toku Sázava Jihlavský 
DVL_0180 Břevnický potok od pramene po ústí do toku Sázava Jihlavský 
DVL_0200 Šlapanka od pramene po Zlatý potok Jihlavský 
DVL_0210 Zlatý potok od pramene po Mlýnský potok Jihlavský 
DVL_0220 Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Zlatý potok Jihlavský 
DVL_0230 Zlatý potok od toku Mlýnský potok po ústí do toku Šlapanka a Šlapanka 

po ústí do toku Sázava 
Jihlavský 

DVL_0240 Žabinec od pramene po ústí do toku Sázava Jihlavský 
DVL_0250 Úsobský potok od pramene po ústí do toku Sázava Jihlavský 
DVL_0260 Perlový potok od pramene po ústí do toku Sázava Jihlavský 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
DVL_0270 Lučický potok od pramene po ústí do toku Sázava Jihlavský 
DVL_0280 Sázavka od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 

Jihlavský 
DVL_0290 Pstružný potok od pramene po ústí do toku Sázava Jihlavský 
DVL_0300 Olešenský potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 

Jihlavský 
DVL_0310 Ostrovský potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 

Jihlavský 
DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka (Hejlovka) Jihlavský 

Středočeský 
DVL_0340 Cerekvický potok od pramene po ústí do toku Želivka (Hejlovka) Jihlavský 
DVL_0350 Bělá od pramene po ústí do toku Želivka (Hejlovka) Jihlavský 
DVL_0390 Kejtovský potok od pramene po ústí do toku Trnava Jihlavský 

Jihočeský 
DVL_0400 Trnava od toku Kejtovský potok po ústí do toku Želivka (Hejlovka) Jihlavský 
DVL_0430 Želivka (Hejlovka) od toku Trnava po vzdutí nádrže Švihov Jihlavský 
DVL_0460 Sedlický potok od pramene po Čechtický potok Středočeský 
DVL_0470 Čechtický potok od pramene po ústí do toku Sedlický potok Jihlavský 

Středočeský 
DVL_0495_J Nádrž Švihov na toku Želivka (Hejlovka) Jihlavský 

  Středočeský 

DVL_0500 Želivka (Hejlovka) od hráze Švihov po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0510 Štěpánovský potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0520 Čestínský potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0530 Losinský potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0550 Slupský potok od pramene po ústí do Blanice Středočeský 

Jihočeský 
DVL_0590 Blanice od toku Slupský potok po ústí do toku Sázava Jihočeský 

Středočeský 
DVL_0600 Křešický potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0610 Živý potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0620 Sázava od toku Želivka (Hejlovka) po Nučický potok Středočeský 
DVL_0630 Nučický potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0640 Jevanský potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0650 Mnichovka od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0660 Benešovský potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0670 Konopišťský potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0680 Mokřanský potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0690 Kamenický potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0700 Tloskovský potok od pramene po ústí do toku Janovický potok Středočeský 
DVL_0710 Janovický potok od pramene po ústí do toku Sázava Středočeský 
DVL_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava Středočeský 
DVL_0740 Botič od pramene po ústí do toku Vltava Pražský 

Středočeský 
DVL_0750 Rokytka od pramene po ústí do toku Vltava Středočeský 

Pražský 
DVL_0760 Knovízský potok od pramene po ústí do toku Zákolanský potok Středočeský 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
DVL_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava Středočeský 
DVL_0780 Bakovský potok od pramene po Zlonický potok Středočeský 
DVL_0790 Zlonický potok od pramene po ústí do toku Bakovský potok Ústecký 

Středočeský 
DVL_0800 Červený potok od pramene po ústí do toku Bakovský potok Středočeský 
DVL_0810 Bakovský potok od toku Zlonický potok po ústí do toku Vltava Ústecký 

Středočeský 
DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe Pražský 

Středočeský 
DVL_0830 Vraňansko-hořínský plavební kanál Ústecký 

Středočeský 
DVL_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potok Jihlavský 
DVL_2220 Sázava od pramene po vzdutí rybníka Velké Dářko Jihlavský 
 

Dílčí povodí Horního a středního Labe: 

V dílčím povodí Horního a středního Labe je identifikováno celkem 179 rizikových útvarů povrchový 

vod (tj. 86 % z celkového počtu vodních útvarů povrchových vod v povodí). 

Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
HSL_0010 Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně Královéhradecký 

Liberecký 
HSL_0020 Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka Liberecký 

Královéhradecký 
HSL_0030 Sovinka od pramene po ústí do Labe Liberecký 

Královéhradecký 
HSL_0060 Labe od toku Sovinka po tok Čistá Královéhradecký 
HSL_0090 Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá Královéhradecký 
HSL_0100 Čistá od toku Luční potok po ústí do Labe Královéhradecký 
HSL_0110 Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok Královéhradecký 
HSL_0120 Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok Královéhradecký 
HSL_0150 Kalenský potok od pramene po ústí do Labe Liberecký 

Královéhradecký 
HSL_0170 Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království Liberecký 

Královéhradecký 
HSL_0185_J Nádrž Les Království na toku Labe Královéhradecký 
HSL_0190 Běluňka od pramene po ústí do Labe Královéhradecký 
HSL_0250 Petříkovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná Královéhradecký 
HSL_0270 Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa Královéhradecký 
HSL_0280 Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa Královéhradecký 
HSL_0290 Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa Královéhradecký 
HSL_0300 Úpa od toku Ličná po ústí do Labe Královéhradecký 
HSL_0310 Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje Královéhradecký 
HSL_0320 Metuje od pramene po tok Vlásenka včetně Královéhradecký 
HSL_0330 Metuje od toku Vlásenka po tok Židovka Královéhradecký 
HSL_0340 Židovka od státní hranice po ústí do Metuje Královéhradecký 
HSL_0350 Dřevíč od pramene po ústí do Metuje Královéhradecký 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
HSL_0360 Brlenka od pramene po ústí do Metuje Královéhradecký 
HSL_0370 Metuje od toku Židovka po tok Střela Královéhradecký 
HSL_0380 Olešenka od pramene po ústí do Metuje Královéhradecký 
HSL_0405_J Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok Královéhradecký 
HSL_0410 Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od 

hráze nádrže Rozkoš 
Královéhradecký 

HSL_0420 Trotina od pramene po ústí do Labe Královéhradecký 
HSL_0430 Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického 

potoka (pramenná část) 
Královéhradecký 

HSL_0440 Labe od toku Metuje po tok Orlice Královéhradecký 
HSL_0460 Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže 

Pastviny I 
Pardubický 

Královéhradecký 
HSL_0475_J Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice Pardubický 
HSL_0500 Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice Pardubický 

Královéhradecký 
HSL_0520 Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice Pardubický 

Královéhradecký 
HSL_0530 Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Bělá Královéhradecký 
HSL_0540 Bělá od pramene po tok Dlouhá strouha Královéhradecký 
HSL_0550 Bělá od toku Dlouhá strouha vcetne po tok Kněžná Královéhradecký 
HSL_0590 Bělá od toku Kněžná po ústí do toku Divoká Orlice a Kněžná od 

toku Javornický potok po ústí do toku Bělá 
Královéhradecký 

HSL_0600 Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice Královéhradecký 
Pardubický 

HSL_0610 Divoká Orlice od toku Bělá po soutok s tokem Tichá Orlice Královéhradecký 
HSL_0620 Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně Pardubický 

Olomoucký 
HSL_0630 Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok Pardubický 
HSL_0640 Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice Pardubický 
HSL_0650 Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně Pardubický 
HSL_0660 Čermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice Pardubický 
HSL_0670 Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice Pardubický 
HSL_0680 Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroučka Pardubický 
HSL_0700 Dobroučka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice Pardubický 
HSL_0710 Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka Pardubický 
HSL_0720 Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda Pardubický 
HSL_0735_J Nádrž Hvězda na toku Třebovka Pardubický 
HSL_0740 Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice Pardubický 
HSL_0750 Skořenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice Pardubický 

Královéhradecký 
HSL_0760 Čermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice Královéhradecký 

Pardubický 
HSL_0770 Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice Pardubický 

Královéhradecký 
HSL_0780 Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dědina Královéhradecký 

Pardubický 
HSL_0790 Dědina od pramene po Hluky včetně Královéhradecký 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
HSL_0800 Dědina od toku Hluky po Brtevský potok Královéhradecký 
HSL_0810 Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dědina Královéhradecký 
HSL_0820 Zlatý potok od toku Dědina po ústí do toku Dědina Královéhradecký 
HSL_0830 Dědina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice Královéhradecký 
HSL_0840 Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice Královéhradecký 

Pardubický 
HSL_0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe Královéhradecký 
HSL_0860 Ředický potok od pramene po ústí do Labe Pardubický 
HSL_0870 Loučná od pramene po tok Desná Pardubický 
HSL_0880 Desná od pramene po ústí do toku Loučná Pardubický 
HSL_0890 Končinský potok od pramene po ústí do toku Loučná Pardubický 
HSL_0900 Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná Pardubický 
HSL_0910 Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná Pardubický 
HSL_0920 Loučná od toku Desná po ústí do Labe Pardubický 
HSL_0930 Labe od Orlice po tok Chrudimka Pardubický 

Královéhradecký 
HSL_0940 Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry Vysočina 

Pardubický 
HSL_0955_J Nádrž Hamry na toku Chrudimka Vysočina 

Pardubický 
HSL_0960 Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice Pardubický 
HSL_0970 Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka Pardubický 

Vysočina 
HSL_0980 Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec Vysočina 

Pardubický 
HSL_0995_J Nádrž Sec na toku Chrudimka Pardubický 

 Vysočina 

HSL_1000 Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok vcetne Pardubický 
HSL_1010 Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka Pardubický 
HSL_1020 Novohradka od pramene po tok Krounka Pardubický 
HSL_1030 Krounka od pramene po tok Kamenická voda vcetne Pardubický 
HSL_1040 Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka Pardubický 
HSL_1050 Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně Pardubický 
HSL_1060 Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka Pardubický 
HSL_1070 Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně Pardubický 
HSL_1080 Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka Pardubický 
HSL_1090 Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka Pardubický 
HSL_1100 Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe Pardubický 
HSL_1110 Jesenčanský potok od pramene po ústí do Labe Pardubický 
HSL_1120 Černská strouha od pramene po ústí do Labe Královéhradecký 

Pardubický 
HSL_1130 Struha od pramene po Mlýnský potok včetně Pardubický 
HSL_1140 Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe Pardubický 
HSL_1150 Soprečský potok od pramene po ústí do Labe Pardubický 
HSL_1160 Brložský potok od pramene po ústí do Labe Středočeský 

Pardubický 
HSL_1170 Strašovský potok od pramene po ústí do Labe Královéhradecký 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
Pardubický 

HSL_1180 Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava Středočeský 
Pardubický 

Královéhradecký 
HSL_1190 Doubrava od pramene po tok Cerhovka Vysočina 
HSL_1200 Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně Vysočina 

Pardubický 
HSL_1210 Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostačovka Vysočina 

Pardubický 
Středočeský 

HSL_1220 Hostačovka od pramene po Babský potok včetně Vysočina 
HSL_1230 Hostačovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava Středočeský 

Vysočina 
Pardubický 

HSL_1240 Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně Vysočina 
Středočeský 

HSL_1250 Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava Středočeský 
HSL_1260 Doubrava od toku Hostačovka po ústí do Labe Pardubický 

Středočeský 
HSL_1270 Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně Středočeský 

Vysočina 
HSL_1280 Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice Středočeský 
HSL_1295_J Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice Středočeský 
HSL_1300 Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka Středočeský 
HSL_1310 Klejnárka od toku Paběnický potok po ústí do Labe Středočeský 
HSL_1320 Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) 

včetně 
Středočeský 

HSL_1330 Bačovka od pramene po ústí do Labe Středočeský 
HSL_1340 Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina Středočeský 
HSL_1350 Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák) Liberecký 

Královéhradecký 
HSL_1360 Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina Královéhradecký 
HSL_1370 Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina Liberecký 

Královéhradecký 
HSL_1380 Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina Liberecký 

Královéhradecký 
HSL_1390 Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina Královéhradecký 
HSL_1400 Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice Středočeský 

Královéhradecký 
HSL_1410 Bystřice od pramene po Bašnický potok Královéhradecký 
HSL_1420 Bašnický potok od pramene po ústí do Bystřice Královéhradecký 
HSL_1430 Bystřice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina Pardubický 

Královéhradecký 
HSL_1440 Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina Královéhradecký 

Pardubický 
Středočeský 

HSL_1450 Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehuňský Středočeský 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 

  Královéhradecký 

HSL_1465_J Rybník Žehuňský na toku Cidlina Středočeský 
HSL_1470 Cidlina od hráze rybníka Žehuňský po ústí do Labe Středočeský 
HSL_1480 Labe od toku Cidlina po tok Mrlina Středočeský 
HSL_1490 Mrlina od pramene po Hasinský potok Středočeský 

Královéhradecký 
HSL_1500 Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina Královéhradecký 

Středočeský 
HSL_1510 Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok Královéhradecký 

Středočeský 
HSL_1520 Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok Královéhradecký 

Středočeský 
HSL_1530 Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok Královéhradecký 

Středočeský 
HSL_1540 Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina Středočeský 
HSL_1550 Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina Středočeský 
HSL_1560 Křinecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina Středočeský 
HSL_1570 Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina Středočeský 
HSL_1580 Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina Středočeský 
HSL_1590 Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe Středočeský 
HSL_1630 Bečvárka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka Středočeský 
HSL_1640 Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka Středočeský 
HSL_1650 Výrovka od toku Bečvárka po ústí do Labe Středočeský 
HSL_1660 Vlkava od pramene po ústí do Labe Středočeský 
HSL_1670 Výmola od pramene po ústí do Labe Středočeský 

Hl.m.Praha 
HSL_1680 Labe od toku Mrlina po tok Jizera Středočeský 
HSL_1730 Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka Liberecký 
HSL_1740 Jizerka od pramene po Cedron vcetne Královéhradecký 

  Liberecký 

HSL_1750 Jizerka od toku Cedroň po ústí do toku Jizera Liberecký 
HSL_1760 Jizera od toku Jizerka po tok Oleška Liberecký 
HSL_1770 Oleška od pramene po tok Rokytka Královéhradecký 

 Liberecký 

HSL_1780 Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka Královéhradecký 
Liberecký 

HSL_1790 Popelka od pramene po ústí do toku Oleška Královéhradecký 
Liberecký 

HSL_1800 Tampelačka od pramene po ústí do toku Oleška Liberecký 
Královéhradecký 

HSL_1810 Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera Královéhradecký 
Liberecký 

HSL_1820 Jizera od toku Oleška po tok Kamenice Liberecký 
HSL_1830 Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl Liberecký 
HSL_1845_J Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice Liberecký 
HSL_1850 Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová Liberecký 
HSL_1870 Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná Liberecký 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
HSL_1880 Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš Liberecký 
HSL_1895_J Nádrž Souš na toku Černá Desná Liberecký 
HSL_1900 Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice Liberecký 
HSL_1910 Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera Liberecký 
HSL_1920 Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera Liberecký 
HSL_1940 Libuňka od pramene po ústí do toku Jizera Královéhradecký 

Liberecký 
HSL_1950 Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera Královéhradecký 

Liberecký 
Středočeský 

HSL_1960 Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka Liberecký 
Středočeský 

HSL_1970 Mohelka od pramene po Bezdečínský potok včetně Liberecký 
HSL_1980 Mohelka od toku Bezdečínský potok po tok Oharka Liberecký 
HSL_2000 Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka Liberecký 
HSL_2020 Kněžmostka od pramene po ústí do toku Jizera Středočeský 

Královéhradecký 
HSL_2030 Klenice od pramene po ústí do toku Jizera Královéhradecký 

Středočeský 
HSL_2040 Jizera od toku Mohelka po Střenický potok včetně Liberecký 

Středočeský 
HSL_2050 Jizera od toku Střenický potok po ústí do Labe Středočeský 
HSL_2070 Košátecký potok od pramene po ústí do Labe Středočeský 
HSL_2080 Černavka od pramene po ústí do Labe Středočeský 
HSL_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava Středočeský 

Hl.m.Praha 
HSL_2390 Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš Královéhradecký 
HSL_2600 Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně Středočeský 
HSL_2620 Výrovka od Ostašovského potoka po tok Bečvárka Středočeský 
HSL_3060 Mratínský potok od pramene po ústí do Labe Středočeský 

Hl.m.Praha 
 

Dílčí povodí Ohře a dolního Labe a ostatních přítoků Ohře: 

V dílčím povodí Ohře a dolního Labe a ostatních přítoků Ohře je identifikováno celkem 139 rizikových 

útvarů povrchový vod (tj. 79 % z celkového počtu útvarů povrchových vod v dílčím povodí). 

Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
DE_BY_SE010 Račí potok/Selb Karlovarský 
DE_BY_SE035 Odrava/Wondreb od ústí toku Seibertsbach po statni hranici Karlovarský 
DE_BY_SE039 Muhlbach Karlovarský 
DE_BY_SE044 Mugelbach od pramene po statni hranici Karlovarský 
DESN_53218-1 Fleissenbach (Plesna) Karlovarský 
DESN_53234-1 Zwota Karlovarský 
DESN_53714-1 Rybný potok (Gottleuba-1) Ústecký 
DESN_53718-1 Mohelnice (Müglitz-1) Ústecký 
DESN_5372-1 Divoká Bystrice (Weisseritz-1) Ústecký 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
DESN_541284-1 Polavský potok/Pohlwasser od pramene po státní hranici Karlovarský 
DESN_54264-2 Prísecnice (Pressnitz - 1) Ústecký 
DESN_566132 Hranický potok/Tetterweinbach od pramene po státní hranici Karlovarský 
OHL_0010 Úštecký potok od pramene po ústí do Labe Ústecký 

Liberecký kraj 
OHL_0020 Luční potok od pramene po ústí do Labe Ústecký 
OHL_0030 Labe od toku Vltava po tok Ohře Ústecký 

Liberecký kraj 
Středočeský 

OHL_0050 Ohře/Eger od státní hranice po tok Reslava/Röslau Karlovarský 
OHL_0075_J Nádrž Skalka na toku Ohře Karlovarský 
OHL_0080 Ohře od hráze nádrže Skalka po Slatinný potok Karlovarský 
OHL_0090 Slatinný potok od pramene po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0100 Sázek od pramene po Stodolský potok Karlovarský 
OHL_0110 Stodolský potok od pramene po ústí do toku Sázek Karlovarský 
OHL_0130 Plesná/Fleissenbach od státní hranice po tok Lubinka Karlovarský 
OHL_0140 Lubinka od pramene po ústí do toku Plesná Karlovarský 
OHL_0150 Plesná od toku Lubinka po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0160 Odrava/Wondreb od státní hranice po vzdutí nádrže Jesenice Karlovarský 
OHL_0170 Mohelenský potok/Mügelbach od státní hranice po soutok s 

tokem Odrava 
Karlovarský 

OHL_0185_J Nádrž Jesenice na toku Odrava Karlovarský 
OHL_0190 Lipoltovský potok od pramene po ústí do toku Odrava Karlovarský 
OHL_0200 Odrava od hráze nádrže Jesenice po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0225_J Nádrž Horka na toku Libocký potok Karlovarský 
OHL_0230 Libocký potok od hráze nádrže Horka po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0240 Ohře od toku Slatinný potok po tok Velká Libava Karlovarský 
OHL_0250 Libava od pramene po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0260 Tisová od pramene po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0270 Ohře od toku Libava po tok Svatava Karlovarský 
OHL_0280 Svatava od státní hranice po tok Rotava Karlovarský 
OHL_0290 Rotava od pramene po ústí do toku Svatava Karlovarský 
OHL_0300 Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0310 Lobezský potok od pramene po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0320 Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka Karlovarský 
OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0340 Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0350 Rolava od pramene po Nejdecký potok Karlovarský 
OHL_0360 Nejdecký potok od pramene po ústí do toku Rolava Karlovarský 
OHL_0370 Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0380 Ohře od toku Svatava po tok Teplá Karlovarský 
OHL_0390 Teplá od pramene po Pramenský potok Karlovarský 

Plzeňský 
OHL_0400 Pramenský potok od pramene po ústí do toku Teplá Karlovarský 
OHL_0410 Otročínský potok od pramene po ústí do toku Teplá Karlovarský 
OHL_0420 Lomnický potok od pramene po vzdutí nádrže Stanovice Karlovarský 
OHL_0430 Dražovský potok od pramene po vzdutí nádrže Stanovice Karlovarský 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
OHL_0445_J Nádrž Stanovice na toku Lomnický potok Karlovarský 
OHL_0450 Lomnický potok od hráze nádrže Stanovice po ústí do toku 

Teplá 
Karlovarský 

OHL_0460 Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0470 Vitický potok od pramene po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0500 Ohře od toku Teplá po tok Bystrice Karlovarský 
OHL_0510 Bystrice od pramene po Jáchymovský potok Karlovarský 
OHL_0520 Jáchymovský potok od pramene po ústí do Bystrice Karlovarský 
OHL_0530 Bystrice od toku Jáchymovský potok po ústí do Ohře Karlovarský 
OHL_0540 Ohře od Bystrice po Hučivý potok Ústecký 

Karlovarský 
OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře Ústecký 
OHL_0560 Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice Ústecký 

Karlovarský 
OHL_0575_J Nádrž Nechranice na toku Ohře Ústecký 
OHL_0580 Ohře od hráze nádrže Nechranice po Liboc Ústecký 
OHL_0590 Liboc od pramene po tok Leska Ústecký 

Karlovarský 
OHL_0600 Leska od pramene po ústí do toku Liboc Ústecký 

Karlovarský 
OHL_0610 Liboc od toku Leska po ústí do Ohře Ústecký 
OHL_0620 Ohře od toku Liboc po tok Blšanka Ústecký 
OHL_0630 Blšanka od pramene po Očihovecký potok Karlovarský 

Plzeňský 
Ústecký 

Středočeský 
OHL_0640 Očihovecký potok od pramene po ústí do toku Blšanka Ústecký 

  Středočeský 

OHL_0650 Blšanka od toku Očihovecký potok po ústí do Ohře Ústecký 
Středočeský 

OHL_0660 Ohře od toku Blšanka po tok Chomutovka Středočeský 
Ústecký 

OHL_0670 Chomutovka od pramene po tok Hačka Ústecký 
OHL_0680 Hačka od pramene po ústí do toku Chomutovka Ústecký 
OHL_0690 Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře Ústecký 
OHL_0700 Hrádecký potok od pramene po ústí do Ohře Ústecký 
OHL_0710 Žejdlík od pramene po ústí do Ohře Ústecký 
OHL_0720 Rosovka od pramene po ústí do Ohře Ústecký 
OHL_0730 Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe Ústecký 

Středočeský 
OHL_0740 Modla od pramene po ústí do Labe Ústecký 
OHL_0750 Labe od toku Ohře po tok Bílina Ústecký 
OHL_0760 Bílina od pramene po rozdělovací objekt Březenec (resp. PKP) Ústecký 
OHL_0770 Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) Ústecký 
OHL_0780 Bílina od rozdělovacího objektu Březenec (resp. PKP) po tok 

Loupnice 
Ústecký 

OHL_0790 Loupnice od pramene po ústí do toku Bílina Ústecký 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
OHL_0800 Bílý potok od pramene po tok Bílina Ústecký 
OHL_0810 Srpina od pramene po ústí do toku Bílina Ústecký 
OHL_0820 Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec Ústecký 
OHL_0830 Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina Ústecký 
OHL_0840 Bystrice od pramene po ústí do toku Bílina Ústecký 
OHL_0850 Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok Ústecký 
OHL_0860 Ždírnický potok od pramene po Zalužanský potok Ústecký 
OHL_0870 Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok Ústecký 
OHL_0880 Ždírnický potok od toku Zalužanský potok po ústí do toku Bílina Ústecký 
OHL_0890 Klíšský potok od pramene po Ždárský potok Ústecký 
OHL_0900 Klíšský potok od toku Ždárský potok po ústí do toku Bílina Ústecký 
OHL_0910 Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do Labe Ústecký 
OHL_0930 Jílovský potok od pramene po ústí do Labe Ústecký 
OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok Ústecký 
OHL_0950 Ploučnice od pramene po Panenský potok Liberecký kraj 
OHL_0960 Panenský potok od pramene po ústí do Ploučnice Liberecký kraj 
OHL_0970 Ploučnice od toku Panenský potok po tok Svitávka Liberecký kraj 
OHL_0980 Svitávka od pramene po Boberský potok Liberecký kraj 

Ústecký 
OHL_0990 Boberský potok od pramene po ústí do toku Svitávka Ústecký 

Liberecký kraj 
OHL_1000 Svitávka od toku Boberský potok po ústí do Ploučnice Liberecký kraj 
OHL_1010 Šporka od pramene po ústí do Ploučnice Liberecký kraj 

Ústecký 
OHL_1020 Ploučnice od toku Svitávka po Robečský potok Liberecký kraj 
OHL_1050 Robečský potok od pramene po vzdutí nádrže Máchovo jezero Liberecký kraj 

  Středočeský 
kraj 

OHL_1060 Břehyňský potok od pramene po vzdutí nádrže Máchovo jezero Liberecký kraj 

  Středočeský 
kraj 

OHL_1075_J Nádrž Máchovo jezero na toku Robečský potok Liberecký kraj 
OHL_1080 Robečský potok od hráze nádrže Máchovo jezero po Bobří 

potok 
Liberecký kraj 

OHL_1090 Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský potok Ústecký 
Liberecký kraj 

OHL_1100 Robečský potok od toku Bobří potok po ústí do Ploučnice Liberecký kraj 
OHL_1110 Ploučnice od toku Robečský potok po ústí do Labe Liberecký kraj 

Ústecký 
OHL_1120 Kamenice od pramene po tok Chřibská Kamenice Ústecký 

Liberecký kraj 
OHL_1130 Chřibská Kamenice od pramene po ústí do Kamenice Ústecký 

Liberecký kraj 
OHL_1140 Kamenice od toku Chřibská Kamenice po ústí do Labe Ústecký 
OHL_1150 Labe od toku Jílovský potok po státní hranici Ústecký 
OHL_1170 Brtnický potok od pramene po ústí do Křinice Ústecký 
OHL_1190 Vilémovský potok od pramene po Mikulášovický potok Ústecký 



22 
 

Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
OHL_1200 Mikulášovický potok od pramene po ústí do toku Vilémovský 

potok 
Ústecký 

OHL_1210 Vilémovský potok od toku Mikulášovický potok po státní 
hranici 

Ústecký 

OHL_1220 Luční potok od pramene po ústí do toku Vilémovský potok Ústecký 
OHL_1230 Rožanský potok/Rosenbach po ústí do toku Spree Ústecký 
OHL_1240 Rybný potok/Gottleuba od pramene po státní hranici Ústecký 
OHL_1260 Moldavský potok/Freiberger Mulde od pramene po státní 

hranici 
Ústecký 

OHL_1270 Polava/Pöhlbach od pramene po státní hranici Karlovarský 
Ústecký 

OHL_1280 Přísečnice od pramene po vzdutí nádrže Přísečnice Ústecký 
OHL_1295_J Nádrž Přísečnice na toku Přísečnice Ústecký 
OHL_1310 Černá voda/Jöhstädter Schwarzwasser od pramene po státní 

hranici 
Ústecký 

Karlovarský 
OHL_1320 Flájský potok od pramene po vzdutí nádrže Fláje Ústecký 
OHL_1335_J Nádrž Fláje na toku Flájský potok Ústecký 
OHL_1350 Svídnice/Schweinitz od pramene po Flájský potok/Flöha Ústecký 
OHL_1360 Načetínský potok/Natzschung od pramene po Flájský potok Ústecký 
OHL_1370 Černá/Schwarze Pockau od pramene po státní hranici Ústecký 
OHL_1410 Bílý Halštrov/Weisse Elster od pramene po státní hranici Karlovarský 
OHL_3060 Reslava/Röslau od státní hranice po ústí do Ohře a Ohře po 

vzdutí nádrže Skalka 
Karlovarský 
Karlovarský 

OHL_3160 Křinice od pramene po státní hranici Ústecký 
 

Příloha č. 1 - Mapa rizikových útvarů povrchových vod 

 

4.2. Útvary podzemních vod 

Jako rizikové útvary podzemních vod jsou označeny ty útvary, ve kterých byl identifikován alespoň 

jeden významný problém nakládání s vodami. 

V části mezinárodní oblasti povodí Labe na českém území je identifikováno celkem 85 rizikových 

útvarů podzemních vod (tj. 80 z celkového počtu útvarů podzemních vod v povodí).  

 

Rizikové vodní útvary jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

 

Dílčí povodí Horní Vltavy: 

 

V dílčím povodí Horní Vltavy je identifikováno celkem 6 rizikových útvarů podzemních vod (tj. 50 % 

z celkového počtu útvarů podzemních vod v dílčím povodí). 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
12110 Kvartér Lužnice Jihočeský 
12300 Kvartér Otavy a Blanice Jihočeský 
21400 Třeboňská pánev - jižní část Jihočeský 
21510 Třeboňská pánev - severní část Jihočeský 
21520 Třeboňská pánev - střední část Jihočeský 
21600 Budějovická pánev Jihočeský 
63102 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy - Vltava po soutok s 

tokem Malše 
Jihočeský 

63201 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - jižní část Jihočeský 
Vysočina 

Středočeský 
Plzeňský 

63202 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - Horní povodí Skalice Plzeňský 
Jihočeský 

Středočeský 
 

Dílčí povodí Berounky: 

V dílčím povodí Berounky je identifikováno celkem 8 rizikových útvarů podzemních vod (tj. 53 % 

z celkového počtu útvarů podzemních vod v dílčím povodí). 

Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 

13100 Kvartér Úhlavy Plzeňský 

13200 Kvartér Radbuzy Plzeňský 

13300 Kvartér Mže Plzeňský 

51100 Plzeňská pánev Plzeňský 

Karlovarský 

Plzeňský 

51310 Rakovnická pánev Plzeňský 

Karlovarský 

Středočeský 

Ústecký 

51320 Žihelská pánev Plzeňský 

Středočeský 

62122 Krystalinikum a proterozoikum povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po 
Staňkov - horní část povodí Černého potoka 

Plzeňský 

62221 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku 
Radbuzy - západní část 

Plzeňský 

62222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku 
Radbuzy - východní část 

Plzeňský 

Středočeský 

62223 Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy Plzeňský 

62400 Svrchní silur a devon Barrandienu Středočeský 

Hlavní město 
Praha 
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Dílčí povodí Dolní Vltavy: 

V dílčím povodí Dolní Vltavy jsou identifikovány celkem 3 rizikové útvary podzemních vod (tj. 60 % 

z celkového počtu útvarů podzemních vod v dílčím povodí). 

Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
51400 Kladenská pánev Středočeský 

Ústecký 
62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy Středočeský 

Hlavní město Praha 
63203 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - Mezipovodí Vltavy od 

soutoku s Vápenickým potokem po Slapy 
Středočeský 

63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část Jihočeský 
Vysočina 

Středočeský 
 

Dílčí povodí Horního a středního Labe: 

V dílčím povodí Horního a středního Labe je identifikováno celkem 29 rizikových útvarů podzemních 

vod (tj. 63% z celkového počtu útvarů podzemních vod v dílčím povodí). 

Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
11100 Kvartér Orlice Královéhradecký 

Pardubický 
11210 Kvartér Labe po Hradec Králové Královéhradecký 
11220 Kvartér Labe po Pardubice Pardubický 

Královéhradecký 
11300 Kvartér Loučné a Chrudimky Pardubický 
11400 Kvartér Labe po Týnec Středočeský 

Pardubický 
11510 Kvartér Labe po Kolín Středočeský 
11520 Kvartér Labe po Nymburk Středočeský 
11600 Kvartér Urbanické brány Středočeský 

Pardubický 
Královéhradecký 

11710 Kvartér Labe po Jizeru Středočeský 
11720 Kvartér Labe po Vltavu Ústecký 

Středočeský 
41100 Polická pánev Královéhradecký 

Královéhradecký 
42210 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje Královéhradecký 
42220 Podorlická křída v povodí Orlice Královéhradecký 

Pardubický 
42310 Ústecká synklinála v povodí Orlice Pardubický 
42400 Královédvorská synklinála Královéhradecký 
42500 Hořicko-miletínská křída Královéhradecký 
42610 Kyšperská synklinála v povodí Orlice Královéhradecký 

Pardubický 
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Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
43100 Chrudimská křída Pardubický 
43200 Dlouhá mez - jižní část Vysočina 
43300 Dlouhá mez - severní část Vysočina 

Pardubický 
43400 Čáslavská křída Pardubický 

Středočeský 
43500 Velimská křída Středočeský 
43600 Labská křída Liberecký 

Pardubický 
Středočeský 

Královéhradecký 
44100 Jizerská křída pravobřežní Středočeský 

Liberecký 
44200 Jizerský coniak Liberecký 

Středočeský 
Královéhradecký 

44300 Jizerská křída levobřežní Liberecký 
Středočeský 

Královéhradecký 
45100 Křída severně od Prahy Středočeský 

  Hlavní město Praha 

45210 Křída Košáteckého potoka Středočeský 
47100 Bazální křídový kolektor na Jizeře Královéhradecký 

Liberecký 
Středočeský 

51510 Podkrkonošský permokarbon Královéhradecký 
Liberecký 

51520 Náchodský perm Královéhradecký 
51610 Dolnoslezská pánev - západní část Královéhradecký 
65310 Kutnohorské krystalinikum Středočeský 

Vysočina 
Pardubický 

65322 Krystalinikum Železných hor - severozápadní část Středočeský 
Pardubický 

 

Dílčí povodí Ohře a dolního Labe a ostatních přítoků Ohře: 

V dílčím povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Ohře je identifikováno celkem 25 rizikových 

útvarů podzemních vod (tj. 89 % z celkového počtu útvarů podzemních vod v dílčím povodí). 

Identifikátor Název vodního útvaru Kraj 
11800 Kvartér Labe po Lovosice Ústecký 
11900 Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve Karlovarský 
21100 Chebská pánev Karlovarský 
21200 Sokolovská pánev Karlovarský 
21310 Mostecká pánev - severní část Ústecký 



26 
 

21320 Mostecká pánev - jižní část Ústecký 
Karlovarský 

45220 Křída Liběchovky a Pšovky Ústecký 
Liberecký 

Středočeský 
45230 Křída Obrtky a Úštěckého potoka Ústecký 

Liberecký 
Středočeský 

45300 Roudnická křída Středočeský 
Ústecký 

45400 Ohárecká křída Ústecký 
45500 Holedeč Ústecký 
46110 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část Ústecký 
46120 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část Ústecký 
46200 Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh Liberecký 

Ústecký 
46300 Děčínský Sněžník Ústecký 
46400 Křída Horní Ploučnice Ústecký 

Liberecký 
Středočeský 

46500 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice Liberecký 
Ústecký 

46600 Křída Dolní Kamenice a Křinice Ústecký 
47200 Bazální křídový kolektor v od Hamru po Labe Ústecký 

Liberecký 
Středočeský 

47300 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále Ústecký 
Liberecký 

61110 Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor Karlovarský 
61120 Krystalinikum Slavkovského lesa Karlovarský 
61200 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň Karlovarský 

Ústecký 
61310 Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu Ústecký 
61330 Teplický ryolit Ústecký 
64110 Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny Ústecký 

 

Příloha č. 2 - Mapa rizikových útvarů podzemních vod 
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5. Informace o významných dopadech lidské činnosti v rizikových vodních 

útvarech 

 

Tato kapitola podává informace o významných dopadech lidské činnosti v rizikových vodních 

útvarech. Jako významný dopad ve vodním útvaru je považován každý významný problém nakládání 

s vodami identifikovaný ve vodním útvaru. Česká část mezinárodní oblasti povodí Labe se skládá 

z celkem pěti dílčích povodí, která jsou zpravována Státními podniky Povodí Labe (Horní a střední 

Labe), Ohře (Ohře a Dolní Labe) a Vltavy (Horní Vltava, Dolní Vltava, Berounka). Jednotlivé státní 

podniky Povodí vyhodnotili významné problémy nakládání s vodami vždy v dílčích povodích ve své 

zprávě. 

V dílčím povodí Horního a středního Labe jsou sledovány následující významné problémy nakládání 

s vodami: 

1. Látkové zatížení z bodových zdrojů znečištění 

 Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod 

 Nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod 

 Znečištění vod v důsledku intenzivního chovu ryb 

 Nedostatečná úroveň čištění dešťových vod z intravilánu obcí  

 Znečištění vod v důsledku rekreačního využití 

2. Látkové zatížení z plošných zdrojů znečištění 

 Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin  

 Eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek) 

 Staré ekologické zátěže  

 Nevhodné využívání území 

 Plošné znečištění z atmosférické depozice 

3. Odběry a regulace hydrologického režimu 

 Odběry a vypouštění za podmínek nízkých průtoků  

 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla  

 Nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE 

 Nevhodný hydrologický režim  

 Umělé zasněžování 

4. Hydromorfologie a ochrana vodních ekosystémů 

 Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech  

 Prostupnost vodních toků 

 Nedostatek rybích úkrytů a jiných stanovišť v korytech vodních toků  

 Nevyhovující skladba břehových porostů a porostů údolních niv  

 Nevhodné využívání území v nivě 

5. Ochrana před extrémními účinky vod 

 Nedostatečná ochrana zastavěných území  

 Erozní účinky povrchově odtékající vody  

 Snížená retenční schopnost v krajině  
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 Vlastnické vztahy při prosazování protipovodňové ochrany (platnost pro celé dílčí 

povodí) 

 Účinný varovný systém (platnost pro celé dílčí povodí) 

 Podmínky a limity ochrany přírody k řešení PPO 

6. Ostatní problémy nakládání s vodami 

 Konflikt mezi ochranou přírody a zajištěním VH služeb (problematika 

akceptovatelného  

 zajištění VH služeb z hlediska zlepšování stavu VÚ) 

 Erozní účinky povrchově odtékající vody 

 Zajištění podmínek pro plavbu 

 Kapacitně a technicky nevyhovující VH infrastruktura 

 Vlastnické vztahy při prosazování protipovodňové ochrany (platnost pro celé dílčí 

povodí) 

 Neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl 

 Udržení sociálně přijatelné ceny vodného a stočného 

 

V dílčím povodí Dolní Vltavy, Horní Vltavy, a Berounky jsou sledovány následující významné problémy 

nakládání s vodami. 

1. Významné látkové zatížení 

 Organické znečištění- nedostatečné odkanalizování a čištění odpadních vod 

 Organické znečištění-nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod (včetně 

vypuštění důlních vod) 

 Organické znečištění- znečištění vod v důsledku ostatních vlivů 

 Znečištění živinami, eutrofizace- nedostatečné odkanalizování a čištění 

komunálních odpadních vod 

 Znečištění živinami, eutrofizace- nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod 

(včetně vypuštění důlních vod) 

 Znečištění živinami, eutrofizace- plošné znečištění (zemědělství, doprava, ostatní) 

 Znečištění živinami, eutrofizace- znečištění vod v důsledku ostatních vlivů 

 Znečištění nebespečnými látkami- Nedostatečné čištění průmyslových odpadních 

vod (včetně vypuštění důlních vod) 

 Znečištění nebespečnými látkami- plošné znečištění (zemědělství, doprava, ostatní) 

 Nevhodné morfologické úpravy vodních toků 

 Znečištění podzemních vod v důsledku bodových zdrojů znečištění 

 Znečištění podzemních vod v důsledku plošných zdrojů znečištění 

2. Významné morfologické změny 

 Nevhodné morfologické úpravy vodních toků 

V dílčím povodí Ohře a Dolního Labe jsou sledovány následující významné problémy nakládání 

s vodami. 

 Nedostatečná VH infrastruktura u aglomerací nad 2000 EO 

 Nedostatečné čištění splaškových vod v aglomeracích do 2000 EO 
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 Eutrofizace vodních nádrží 

 P-4  Abraze na vodních nádržích + geomechanická nestabilita břehů 

 Staré ekologické zátěže 

 Nevhodné antropogenní ovlivnění přirozeného stavu koryt vodních toků 

a nevhodné antropogenní ovlivnění průtokového režimu  

 Nadměrné znečištění povrchových vod fosforem a dusíkem z plošných zdrojů 

 Nadměrné znečištění povrchových vod pesticidy a nebezpečnými látkami 

 Nadměrné znečištění povrchových vod sírou 

 Eroze 

 Narušení hydrologického a hydrogeologického režimu podzemních vod 

 Nerozlišené prosté a proplyněné vody 

 Nadměrné znečištění podzemních vod - nutrienty, těžké kovy, acidifikace 

 Ovlivnění hydrologického režimu povrchovou těžbou 

 Oblasti s významným povodňovým rizikem- úseky vodních toků určené pro tvorbu 

map povodňových rizik 

 Napjatá bilance povrchových vod 

 Napjatá bilance podzemních vod 

 Nedostatečná zabezpečenost plavebních podmínek 

 Důlní vody 

 Jakost surové povrchové vody odebírané za účelem úpravy na vodu pitnou 

 

Na národní úrovni byly pro VÚ povrchových vod určeny 3 významné dopady lidské činnosti 

(významné problémy nakládání s vodami): 

 významné látkové zatížení 

 morfologické změny 

 potenciální nedostatek vody 

Detailní přehled rizikových vodních útvarů a VH problémů v nich identifikovaných je součástí 

tabulkové přílohy (Tabulka 1 VH problémy ve vodních útvarech). Následuje sumarizace jednotlivých 

dopadů v členění do dílčích povodí včetně informace v kolika vodních útvarech je tento významný 

dopad identifikován. 

 

5.1. Útvary povrchových vod 

VÝZNAMNÉ LÁTKOVÉ ZATÍŽENÍ 

Významné látkové zatížení v útvarech povrchových vod způsobeno zejména nedostatečným 

odkanalizováním a čištěním odpadních vod (komunálních i průmyslových), vypouštěním vysoce 

koncentrovaných slaných důlních vod, výskytem prioritních a nebezpečných látek, nadměrnou vodní 

erozí v krajině, eutrofizací stojatých vod, nevhodným využíváním území, nevhodnou aplikací hnojiv a 

prostředků na ochranu rostlin a plošným znečištěním z atmosférické depozice. 
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V části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky je vymezeno celkem 728 útvarů 

povrchových vod. Z hlediska významného látkového znečištění je evidováno celkem 1098 

významných problémů nakládání s vodami, a to celkem ve 482 útvarech povrchových vod (tj. 66 % 

z celkového počtu útvarů povrchových vod v povodí), z čehož vyplývá, že jeden vodní útvar může 

obsahovat několik významných problémů nakládání s vodami.  

Detailní rozpis po jednotlivých dílčích povodích je uveden v následující tabulce: 

Dílčí 
povodí 

Počet 
ÚPV 

celkem 

Významné látkové zatížení 

Počet 
problémů 

Počet 
ÚPV 

Podíl na 
celkové 

ploše ÚPV 
(%) 

HSL 207 337 155 85   

BER 91 133 51  56 

DVL 83 132 62  73 

HVL 168 197 93  54 

OHL 179 299 121  90 

Celkem 728 1098 482  73 

 

Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 3 

Přehled VU s VH problémem významné látkové zatížení je součástí přílohy Tabulka 1 VH problémy ve 

vodních útvarech 

 

POTENCIÁLNÍ NEDOSTATEK VODY 

Potenciální nedostatek vody je v útvarech povrchových vod způsobován zejména nevhodným 

hydrologickým režimem (nedostatečné hospodaření s dešťovou vodou, nedostatek vsakovacích 

ploch), nedostatečným dohledem nad dodržováním manipulačních řádů MVE. 

V  části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky je vymezeno celkem 728 útvarů 

povrchových vod. Z hlediska potenciálního nedostatku vody je evidováno celkem 243 významných 

problémů nakládání s vodami, a to celkem ve 176 útvarech povrchových vod (tj. 24 % z celkového 

počtu útvarů povrchových vod v povodí).  

Detailní rozpis po jednotlivých dílčích povodích je uveden v následující tabulce: 
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Dílčí 
povodí 

Počet 
ÚPV 

celkem 

Potenciální nedostatek vody 

Počet 
problémů 

Počet 
ÚPV 

Podíl na 
celkové 

ploše 
ÚPV (%) 

HSL 207 206 141 77  

BER 91 0 0  0 

DVL 83 0 0  0 

HVL 168 0 0  0 

OHL 179 37 35  36 

Celkem 728 243 176  28 

 

Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 4 

Přehled VU s VH problémem potenciální nedostatek vody je součástí přílohy Tabulka 1 VH problémy ve vodních 

útvarech 

 

MORFOLOGICKÉ ZMĚNY  

Významný dopad lidské činnosti na útvary povrchových vod je dán také morfologickými změnami 

toků, které jsou způsobeny zejména příčnými překážkami na vodních tocích a tedy podélnou 

neprůchodností vodních toků pro ryby a další živočichy, dále nevhodnými morfologickými úpravami 

na tocích v intravilánu i extravilánu a dále nevyhovující skladbou břehových porostů a porostů 

údolních niv. 

V  části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky je vymezeno celkem 728 útvarů 

povrchových vod. Z hlediska morfologických změn je evidováno celkem 226 významných problémů 

nakládání s vodami, a to celkem ve 183 útvarech povrchových vod (tj. 25 % z celkového počtu útvarů 

povrchových vod v povodí).  

Detailní rozpis po jednotlivých dílčích povodích je uveden v následující tabulce: 

 

Dílčí 
povodí 

Počet 
ÚPV 

celkem 

Morfologické změny  

Počet 
problémů 

Počet 
ÚPV 

Podíl na 
celkové 

ploše 
ÚPV (%) 

HSL 207 86 46 32  

BER 91 5 5  3 

DVL 83 6 6  9 

HVL 168 25 25  11 

OHL 179 104 101  65 

Celkem 728 226 183  26 
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Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 5 

Přehled VU s VH problémem morfologické změny je součástí přílohy Tabulka 1 VH problémy ve vodních 

útvarech 

 

5.2. Útvary podzemních vod 

V  části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky byly určeny 2 významné dopady 

lidské činnosti na stav podzemních vod (významné problémy nakládání s vodami): 

 významné látkové zatížení 

 potenciální nedostatek vody 

VÝZNAMNÉ LÁTKOVÉ ZATÍŽENÍ 

Významné látkové zatížení v útvarech podzemních vod způsobeno zejména důlní činností, atrazinem 

v podzemní vodě a výskytem nebezpečných látek. 

V  části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky je vymezeno celkem 107 útvarů 

podzemních vod. Z hlediska významného látkového znečištění je evidováno celkem 147 významných 

problémů nakládání s vodami typu významné látkové zatížení, a to celkem v 88 útvarech podzemních 

vod (82 % z celkového počtu útvarů podzemních vod v povodí).  

Detailní rozpis po jednotlivých dílčích povodích je uveden v následující tabulce: 

Dílčí 
povodí 

Počet 
ÚPZ 

celkem 

Významné látkové 
zatížení 

Počet 
problémů 

Počet 
ÚPV 

HSL 46 71 38 

BER 15 18 11 

DVL 5 6 4 

HVL 12 12 9 

OHL 29 40 26 

Celkem 107 147 88 

 

Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 6 

Přehled VU podzemních vod s VH problémem významné látkové zatížení je součástí přílohy Tabulka 2 VH 

problémy ve vodních útvarech podzemních vod 

POTENCIÁLNÍ NEDOSTATEK VODY 

Potenciální nedostatek vody je v útvarech podzemních vod způsobován zejména nevhodným 

hydrologickým režimem (nedostatečné hospodaření s dešťovou vodou, nedostatek vsakovacích 

ploch). 
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V  části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky je vymezeno celkem 107 útvarů 

podzemních vod. Z hlediska potenciálního nedostatku vody je evidováno celkem 27 významných 

problémů nakládání s vodami, a to celkem v 25 útvarech podzemních vod (tj. 23 % z celkového počtu 

útvarů podzemních vod v povodí).  

Detailní rozpis po jednotlivých dílčích povodích je uveden v následující tabulce: 

Dílčí 
povodí 

Počet 
ÚPZ 

celkem 

Potenciální 
nedostatek vody 

Počet 
problémů 

Počet 
ÚPV 

HSL 46 15 13 

BER 15 3 3 

DVL 5 0 0 

HVL 12 2 2 

OHL 29 7 7 

Celkem 107 27 25 

 

Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 7 

Přehled VU podzemních vod s VH problémem potenciální nedostatek vody je součástí přílohy Tabulka 2 VH 

problémy ve vodních útvarech podzemních vod 

 

6. Odhad významnosti jednotlivých vlivů na stav vodního útvaru 

 

Z VH problémů uvedených v podkladech zpracovaných státními podniky povodí na úrovni dílčích 

povodí byly vybrány následující 3 okruhy VH problémů národního významu.  

 Významné látkové zatížení 

 Morfologické změny 

 Potenciální nedostatek vody 

Tyto tři okruhy významných problémů byly odsouhlaseny v návaznosti na rámcovou směrnici o vodě. 

Podrobnější členění použité v podkladech z dílčích povodí bylo začleněno do těchto okruhů. VH 

problémy týkající se extrémních účinků vod a oblasti VH služeb nebyly do předběžného přehledu VH 

problémů promítnuty, neboť jde o problémy, jejichž význam není národního charakteru. 
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7. Jmenovité vymezení umělých vodních útvarů 

 

Podle Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES (článek 4, odstavec 3) mohou členské státy určit 

vodní útvary (VÚ) povrchových vod jako umělé nebo silně ovlivněné, přičemž:  

Umělý vodní útvar (AWB) je útvar vytvořený lidskou činností, který vznikl zcela v důsledku 

antropogenních činností a ne pouze modifikací vodního prostředí na jeho jinou formu.  

Pro vymezené umělé vodní útvary je cílem ochrany vod dosažení tzv. dobrého ekologického 

potenciálu.  

Jmenovité vymezení umělých vodních útvarů bylo provedeno na úrovni dílčích povodí státními 

podniky Povodí. 

V  části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky je z celkového počtu 728 útvarů 

povrchových vod vymezeno 8 vodních útvarů v kategorii umělý, což je cca 1 % z celkového počtu. 

Jednotlivé rozdělení po dílčích povodích je zřejmé z následující tabulky: 

Dílčí 
povodí 

Počet 
ÚPV 

celkem 

ÚPV 

z toho umělé 

HSL 207 0 

BER 91 0 

DVL 83 1 

HVL 168 2 

OHL 179 5 

Celkem 728 8 

 

V dílčím povodí Dolní Vltavy  

Identifikátor Název vodního útvaru 

DVL_0830 Vraňansko-hořínský plavební kanál 

 

V dílčím povodí Horní Vltavy  

Identifikátor Název vodního útvaru 

HVL_0610 Prostřední stoka od počátku po vzdutí rybníka Rožmberk, včetně toku Spolský 
potok od hráze rybníka Svět a toku Opatovická stoka od hráze rybníka 
Opatovický 

HVL_0660 Zlatá stoka 
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V dílčím povodí Ohře a dolní Labe  

Identifikátor Název vodního útvaru 

OHL_0835_J Těžební jáma Barbora na toku Bouřlivec 

OHL_0770 Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV 

OHL_0855_J Těžební Jáma Milada 

OHL_0305_J Těžební jáma Medard 

OHL_0825_J Těžební Jáma Most 

 

Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 8 

V následující tabulce je uveden přehled umělých vodních útvarů v rozdělení do kategorií jezero a 

řeka. 

Dílčí 
povodí 

Počet 
umělých 

ÚPV celkem 

Umělé ÚPV 

kategorie 
jezero 

kategorie 
řeka 

HSL 0 0 0 

BER 0 0 0 

DVL 1 0 1 

HVL 2 0 2 

OHL 5 4 1 

Celkem 8 4 4 

 

8. Jmenovité vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a jejich zdůvodnění 

Podle Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES (článek 4, odstavec 3) mohou členské státy určit 

vodní útvary (VÚ) povrchových vod jako umělé nebo silně ovlivněné, přičemž:  

Silně ovlivněný vodní útvar (HMWB) je útvar povrchové vody, který v důsledku fyzických změn 

způsobených lidskou činností má podstatně změněný charakter, přičemž změny jeho morfologických 

a hydrologických charakteristik jsou trvalé.  

Pro vymezené silně ovlivněné vodní útvary je cílem ochrany vod dosažení tzv. dobrého ekologického 

potenciálu. 

 

Předběžné vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů bylo provedeno na úrovni dílčích 

povodí státními podniky Povodí. Podle metodiky vymezení silně ovlivněných vodních útvarů, vydané 

MŽP v roce 2013. 

V  části mezinárodní oblasti povodí Labe na území ČR je z celkového počtu 728 útvarů povrchových 
vod vymezeno jako předběžně silně ovlivněných 54 vodních útvarů, což je 7,4 % z celkového počtu. 
Jednotlivé rozdělení po dílčích povodích je zřejmé z následující tabulky: 
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Dílčí 
povodí 

Počet 
ÚPV 

celkem 

z toho silně 
ovlivněné 

HSL 207 10 

BER 91 5 

DVL 83 6 

HVL 168 25 

OHL 179 8 

Celkem 728 54 

 

Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 9 

Jmenovitě se jedná o tyto vodní útvary (včetně zdůvodnění k jakému účelu se vodní útvar využívá 

s ohledem na článek 4 odstavec 3 RSV): 

V dílčím povodí Horního a středního Labe: 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 

HSL_1465_J Rybník Žehuňský na toku Cidlina 

HSL_1295_J Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice 

HSL_0405_J Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a 
Rovenský potok 

HSL_1845_J Nádrž Josefův důl na toku Kamenice 

HSL_0735_J Nádrž Hvězda na toku Třebovka 

HSL_0955_J Nádrž Hamry na toku Chrudimka 

HSL_0475_J Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice 

HSL_0995_J Nádrž Seč na toku Chrudimka 

HSL_0185_J Nádrž Les Království na toku Labe 

HSL_1895_J Nádrž Souš na toku Černá Desná 

 

V dílčím povodí Berounky: 

ID vodního útvaru Název vodního útvaru 

BER_2015_J Nádrž Lučina na toku Mže 

BER_0165_J Nádrž Hracholusky na toku Mže 

BER_0285_J Nádrž České Údolí na toku Radbuza 

BER_0585_J Nádrž Žlutice na toku Střela 

BER_0325_J Nádrž Nýrsko na toku Úhlava 
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V dílčím povodí Dolní Vltavy: 

ID vodního útvaru Název vodního útvaru 

DVL_0015_J Nádrž Orlík III na toku Vltava (od soutoku s 
Otavou po hráz) 

DVL_0030 Vltava od hráze nádrže Orlík po vzdutí 
nádrže Slapy 

DVL_0095_J Nádrž Slapy na toku Vltava 

DVL_0110 Vltava od hráze nádrže Slapy po tok Sázava 

DVL_0125_J Rybník Velké Dářko na toku Sázava 

DVL_0495_J Nádrž Švihov na toku Želivka (Hejlovka) 

 

V dílčím povodí Horní Vltavy: 

ID vodního útvaru Název vodního útvaru 

HVL_0095_J Nádrž Olšina na toku Olšina 

HVL_0105_J Nádrž Lipno I na toku Vltava 

HVL_0305_J Nádrž Římov na toku Malše 

HVL_0395_J Rybník Dehtář na toku Dehtářský potok 

HVL_0435_J Rybník Volešek 

HVL_0445_J Rybník Bezdrev na toku Bezdrevský potok 

HVL_0465_J Rybník Munický 

HVL_0460 Vltava od Malše po vzdutí nádrže 
Hněvkovice včetně Bezdrevského potoka 
od hráze rybníka Bezdrev po ústí do toku 
Vltava 

HVL_0475_J Nádrž Hněvkovice na toku Vltava 

HVL_0545_J Rybník Kačležský na toku Koštěnický 
(Kačležský) potok 

HVL_0555_J Rybník Staňkovský na toku Koštěnický 
(Kačležský) potok 

HVL_0605_J Rybník Svět na toku Spolský potok 

HVL_0615_J Rybník Opatovický 

HVL_0625_J Rybník Káňov na toku Káňovský potok 

HVL_0635_J Rybník Rožmberk na toku Lužnice 

HVL_0646_J Rybník Dvořiště na toku Miletínský potok 

HVL_0655_J Rybník Záblatký na toku Ponědražský 
potok 

HVL_0675_J Rybník Bolešický 

HVL_0676_J Rybník Horusický na toku Bukovský potok 

HVL_0647_J Rybník Koclířov na toku Miletínský potok 

HVL_0645_J Rybník Velký Tisý 

HVL_0835_J Rybník Holná na toku Holenský potok 

HVL_1035_J Nádrž Kořensko na toku Vltava 

HVL_1055_J Nádrž Orlík I na toku Vltava 

HVL_1525_J Nádrž Orlík III na toku Otava 
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V dílčím povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Ohře: 

ID vodního útvaru Název vodního útvaru 

OHL_0045_J Nádrž Stanovice na toku Lomnický potok 

OHL_0075_J Nádrž Skalka na toku Ohře 

OHL_0185_J Nádrž Jesenice na toku Odrava 

OHL_0225_J Nádrž Horka na toku Libocký potok 

OHL_0575_J Nádrž Nechranice na toku Ohře 

OHL_1075_J Máchovo jezero na toku Robečský potok 

OHL_1295_J Nádrž Přísečnice na toku Přísečnice 

OHL_1335_J Nádrž Fláje na toku Flájský potok 

 

Konečné určení silně ovlivněných vodních útvarů bude provedeno v etapě návrhu plánů povodí po 

dokončení souvisejících metodických postupů a příslušných hodnocení. 

9. Návrhy zvláštních cílů ochrany vod pro vybrané vodní útvary (§ 15) 

 

Pro vybrané vodní útvary mohou být v plánech částí mezinárodních oblastí povodí na území České 

republiky (tzv. Národních plánech povodí) určeny zvláštní cíle ochrany vod. Určení zvláštních cílů 

spočívá, podle § 23a odstavce 4) vodního zákona, v prodloužení lhůt pro dosažení cílů ochrany vod 

uvedených v odstavci 2) tohoto zákona (viz níže) za účelem postupného dosahování cílů nebo ve 

stanovení méně přísných požadavků. Zvláštní cíle ochrany vod musí být pro vybrané útvary 

povrchových a podzemních vod určeny tak, aby nebylo ohroženo plnění cílů ochrany vod ostatních 

útvarů povrchových a podzemních vod a aby byly v souladu § 23, odstavci 5) až 9) vodního zákona. 

Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí (dále jen „cíle ochrany vod“) jsou stanoveny závazky 

vyplývajícími z předpisů EU, zejména rámcové směrnice o vodách. 

Cíle ochrany vod podle vodního zákona: 

a)  Cíle ochrany vod pro povrchové vody: 

1. zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, 

2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a dosažení jejich dobrého 

stavu, s výjimkou útvarů uvedených v bodu 3, 

3. zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů  

a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu, 

4. snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, 

vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek. 

 

b)  Cíle ochrany vod pro podzemní vody: 

1. zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek 

do těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, 



39 
 

2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a zajištění vyváženého 

stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu 

těchto vod, 

3. odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace 

nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek jako důsledku dopadů lidské 

činnosti, za účelem účinného snížení znečištění těchto vod. 

 

c)  Cíle ochrany vod jsou též definovány v oblastech vymezených v § 28 odst. 1), § 30 odst. 1),  

§ 32 odst. 2), § 33 odst. 1), § 34 odst. 1) a § 35 odst. 1) vodního zákona a ve zvláště chráněných 

územích, podle zvláštních zákonů, jako dosažení cílů stanovených pro povrchové vody podle písmene 

a) a pro podzemní vody podle písmene b), pokud v těchto oblastech nejsou pro tyto vody stanoveny 

zvláštními právními předpisy odlišné požadavky. 

Cílů ochrany vod pro povrchové vody v bodech 2 a 3, cílů ochrany vod pro podzemní vody v bodě 2 

a cílů ochrany vod uvedených v písm. c) je třeba dosáhnout do 22. prosince 2015. 

Při stanovení zvláštních cílů ochrany vod, podle § 15 odstavce 1) a 2) vyhlášky č. 24/2011 Sb. 

o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, se pro útvary podzemních vod zváží vliv 

stavu útvaru na rozvoj společnosti, povrchové vody a související suchozemské ekosystémy, na 

regulaci vodních zdrojů, povodňovou ochranu a odvodnění území. Pro útvary povrchových vod se pak 

při stanovení zvláštních cílů ochrany zváží možnost jejich dosažení ve lhůtě prodloužené podle § 23a 

odst. 5 vodního zákona: 

Lhůta pro dosažení cílů ochrany vod (tj. 22. 12. 2015) může být prodloužena pouze tehdy, pokud se 

neprojeví další zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, při splnění těchto podmínek: 

a) není-li včasné dosažení cílů ochrany vod možné z nejméně jednoho dále uvedeného důvodu: 

1. míra požadovaného zlepšení může být z důvodů technické proveditelnosti dosažena pouze 

postupnými kroky, které přesahují tímto zákonem stanovené lhůty, 

2. dosažení požadovaného zlepšení v rámci tímto zákonem stanovené lhůty by bylo neúměrně 

nákladné, 

3. přírodní podmínky nedovolují včasné zlepšení stavu daného vodního útvaru v rámci tímto 

zákonem stanovené lhůty,  

 

b) prodloužení lhůty a důvody jejího prodloužení budou jmenovitě uvedeny a vysvětleny v plánu 

povodí a  

c) prodloužení lhůty bude omezeno na období maximálně dvou následujících aktualizací plánů 

povodí (tj. do 22. 12. 2027), s výjimkou případů, kdy přírodní podmínky jsou takové, že 

stanovené cíle ochrany vod nemohou být v těchto obdobích dosaženy. 

Podmínky stanovení méně přísných cílů ochrany vod a podmínky uplatnění výjimek k dosažení 

dobrého stavu podzemních vod, dobrého ekologického stavu a dobrého ekologického potenciálu jsou 

specifikovány v odstavci 6) až 8) § 23a vodního zákona. Podle odstavce 9) § 23a vodního zákona lze 

výjimky uplatnit pouze pokud nedojde k trvalému vyloučení nebo ústupkům při dosahování cílů 
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ochrany vod jako složky životního prostředí v jiných vodních útvarech ležících v téže oblasti povodí 

a jejich použití je v souladu s cíli ochrany životního prostředí. 

Zvláštní cíle se navrhují na základě hodnocení stavu vod. Teprve po vyhodnocení stavu vod a návrhu 

programu opatření je možné stanovit zvláštní cíle ochrany vod v souladu s platnými předpisy. 

V prvním období byly zvláštní cíle stanoveny formou prodloužení lhůt ve vodních útvarech, kde bylo 

zřejmé, že ke konci tohoto plánovacího období dobrého stavu (potenciálu) nedosáhnou. Méně přísné 

cíle nebyly stanoveny v žádném VÚ. Po třetím plánovacím cyklu by měly všechny útvary dobrého 

stavu dosáhnout nebo mít stanoven nižší cíl. Nižší cíle se předpokládají tam, kde nedosažení 

způsobují přírodní podmínky (chemismus vod ovlivněný geochemií). Tento závěr je možné provést až 

po vyčerpání všech opatření. V jasných případech mohou být zvláštní cíle stanoveny už v 2. Cyklu 

v rámci PDP, ale musí být ověřeny a řádně zdůvodněny. 

10.  Seznam použitých zkratek 
 

HSL dílčí povodí Horního a středního Labe 

OHL dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Ohře 

BE dílčí povodí Berounky 

DVL dílčí povodí Dolní Vltavy 

HVL dílčí povodí Horní Vltavy 

 

 

11. Seznam příloh 
 

Příloha č. 1  Rizikové útvary povrchových vod v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území 
ČR 

Příloha č. 2  Rizikové útvary podzemních vod v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území 
ČR 

Příloha č. 3  Významné látkové znečištění útvarů povrchových vod v části mezinárodní oblasti 
povodí Labe na území ČR 

Příloha č. 4  Potenciální nedostatek vody v útvarech povrchových vod v části mezinárodní 
oblasti povodí Labe na území ČR 

Příloha č. 5  Morfologické změny v útvarech povrchových vod v části mezinárodní oblasti povodí 
Labe na území ČR 

Příloha č. 6  Významné látkové znečištění útvarů podzemních vod v části mezinárodní oblasti 
povodí Labe na území ČR 

Příloha č. 7  Potenciální nedostatek vody v útvarech podzemních vod části mezinárodní oblasti 
povodí Labe na území ČR 
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Příloha č. 8  Umělé vodní útvary povrchových vod v části mezinárodní oblasti povodí Labe na 
území ČR 

Příloha č. 9  Silně ovlivněné vodní útvary povrchových vod v části mezinárodní oblasti povodí 
Labe na území ČR 

Tabulkové přílohy: 

Tabulka 1- VH problémy ve vodních útvarech povrchových vod 

Tabulka 2- VH problémy ve vodních útvarech podzemních vod 

Tabulka 3- Vodní útvary na území ORP 

 


