
List opatření                 

Název opatření: Rebilance zásob podzemních vod ID CZE205001 
                  

Vliv:   Typ LO C 
                  

Typ opatření: 
Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních 

vod  DP  

 Popis současného stavu 

Při hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod se používá obdobný postup, jako u vodní bilance množství 
podzemních vod – porovnání odebraného množství podzemních vod v hydrogeologickém rajonu vůči dlouhodobým a 
ročním hodnotám přírodních zdrojů podzemních vod. Vyčíslení přírodních zdrojů - hydrologická bilance – je zajišťována 
Českým hydrometeorologickým ústavem, ten však nestanovuje přírodní zdroje pro všechny hydrogeologické rajóny a 
některé vyčíslené zdroje mají nízkou věrohodnost. Důsledek toho je, že pro významný počet útvarů podzemních vod 
nemůže být hodnocen kvantitativní stav. 
Z tohoto důvodu probíhá pod vedením České geologické služby projekt Rebilance zásob podzemních vod, jehož cílem je 
přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně 
jednu třetinu území České republiky, a příprava metodického a organizačního základu pro systémové a pravidelné 
přehodnocování přírodních zdrojů podzemních vod na celém území ČR v budoucích letech. 
V polovině roku 22016 by měly být k dispozici verifikované hodnoty přírodních zdrojů pro 56 prioritních 
hydrogeologických rajonů. Po skončení projektu umožní moderní způsob zpracování průběžnou aktualizaci přírodních 
zdrojů a využitelných zásob podzemních vod i v budoucnu, zejména pro potřeby Českého hydrometeorologického 
ústavu, resp. plánů oblastí povodí. Výsledky projektu včetně použité technologie budou předány k průběžnému užívání 
ČHMÚ. 

 

 

Návrh opatření 
 

Nově vyčíslené dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů budou předány jednak ČHMÚ a přes MŽP také podnikům Povodí. 
Tyto údaje by měly být použity jak pro zpracování pravidelných vodních bilancí, tak pro hodnocení kvantitativního stavu 
podzemních vod.  
Díky těmto hodnotám budou ve 3. cyklu plánů již všechny útvary podzemních vod hodnoceny a spolehlivost dat se zvýší. 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Projekt by měl být ukončen cca v polovině roku 2016. Další náklady se nepředpokládají 
 
Nositel opatření: MŽP, ČGS 

 



List opatření                 

Název opatření: Drobní znečišťovatelé a obce do 500 EO ID CZE207001 
                  

Vliv:   Typ LO C 
                  
Typ opatření: 
 
 

Omezení vnosu CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4+ a Pcelk do povrchových vod 
 
 

DP 
 
 

HVL, BER, 
DVL, HSL, 

OHL 

 Popis současného stavu 
 

Mezi nejvýznamnější zdroje znečištění povrchových vod patří odpadní vody z měst, obcí a jednotlivých domácností. 
V obcích o velikosti do 500 obyvatel žije více jak 8 % obyvatel České republiky. Spousta obcí i měst je odkanalizována 
jen částečně (především v okrajových částech chybí kanalizace zakončená ČOV), dále odlehlé části obcí a měst, 
samoty, rekreační objekty atd. – všechny tyto skupiny tvoří potenciální zdroje znečištění povrchových vod, které spadají 
do kategorie domovních a malých ČOV do 500 EO. 
 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění, odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 61/2003 Sb.“), stanoví v příloze č. 1 emisní standardy ukazatelů 
přípustného znečištění odpadních vod pro čistírny odpadních vod kategorie do 500 EO pouze pro základní ukazatele 
CHSKCr, BSK5 a NL. Tyto emisní standardy jsou však v podmínkách ČR benevolentní a přispívají k nedosažení dobrého 
stavu nebo potenciálu celé řady útvarů povrchových vod. 
 

Cílem tohoto listu opatření je návrh novelizace nařízení vlády č. 61/2003 Sb. minimálně v takovém rozsahu, aby 
v povolení k vypouštění odpadních vod při výstavbě nové nebo při změně stávající (intenzifikaci) čistírny odpadních vod 
kategorie do 500 EO byly stanoveny všechny nutné parametry k zajištění zlepšení jakosti povrchových vod s ohledem na 
dostupné technologie v oblasti čištění odpadních vod. 
 

 

 

Návrh opatření 
 

1) Při povolování vypouštění odpadních vod z nově vybudovaných ČOV dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona 
a při změnách povolení k vypouštění odpadních vod budou při stanovení ukazatelů a limitů pro vypouštěné znečištění 
zohledněny potřeby na dosažení dobrého stavu a potenciálu povrchových vod. 
 

Pro umožnění tohoto postupu bude novelizována Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., Tabulka 1, kde základem 
bude slovní popis technologií, což umožní volnější rozhodování vodoprávních úřadů při stanovení limitů s ohledem ke 
konkrétním podmínkám. 
 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Projednání a schválení novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb. se předpokládá do roku 2016, účinnost od roku 2017. 
Novela se díky platnostem povolení na 10 let postupně aplikuje na všechny ČOV do roku 2027. 
 

Nositel opatření: MŽP 
 

Způsob zajištění: běžný legislativní proces 
 

 



List opatření                 

Název opatření: Atmosférická depozice ID CZE208001 
                  

Vliv: 
 

Typ LO C 
                  
Typ opatření: 
 
 

Opatření ke snižování znečištění povrchových vod  
z atmosférické depozice 

DP 
 
 

HVL, BER, 
DVL, HSL, 

OHL 

 Popis současného stavu 
 

Atmosférická depozice je přenos látek z atmosféry k zemskému povrchu. Dělí se na suchou depozici (tuhé látky a plyny) 
a mokrou depozici (déšť, sníh, kroupy, mlha, námraza, jinovatka). Atmosférickou depozici způsobují emise ze spalování 
paliv, z národních průmyslových zdrojů, lokální vytápění domácností, emise z dopravy, nicméně svůj podíl má i dálkový 
přenos ze sousedních států. 
 

V květnu 2008 Evropský parlament přijal směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, 
která sjednocuje směrnici 96/62/ES s prvními třemi dceřinými směrnicemi a s rozhodnutím Rady 97/101/ES, kterým se 
zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských 
státech. Tato směrnice byla transponována do české legislativy prostřednictvím zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší. 
 

Významným zdrojem emisí je lokální vytápění domácností. Topeniště spalující pevná paliva výrazně přispívají ke 
znečištění ovzduší především polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) a prachovými částicemi. Lokální vytápění 
domácností je dominantním zdrojem emisí benzo(a)pyrenu (cca 78 % v roce 2011), který je představitelem PAU. 
 

Faktory ovlivňující množství vyprodukovaných emisí z malých topenišť: 
 

- obsluha spalovacího zařízení 
- typ spalovacího zařízení 
- druh a kvalita paliva 
- stupeň zateplení vytápěného objektu 

 

Znečištění benzo(a)pyrenem je rozloženo (vzhledem k dominantnímu podílu lokálního vytápění) po celém území ČR 
s obytnou zástavbou. Vliv dopravy se projevuje podél hlavních dopravních tahů a na území velkých městských celků. 
V Moravskoslezském kraji má významný podíl na emisích benzo(a)pyrenem průmysl – výroba koksu, železa a oceli. 

V roce 2013 byl imisní limit překročen na 17,4 % plochy území ČR, nadlimitní koncentraci benzo(a)pyrenu bylo 

vystaveno přibližně 54,5 % obyvatelstva. 
 

 

 

Návrh opatření 
 

Podpora implementace Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší ČR (do roku 2020), programů zlepšování kvality 
ovzduší (PZKO) a Národního programu snižování emisí ČR (NPSE). 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Průběžná implementace Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší ČR a programů zlepšování kvality ovzduší.  
 

Nositel opatření: MŽP 
 

Způsob zajištění: Podpora implementace koncepcí pro řízení kvality ovzduší (Strategie, PZKO, NPSE), vytváření 
příznivých podmínek pro jejich implementaci a pro realizaci opatření v nich navržených. 
 

 



List opatření                 

Název opatření: Znečištění ze zemědělství ID CZE208002 
                  

Vliv: 
 

Typ LO C 
                  
Typ opatření: 
 
 

Omezení vstupu dusičnanů do vodního prostředí a vodní eroze půdy 
 
 

DP 
 
 

HVL, BER, 
DVL, HSL, 

OHL 

 Popis současného stavu 
 

Zemědělské hospodaření je považováno za hlavní zdroj plošného znečištění vod dusičnany. Zvýšené množství 
dusičnanů ve vodách dává vznik eutrofizaci. Jedná se o proces obohacování povrchových vod o živiny zejména dusíkem  
a fosforem. Vlivem eutrofizace vod dochází k přemnožení sinic a bakterií, které zhoršují použitelnost vodních nádrží pro 
výrobu pitné vody i rekreaci. 
 

Do vod vyplavené dusičnany pocházejí především z minerálních hnojiv a postupnou přeměnou dusíkatých organických 
látek (zvláště v podzimním období z posklizňových zbytků a statkových hnojiv). 
 

Vyplavování dusíku bylo podpořeno v místech, kde byly aplikovány drenážní systémy. Na půdách, které byly odvodněny 
a posléze zorněny, došlo ke zrušení denitrifikační funkce těchto zamokřených půd s trvalými lučnímu porosty. 
 

Ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2013 ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, 
v.v.i., metodickou příručku pro žadatele OPŽP „Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení 
v krajině“. Příručka formuluje pomocí návodných opatření možnosti úprav vodního režimu prostřednictvím eliminace či 
úprav staveb zemědělského odvodnění tam, kde environmentální zájmy stojí před zájmy zemědělskými. Jednotlivá 
opatření byla navržena tak, aby na základě podmínek dané lokality mohl být vybrán soubor nejvhodnějších opatření pro 
řešení místních problémů. 
 

Koncentraci dusičnanů je možné snížit regulací hladiny podzemní vody, vytvořením anoxického prostředí, čímž dojde 
ke snížení koncentrací dusičnanů v drenážních vodách. Regulace hladiny podzemní vody je možná ve stávajících 
drenážních systémech například: 

- omezením funkce drenáže (zaslepením či zúžením průtočného profilu na lichých nebo sudých drénech) 
- opatřením v šachticích a na drenážních výústích (hradítka, stavítka atd.) 
- opatřením v drénech (vzdouvací ventily, regulační prvky) 
- úplná eliminace drenážního systému 
- retence vody v prameništích (regulace odtoku z pramenních jímek) 
- zaústění drenážního systému do recipientu, převody vod 

 

Vlastní opatření využívá vhodnou (nejefektivnější nebo maximálně reálnou) kombinaci všech typů úprav na drenážních 
systémech. 
 

Smyvu hnojiv z orné půdy do povrchových vod lze zabránit ochranným pásmem, které se skládá z trvalého travního 
porostu, břehového porostu a případně i z dalších dřevin (keřů atd.). U orné půdy přiléhající k vodnímu toku či k jiné 
vodní ploše se svažitostí do 8° je třeba volit šířku ochranného pásma od 2 do 20 m v závislosti na sklonu svahu, erozní 
ohroženosti, vegetačním porostu, způsobu obdělávání a velikosti vodního toku. V případě drobného vodního toku 
a svažitosti orné půdy do 3° postačí ochranné travnaté pásmo o šířce 2 – 3 m. Naopak v případě většího vodního toku 
s narušenými strmými břehy a svažitosti orné půdy 5°- 8° je třeba ochranné kombinované pásmo (travní porost, keře, 
stromy) o šířce 10 – 20 m. U orné půdy se svažitostí 8 - 15° je šířka ochranného kombinovaného pásma 20 - 30 m. Orné 
půdy přiléhající k vodnímu toku či k rybníku se svažitostí nad 15° je nejvhodnější zatravnit dočasnými nebo trvalými 
porosty. 
 

Vodní eroze na zemědělské půdě je nadále významným problémem, jehož negativní dopady lze efektivně zmírnit 
realizací těchto protierozních a půdoochranných opatření: 

- organizační - optimalizace tvaru a velikosti pozemku, pásové pěstování plodin, vegetační pásy mezi 
pozemky, záchytné travní pásy, výběr vhodných plodin a osevních postupů, revize vhodné sklonitosti 
pozemku pro pěstování kukuřice a řepky (nestačí stanovit jen průměrný sklon) – stanovení průměrného 
a zároveň maximálního sklonu, provázat s plochou – čím je větší sklon pozemku, tím menší musí být jeho 
souvislá plocha určená k pěstování a jednotlivé plochy musí být rozděleny zatravněnými pásy (čím větší 
sklon a plocha, tím širší pás) 



- agrotechnická – setí a sázení po vrstevnici, půdoochranné obdělávání půdy, pásové zpracování půdy, 
hrázkování a důlkování atd. 

- technická - protierozní příkopy, průlehy, zatravněné údolnice, ochranné hrázky, terasy, meze apod. 
 

 

 

Návrh opatření 
 

1) Sladění dotačních titulů - zamezení jejich protichůdných účinků (požadavky RSV vs. podpora biopaliv a masivní 
pěstování monokultur řepky a kukuřice i v oblastech k tomu nevhodných). 
 

2) Revize zranitelných oblastí a akčního programu, redukce používání hnojiv ve zranitelných oblastech, pořízení 
pasportu erozně ohrožených území jako podkladu pro stanovování podmínek v dotačních titulech, souborů 
protierozních opatření na orné půdě apod. 
 

3) Revize legislativy a dotačních podmínek tykající se: 

- aplikace hnojiv do půdy (způsoby, zapracování do půdy, množství atd.) 
- svažitosti pozemků (svažitost průměrná X maximální, typ plodin, protierozní opatření apod.) 
- vegetačních pásů (především v okolí vodních toků a vodních ploch) 

-  

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Návrh, projednání a schválení novel legislativy se předpokládá do roku 2017, účinnost od roku 2018. 
 

Nositel opatření: MZe 
 

Způsob zajištění: vnitřní projednání a běžný legislativní proces 
 

 



List opatření                 

Název opatření: 
Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní 

vody ID CZE208003 
      

 
          

Vliv:   Typ LO C 
                  
Typ opatření: 
 
 

Omezení negativních vlivů pesticidů 
 
 

DP 
 
 

HVL, BER, 
DVL, HSL, 

OHL 

 Popis současného stavu 
 

Problematika přípravků pro ochranu rostlin (dále již pesticidů) a jejich vliv na povrchové a podzemní vody je velmi složitá.  
K překročení hodnot přípustného znečištění půd vybranými rizikovými látkami docházelo v letech 2000–2012 nejvíce 
u obsahu organochlorových pesticidů (skupina látek DDT, HCH, HCB), konkrétně DDT a následně DDE. V ČR sice platí 
zákaz používání přípravků na bázi DDT již od roku 1974, ovšem tyto látky a především jejich metabolity jsou 
charakteristické velkou perzistencí v půdě a způsobují tedy její dlouhodobé zatížení. 
 

Negativní vliv pesticidů na povrchové a podzemní vody je v ČR především způsoben aplikací pesticidů na zemědělskou 
půdu nebo aplikací v železniční dopravě. Bodové zdroje znečištění, tj. nevhodné skladování pesticidů či významné úniky 
při výrobě jsou v ČR podle současných znalostí nevýznamné. 
 

Výsledky monitoringu ukazují na možné nelegální použití účinných látek (celoplošný výskyt látek nebo jejich metabolitů 
již v ČR zakázaných, například atrazin, hexazinon), použití pesticidů v rozporu se zásadami správné zemědělské praxe 
(extrémně vysoké koncentrace, neodpovídající aplikačním dávkám) a na možné nedostatky v evidenci spotřeby účinných 
látek mimo oblast ochrany rostlin (biocidy, aplikace v rámci dopravní infrastruktury např. na železniční svršky (glyfosát), 
aplikace v lesnictví, sídlech a v zahrádkářství). Posledni vysledky sledovani pesticidů ukazuji, že pravě metabolity tvoři 
významnou část cizorodých látek nacházených v povrchových vodách. 
 

Dodržování zásad vyplývajících z platné legislativy vztahující se k „udržitelnému používání pesticidů“ a vycházející ze 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem 
dosažení udržitelného používání pesticidů. 
 

Novelizací zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých zákonů (zákonem č. 199/2012 Sb.) byly 
mimo jiné upraveny povinnosti pro distributory, kteří uvádějí na trh přípravky na ochranu rostlin. Další důležitou změnou, 
ke které došlo od 1. 7. 2012, je zákaz letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin (§52 odst. 1) pokud není stanoveno 
jinak; tento zákaz se nevztahuje na další prostředky, jimiž jsou pomocné prostředky a bioagens. Zákon nově stanoví, že 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  (dále jen „UKZÚZ“) může v rozhodnutí o povolení přípravku stanovit 
opatření k ochraně vod a vymezuje případy, kdy nesmí být přípravky povoleny pro neprofesionální použití či pro leteckou 
aplikaci. Zakotvuje požadavky na aplikaci přípravků v okolí zdrojů pitné vody (§52a) a upravuje použití přípravků 
v určitých oblastech (§52b). Národní akční plán (§48a) pro bezpečné používání přípravků stanoví kvantitativní úkoly, cíle, 
opatření a harmonogramy jejich plnění pro snížení rizik a omezení dopadů používání přípravků na lidské zdraví, ochranu 
vod a životního prostředí. 
 

V roce 2009 bylo v ČR registrováno pro použití 220 účinných látek, z nichž je 23 uvedeno na seznamu látek, pro které 
byly na úrovni EU vymezeny EQS směrnicí 2013/39/EU a v ČR NEK dle nařízení vlády č. 61/2003Sb, ve znění nařízení 
vlády č. 23/2011 Sb. 
 

Opatření z národního akčního plánu: Zajistit dostupnost relevantních informací o aplikaci pesticidů v konkrétních 
lokalitách případně též jejich obsahu v půdě či skladových zásobách. Zajistit účinný a důsledný systém prevence 
kontaminace vodních zdrojů pesticidy – počínaje důsledným stanovením podmínek používání jednotlivých typů pesticidů 
z hlediska jejich schopnosti kontaminovat zdroje, identifikací rozkladových metabolitů, které je třeba monitorovat v pitné 
vodě, rozpracovat zásady výběru pesticidních látek v rámci úplných rozborů pitné vody a rozpracovat zásady vzájemné 
součinnosti dozorových orgánů při dohledu nad používáním pesticidních látek z pohledu ochrany vodních zdrojů. 
Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR stanovuje v oblasti ochrany vod povinnosti Ministerstvu 
zemědělství (MZe) a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „UKZÚZ“) ve spolupráci resortu 
Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva zdravotnictví (MZd). 
 
 
 

 

 



Návrh opatření 
 

1) Definice ohrožených oblastí a regulace aplikace pesticidů. 

 

2) Revize legislativy a dotačních podmínek tykající se aplikace pesticidů (způsoby, množství, typy, evidence atd.) 
a zajišťování plnění cílů Národního akčního plánu ke snížení pesticidů (NAP), včetně revidování NAP. 
 

3) Revize legislativy - aktualizace seznamu používaných pesticidů, aktualizace sledovaných ukazatelů v povrchových 
vodách apod. 
 

4) Zavedení centrálního registru prodeje pesticidů. 
 

5) Doplnění nově používaných látek na ochranu rostlin do seznamu látek, pro které jsou určeny NEK (2013/39/EU, 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.). 

 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Opatření jsou realizována v krátkodobém a střednědobém výhledu. 
 

K zajištění realizace NAP se odhaduje potřeba specifických neinvestičních nákladů ve výši asi 34,5 mil. Kč ročně. Jako 
hlavní zdroj financí k pokrytí nákladů na předávání odborných informací a dobudování odborného poradenského 
systému v ochraně rostlin se přitom předpokládají prostředky Programu rozvoje venkova ČR na léta 2014 - 2020. 
Aktualizace NAP bude připravena na základě návrhu Mze předloženého vládě ke schválení usnesením vždy nejpozději 
po 5 letech. 
 

Nositel opatření: MZe a UKZÚZ, ve spolupráci resortů MŽP a MZd. 
 

 



List opatření                 

Název opatření: 
Strategie k postupnému omezení vnosu nebezpečných látek 

a úplnému zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek ID CZE210001 
                  

Vliv: 
 

Typ LO C 
                  
Typ opatření: 
 
 

Omezení a zastavení vnosu do povrchových vod 
 
 

DP 
 
 

HVL, BER, 
DVL, HSL, 

OHL 

 Popis současného stavu 
 

Zdroje nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek (NL a ZNL) jsou často neznámé a lze jen odhadovat, kdo nebo co, je 
jejich skutečným producentem. Mnoho průmyslových podniků je napojeno na veřejnou kanalizaci zakončenou komunální 
ČOV, která většinou není uzpůsobena, aby ve větší míře odstraňovala NL a ZNL.  
 

Dále může docházet k vypouštění NL a ZNL přes průmyslové ČOV přímo do vodního toku. 
 

 

 

Návrh opatření 
 

1) Zpracování národní strategie na omezení emisí NL a postupné zastavení emisí ZNL. 
 

 

2) Zavedení centrálního systému evidence vypouštění NL a ZNL. 
 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Národní strategie může být provedena do roku 2017. 
Nositel opatření: MŽP 
Způsob zajištění: zajištění zpracování národní strategie 
 
 

Zajištění tvorby centrálního systému evidence vypouštění NL a ZNL 
Nositel opatření: MŽP 
 

 



List opatření                 

Název opatření: Renaturace vodních toků ID CZE212001 
                  

Vliv: 
 

Typ LO C 
      

 
          

Typ opatření: 
 
 

Samovolná a iniciovaná renaturace 
 
 

DP 
 
 

HVL, BER, 
DVL, HSL, 

OHL 

 Popis současného stavu 
 

V naší krajině byly v minulosti soustavně prováděny technické úpravy koryt vodních toků. Dělo se tak v zájmu získávání 
zemědělských ploch, kvůli důlní činnosti, rozšiřování zastavitelných ploch a jejich protipovodňové ochraně, případně pro 
energetické využití nebo pro splavnění vodních toků. Původní přírodní koryta s vysokou variabilitou trasy i hloubek byla 
při úpravách nahrazována většinou koryty napřímenými, lichoběžníkového tvaru s podstatně kratší trasou a větší 
kapacitou. Celkovým zkrácením trasy koryta došlo ke zvýšení spádu, který byl zmírněn příčnými stupni různé výšky, 
případně jezy, které zároveň umožňovaly odběry vody z toku. Tyto příčné objekty jsou však migrační bariérou zejména 
pro ryby. Takto upravené vodní toky způsobují: 
 

- soustřeďování a zrychlování zejména povodňových odtoků z krajiny, omezování rozlivů povodní 
v nezastavěných nivách, 

- nadbytečné odvodňování krajiny, které se může projevovat v dobách sucha, 
- ztráta prostorového rozsahu koryt vodních toků a ztráta jejich členitosti, což se v důsledku projevuje ztrátou 

ekologických a krajinotvorných funkcí vodních toků, 
- zhoršení samočistící schopnosti vodních toků, 
- migrační neprostupnost pro ryby i další živočichy vázané na vodu. 

 

Dle § 47 odst. 2 písm. f) a h) vodního zákona je povinností správy vodních toků oznamovat příslušnému vodoprávnímu 
úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně 
navrhovat opatření k nápravě, obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích 
a v územních systémech ekologické stability. Dále je povinností správy vodních toků navrhovat opatření k nápravě 
zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků. 
 

Revitalizace vodních toků jsou finančně nákladné a organizačně náročné. Při revitalizacích dochází k odstranění 
nevhodných úprav koryta a spolu s nimi i k dočasnému ovlivnění stávajících ekosystémů v řešeném úseku vodního toku. 
 

Revitalizace vodních toků postihnou v celé republice nanejvýš několik desítek kilometrů koryt ročně, což je, vzhledem 
k mnoha tisícům kilometrů nevhodně upravených koryt, jen velmi malá část. 
 

Překážkou pro využívání renaturačních procesů pro obnovu přírodních koryt vodních toků je nedostatečná legislativní 
opora. Většina problematických úprav vodních toků je dle § 55 odst. 1. písm. b) vodního zákona vodním dílem, k jehož 
zrušení nebo odstranění je nutné povolení vodoprávního úřadu (dle § 15 odst.1 vodního zákona). Překážkou je 
také dosavadní přístup v hodnocení správců vodních toků za jejich činnost – např. za stavební úpravy koryt a opravy 
nátrží  v přirozených korytech vodních toků v extravilánu. Další překážkou je i nedostatečmá aplikace § 45 odst. 3 
vodního zákona vodoprávními úřady – nepovolení obnovy koryta ve veřejném zájmu. 
 

Samovolné renaturace technicky upravených koryt vodních toků včetně migračních překážek, které ztratily svůj účel, 
mohou ve významném rozsahu zlepšit ekologický stav a prostupnost vodních toků. V technicky upravených korytech 
potoků a řek probíhají samovolné renaturační procesy (rozpad opevnění, vymílání, zanášení a zarůstání). Vliv 
technických úprav se takto stírá pozvolna a s minimem negativních dopadů na stávající ekosystémy.  
 

Zejména v úsecích ve volné krajině, kde je žádoucí obnova přírodě bližšího stavu koryt, je vhodné renaturační procesy 
podporovat nebo iniciovat například těmito způsoby: 
 

- v rámci údržby nebo oprav koryt vodních toků je vhodné přiměřeně uplatňovat zásady ekologicky orientované 
správy vodních toků s minimalizováním zásahů, 

- využitím morfologického potenciálu povodňových změn, 
- narušením opevnění, 
- rozvlňováním koryt střídavými výsadbami dřevin (podél technicky upraveného koryta, resp. přímo v něm, se 

vysazují stromy a keře tak, aby postupně rozvlňovaly kynetu, dobře použitelné zejména na neopevněných 
melioračních kanálech), 



- změlčováním, rozvlňováním a substrátovou rehabilitací dna toku vkládáním štěrkových záhozů (střídavě 
zprava a zleva se do upravených potoků a říček vsypává štěrk, kamení z polí a podobný materiál, cílem je 
alespoň o něco zvýšit úroveň dna, rozvlnit proudnici, vytvořit brodová místa a štěrková trdliště), 

- budováním stanovišť a úkrytů pro živočichy vod a břehů (vkládání jednotlivých větších kamenů do koryta, 
různé stanovištní a úkrytové aplikace živé a mrtvé dřevní hmoty, břehové úkryty z plochých kamenů), 

- konstrukcemi z kamenů a dřeva chránící určité pasáže břehů před vymíláním vodou, nebo naopak vhodně 
usměrňující proudění tak, aby modifikovalo tvary technicky upraveného koryta vymíláním. 
 

 

 

Návrh opatření 
 

1) Novelizace vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 
činností souvisejících se správou vodních toků - zahrnutí institutu renaturace vodního toku. 
 

2) Novelizace vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve prospěch: 
 

- zjednodušení prohlášení vodního díla za zaniklé v souvislosti s renaturací 
- pohlížení na renaturovaný úsek jako na přirozené koryto vodního toku. 

 

3) Zpracování metodických postupů pro výběr úseků vodních toků vhodných pro renaturaci. 
 

4) Zpracování metodických postupů pro zajištění údržby renaturovaných úseků vodních toků. 
 

5) Vytvoření vhodného dotačního titulu na výkup pozemků potřebných pro renaturační procesy. 
 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Návrh, projednání a schválení novel legislativy se předpokládá do roku 2017, účinnost od roku 2018. Zpracování 
metodických postupů se předpokládá do roku 2017. 
 

Nositel opatření: MZe 
 

Způsob zajištění: vnitřní projednání a běžný legislativní proces, zajištění zpracování metodických postupů 
 

  



List opatření                 

Název opatření: Zprůchodnění říční sítě ID CZE212002 
                  

Vliv: 
 

Typ LO C 
      

 
          

Typ opatření: 
 
 

Národní strategie 
 
 

DP 
 
 

HVL, BER, 
DVL, HSL, 

OHL 

 Popis současného stavu 
 

Příčné překážky a vzdouvací objekty tvoří nepřekonatelné překážky pro migraci ryb a dalších vodních živočichů. Pro ryby 
je migrace v rámci podélného profilu vodních toků základní životní potřebou a projevem. Ať již se jedná o třecí migrace, 
vyhledávání vhodných míst pro uložení jiker a vývoj plůdků, o potravní migrace, o migrace dané sezónními klimatickými 
změnami, či jako reakce na náhodné změny místních podmínek. Vodní mlži využívají k transportu v rámci vodních toků 
také ryby, kdy jejich larvy (glochidie) parazitují na žábrách ryb právě v době třecích migrací. Neprůchodnost vodních toků 
omezuje možnosti pro nalezení vhodných habitatů pro rozmnožování a vývoj potomstva, brání výměně genetických 
informací a tím izoluje malé populace, při úhynech, napadení predátory nebo při splavení ryb při povodních nemůže dojít 
k obnově rybí obsádky. Ve výsledku je rybí společenstvo ochuzené zejména o specializované reofilní druhy ryb a většinu 
zástupců potamodromních druhů ryb. Poproudové migrace nejsou zatím na rozdíl od zahraničí v České republice 
dostatečně řešeny, jsou problémem zejména u velkých vodních nádrží, ale i všech jezů, kde jsou malé vodní elektrárny. 
Pro dospělce katadromních druhů (úhoř) a juvenilní jedince anadromních druhů (losos), může hrát roli i přílišné zdržení 
během migrace kvůli migračním překážkám, kdy může dojít k rozvoj nemocí, napadení parazity a predátory. Pro některé 
druhy ryb představují migrační překážku i vzduté úseky toků nebo naopak nedostatečné průtoky v toku (např. v obdobích 
hydrologického sucha, vlivem nadměrných odběrů, derivované úseky vodních toků vlivem MVE apod.). 
 

I když je migrační průchodnost primárně důležitá pro všechny úseky vodních toků a pro všechny druhy ryb, byla v rámci 
České republiky zpracována Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (MŽP 2009, aktualizace 2014), která vymezuje 
prioritní úseky vodních toků z hlediska zprůchodnění migračních bariér pro jednak diadromní migranty, ale i pro značnou 
část zástupců potamodromních druhů ryb a dále pro úseky vodních toků, které jsou zahrnuty do soustavy Natura 2000 
z důvodu ochrany ryb a mlžů. 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ustanovila Komisi pro rybí přechody, která poskytuje odbornou pomoc při přípravě 
projektů a realizaci výstavby RP a dále působí jako odborný garant při posuzování žádostí o finanční podporu. 
 

Dle § 59 odst. 6 vodního zákona se na odstraňování překážek pro migraci vodních živočichů ve vodním toku 
způsobených vodními díly vybudovanými před účinností vodního zákona se podílí stát. Podpora na výstavbu RP je 
poskytována zejména v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
 

Aby se však vliv zprůchodnění projevil zlepšením celkového ekologického stavu vodního prostředí, musí být doplněn 
také dalšími opatřeními na toku. Má-li být migračním zprůchodněním dosaženo zvýšení druhové diverzity společenstva, 
pak je nutné plánovat a realizovat i např. opatření pro obnovu reprodukčních ploch a prostředí, kde je umožněn vývoj 
juvenilních stádií, tedy komplexní revitalizace vodních toků. Současně je potřeba zaměřit se na problematiku nakládání 
s vodami tam, kde pozměněný režim průtoků zásadně ovlivňuje prostředí tekoucích vod. Hlavním předpokladem 
úspěchu nápravných opatření je jejich systémové řešení. 
 

Vzhledem k tomu, že i úseky vodních toků s nedostatečným průtokem mohou tvořit migrační bariéry, je důležité zmínit 
i požadavek § 23a odst. 1 písm. a) vodního zákona na zamezení zhoršení stavu, zajištění ochrany a zlepšení stavu 
povrchových vod, a to včetně důsledného vyžadovaní a kontroly zachování takových průtoků ve vodních tokcích, které 
ještě umožní obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku, a to i v úsecích, které jsou 
ovlivněné derivacemi na MVE. 
 

 

 

 

 

 



Návrh opatření 
 

1) Novelizace legislativy s cílem: 
 

– umožnit vodoprávním úřadům stanovit povinnost kontinuálního měření minimálního zůstatkového průtoku na 
menších vodních tocích pod vodními díly a pod odběry vody, a povinnost předložit naměřené údaje v případě 
kontroly 

– umožnit uložení povinnosti obnovit obousměrnou migrační prostupnost vodního toku vlastníkovi příčné 
překážky (např. vodoprávním úřadem na základě podnětu ČIŽP, OŽP či správce povodí/toku) 

– řešit problematické ustanovení ze zákona o rybářství, které brání provádění odlovu v rybím přechodu bez 
možnosti udělení výjimky za účelem výzkumu nebo zjištění účinnosti rybího přechodu 

 

2) Zpracování národní strategie zprůchodnění říční sítě včetně způsobu financovaní.  
 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Národní strategie může být provedena do roku 2017. 
Nositel opatření: MŽP 
Způsob zajištění: zajištění zpracování národní strategie 
 

Projednání a schválení novely vodního zákona se předpokládá do roku 2016, účinnost od roku 2017. 
Nositel opatření: MZe, MŽP 
Způsob zajištění: vnitřní projednání a běžný legislativní proces 
 

Projednání a schválení novely zákona o rybářství předpokládá do roku 2017, účinnost od roku 2018. 
Nositel opatření: MZe 
Způsob zajištění: vnitřní projednání a běžný legislativní proces 
 

 



List opatření                 

Název opatření: Krajinné plánování ID CZE215001 
                  

Vliv:   Typ LO C 
                  
Typ opatření: Zavedení institutu „Krajinné plánování“ 

a posílení ekologické stability krajiny 
DP HVL, BER, 

DVL, HSL, 
OHL 

 Popis současného stavu 
 

Krajinné plánování samo o sobě není u nás legislativně zakotveno, přesto začíná být vnímáno jako naléhavá a aktuální 
otázka v souvislosti s dalším vývojem územního plánování. Probíhá zpracování koncepce tvorby tzv. územní studie 
krajiny, která by měla postihovat jak přírodní, tak antropogenní složky krajiny v kontextu jejich vývoje a s následným 
návrhem uspořádání krajiny a opatření, vedoucích ke zlepšování složek krajiny a  jejímu dlouhodobě udržitelnému vývoji 
(management krajiny). Významnou oporou krajinného plánování je strategie Zelené infrastruktury, která je úspěšně 
praktikována v různých evropských zemích. Cílem Zelené infrastruktury je vytvořit  komplexní systém, slučující přírodní, 
polopřírodní, užitkové či urbanistické krajinné struktury v provázaný celek, který přispívá k zachování biologické 
rozmanitosti a dalších environmentálních faktorů.  
 

Zelená infrastruktura má dvě základní dimenze - jednu širší, územní, kdy vytváří kontinuální systém vzájemným 
průnikem hodnotných přírodních ploch, hydrologické sítě i veřejných prostorů současně se zachováním prostupnosti 
krajiny. V územní koncepci zelené infrastruktury na území ČR lze  navázat na územní systémy ekologické stability, které 
se vymezují a vytváří jako přírodní páteř krajiny již od roku 1992. Česká republika má ale velké rezervy v péči o kvalitu 
krajiny vodních toků a jejich povodí. Druhá dimenze, objektová - se týká zvýšení retence vody u každého stavebního 
objektu či parcely a zpomalení odparu vody (vhodným managementem dešťové vody, návrhem „zelených“ střech, atd.). 
 

Ekologická stabilita je obecně charakterizována jako schopnost ekologických systémů vyrovnávat vnější rušivé vlivy 
vlastními spontánními mechanismy bez vkladů dodatkové energie (tj. např. bez lidské práce). Na ekologickou stabilitu 
krajiny (povodí) má vliv především stav jejích přirozených složek (půdy, vody, vegetace), dále jejich plošné zastoupení 
v rámci krajinného celku (povodí) – hlavně rozsah porostů dřevin, trvalých travních porostů, drobné krajinné zeleně, 
přirozených toků, atd. a celkový management krajiny, zahrnující veškeré lidské činnosti. 
 

V současnosti je ta část krajiny, která není součástí zvlášť chráněných území či přírodních parků, zatížena vlivy 
urbanizace a intenzívního zemědělství a lesnictví do té míry, že je ekologické stability ve výše popsaném smyslu 
v podstatě zbavena. Dochází k jevu, kdy je široké území je mozaikou zcela nestabilních segmentů v sousedství téměř 
stabilizovaných, a přestože tato území sousedí, není stabilita jednoho přenosná na druhé méně stabilnější. Obecně lze 
zemědělskou a urbanizovanou krajinu považovat za málo ekologicky stabilní až zcela nestabilní. 
 

Posílení ekologické stability krajiny je i jedním z cílů strategie Zelené infrastruktury, především v oblasti obnovy 
přirozených struktur v krajině s důrazem na vegetaci a hydrologický režim. Podpora přirozené schopnosti krajiny 
vyrovnávat anomální stavy vlastními prostředky je nástrojem k efektivnímu a ekonomickému zacházení s krajinou 
a jejími složkami. 
 

Podpora retenční schopnosti povodí: 
- úpravy k zachycení vody v horní části povodí (zatravnění pramenných oblastí, zatravnění údolnic drobných 

toků, renaturace drobných toků, zřizování tůní , apod) 
- úpravy ke zpomalení odtoku a zachycení vody v nivách středních a větších toků především ve volné krajině 

(zatravnění niv, umožnění rozlivu vody při vyšších průtocích, zřízení periodických tůní pro zachycení vody při 
rozlivu, výsadba dřevin, apod.) 

- rušení melioračních drénů a otevření zatrubněných drobných vodních toků 
 

Ochrana biodiverzity a opatření na její zvýšení: 
- nebeské rybníky, tůně, renaturace koryt toků, podpora litorálních společenstev, obnova lužních lesů, prvky 

protierozní ochrany (meze, remízy, travnaté pásy) 
 

Opatření je lepší směřovat k obnovení přirozené schopnosti krajiny regulovat vodní režim, zohlednit širší souvislosti 
dílčích opatření s ohledem na efektivitu a ekonomická hlediska, pokud možno se vyhnout opatřením technického rázu, 
která suplují přirozené schopnosti krajiny regulovat vodní režim. 
 

 

 



Návrh opatření 
 

1) Novelizace legislativy – zavedení institutu „Krajinné plánování“. 
 

2) Rozpracování strategie Zelené infrastruktury a její vazby na územní studii krajiny 
 

3) Zavedení spolupráce mezi vodohospodáři a krajinářskými architekty při tvorbě koncepčních dokumentů i projektech, 
směřujících k obnově přirozeného stavu vodních toků, nádrží, niv a údolnic – zakomponování podpory retenční 
schopnosti povodí, vsakování srážkových vod, nebeských rybníků, suchých poldrů, mokřadů, lužních lesů, rušení 
melioračních drénů atd. do krajinného plánování a územního plánování. 

 

4) Národní strategie a vyhodnocení ekologické stability krajiny. 
 

5) Sestavení pasportu vodních toků (všech kategorií, včetně drobných přítoků) vhodných k renaturaci toku, nivy, 
případně širšího okolí, ve vazbě na charakter uspořádání krajiny a způsob jejího využívání. 

 

6) Dotační tituly na podporu retenční schopnosti povodí a ochrany biodiverzity. 
 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Návrh, projednání a schválení novel zákonů může být provedeno do roku 2017, účinnost od roku 2018. Národní strategie 
může být provedena do roku 2017. 
 

Nositel opatření: MMR, MZe, MŽP  
 

Způsob zajištění: vnitřní a mezirezortní projednání, standartní legislativní proces, zajištění zpracování národní strategie, 
pasportu vodních toků, dotačních titulů a spolupráce. 
 

 



List opatření                 

Název opatření: Hospodaření na rybnících ID CZE216001 
                  

Vliv:   Typ LO C 
                  
Typ opatření: 
 
 

Omezení negativních vlivů chovu ryb na jakost povrchových vod 
 
 

DP 
 
 

HVL, BER, 
DVL, HSL, 

OHL 

 Popis současného stavu 
 

Intenzivně a polointenzivně obhospodařované rybníky, za účelem chovu ryb a vodní drůbeže, případně jiných vodních 
živočichů, za účelem podnikání, mohou patřit mezi významné zdroje znečištění povrchových vod především 
v ukazatelích CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4+ a Pcelk. Rybníky mají přirozený potenciál fosfor účinně zadržovat, ale voda se 
po průtoku rybníkem může o fosfor také velmi obohatit. Záleží na mnoha faktorech jako jsou průtočnost a hloubka 
ovlivňující úživnost rybníka, přikrmování ryb, velikost a složení rybí obsádky, sedimenty atd. 
 

Současná legislativa umožňuje přikrmování ryb bez vyjímky z použití závadných látek a bez povinnosti sledovat jakost 
vody na odtoku z rybníka. § 39 odst. 12 vodního zákona: „K přikrmování ryb krmivy rostlinného původu prováděnému na 
rybníku tak, aby množství podávaných krmiv bylo rybí obsádkou zkonzumováno, a nedošlo tak ke zhoršení jakosti vod, 
není třeba výjimka z použití závadných látek.“ 
 

Pro hodnocení kategorie rybníků je tedy nezbytné znát látkovou bilanci. 
 

Cílem tohoto listu opatření je návrh novelizace zákona č. 254/2001 Sb. a vydání prováděcích právních předpisů tak, aby 
bylo možné na všech Intenzivně a polointenzivně obhospodařovaných rybnících, na kterých je povolen chov ryb a vodní 
drůbeže, případně jiných vodních živočichů, za účelem podnikání dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona stanovit 
vymezení kategorií rybníků z hlediska rybářského hospodaření. 
 

 

 

Návrh opatření 
 

Dopracování vyhlášky k § 39 odst. 8 vodního zákona – „Zásady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek za 
účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže“ a s tím související změna ustanovení § 39 odst. 12 vodního zákona. 
 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Návrh, projednání a schválení novel legislativy se předpokládá do roku 2016, účinnost od roku 2017. 
 

Nositel opatření: MZe, MŽP  
 

Způsob zajištění: vnitřní projednání a běžný legislativní proces 

 



List opatření                 

Název opatření: Sucho a nedostatek vodních zdrojů ID CZE219001 
                  

Vliv: 
 

Typ LO C 
      

 
          

Typ opatření: 
 
 

Omezení negativních dopadů v obdobích sucha 
 
 

DP 
 
 

HVL, BER, 
DVL, HSL, 

OHL 

 Popis současného stavu 
 

Závislost vodních zdrojů na srážkách a nepříznivá odtoková bilance České republiky v kombinaci s nárůstem extremity 
počasí v uplynulých letech, která se projevuje především dlouhodobějším bezesrážkovým obdobím a vyšší intenzitou 
srážek, může v dlouhodobějším výhledu způsobit problémy se zajištěním dostatku vody pro zásobování obyvatelstva 
vodou, dále může ohrozit důležité odběry pro řadu průmyslových odvětví a zemědělství. V neposlední řadě má vliv také 
na stav vodních toků a vodních ekosystémů i s ohledem na jejich potřebu vody, suchozemských ekosystémů a mokřadů 
přímo závisejících na vodních ekosystémech. 
 

Jedním z důsledků vzrůstu extremity počasí je výskyt sucha v nejrůznějších podobách. Sucho je nejhůře zvladatelnou 
krizovou situací a velmi nebezpečným přírodním jevem, protože jeho neočekávaný a nepravidelný výskyt v prostoru 
a čase i délka trvání je těžké předpovídat. Je však přírodním fenoménem naší krajiny, s jehož možným rostoucím 
výskytem je třeba dále počítat, přizpůsobit se, a snažit se omezovat důsledky vytvářením vhodných opatření.  
 

Jedním z opatření je zvyšování retenční kapacity krajiny i jejích zemědělských a urbanizovaných částí. Je třeba: 
 

 zajistit důslednější aplikaci vsakování srážkových vod podle současné legislativy. Stavební úřady posuzují likvidaci 
srážkových vod různě, v praxi často možnost vsakování srážkových vod posoudí projektant pozemních staveb dle 
přání investora, který zpravidla preferuje nejlevnější variantu – co nejrychlejší odvedení srážkové vody do kanalizace 
či vodního toku bez možnosti vsakování. Problémem je absence hydrogeologického posouzení vsakování srážkových 
vod v rámci prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu. 
 

 uplatňovat ve vybraných územích s nepříznivými faktory odtokových poměrů provedení komplexních pozemkových 
úprav s opatřeními řešícími zlepšování vodního režimu krajiny.  

 

 vyžadovat v různých úrovních a stupních pořizování územně plánovacích dokumentacích zohlednění zlepšování 
vodního režimu krajiny, resp. eliminace nepříznivých účinků a maximálního možného návratu k původnímu 
přirozenému vodnímu režimu. 
 

Dalším opatřením, které vcelku spolehlivě omezí vznik nebezpečí nedostatku vody, je podpora realizace opatření, 
zlepšujících vodní režim krajiny a zajišťující dostatečně kapacitní vodní zdroje, které pomohou překlenout nepříznivé 
období. Výstavba nových vodních děl bude realizována pouze v případě prokázané potřeby, nicméně s ohledem na 
časově značnou dlouhou potřebu přípravné fáze je z hlediska principu předběžné opatrnosti nezbytné zahájit přípravu již 
v tomto plánovacím období. S ohledem na získané poznatky z výstavby větších vodních děl, může být řešení v podobě 
vodních nádrží s potřebnou akumulační kapacitou, realizováno za optimálního průběhu uvedeno do provozu ne dříve 
než za dvacet let od zahájení příprav. 
 

Delší období bez srážek, která se opakovaně na našem území vyskytují, a nepříznivé prognózy dalšího vývoje je třeba 
rozvíjet a v předstihu přijímat taková opatření k zajištění odběrů pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, nadlepšování 
průtoků v některých vodních tocích a uspokojení potřeb pro průmysl a zemědělství v případě výskytu sucha. Pro 
přizpůsobování se probíhající změně klimatu a jejím důsledkům se celosvětově doporučuje zavádění adaptačních 
opatření, a to zejména tzv. proaktivních. Takových, která budou důsledky klimatických změn předjímat s dostatečným 
časovým předstihem. Tím je možné vytvořit funkční a ekonomicky přijatelná opatření než ta, která by byla přijímána až 
po vzniku případného problému či při vzniku krizové situace. V důsledku klimatické změny se v následujících desetiletích 
předpokládá pokles kapacity stávajících zdrojů povrchové i podzemní vody, a proto je potřebné v dostatečném předstihu 
připravovat adaptační opatření k omezení negativních důsledků změn klimatu. 
 

 

 

 

 



Návrh opatření 
 

1) Realizace závěrů a doporučení meziresortní pracovní skupiny „Voda - Sucho“. 
 

2) Zahájení přípravy realizace akumulačních nádrží v regionech s opakujícím se suchem a rizikem nedostatku vody. 
 

3) Novelizace vodního zákona č. 254/2001 Sb. – vyhlášení a operativní řešení stavu sucha (mimořádné manipulace na 
vodních nádržích, omezení odběrů vod, organizační opatření atd.) 

 
 

4) Revize legislativy a metodiky v oblastech: 
 

- stavební zákon - povolování staveb (vždy posoudit možnost vsakování srážkových vod odbornou osobou - 
hydrogeologem, vytvořit jednoznačné nástroje k upřednostnění vsakování srážkových vod apod.) 
 

- zemědělské zákony a zákon na ochranu přírody a krajiny - podpora retenční schopnosti celého povodí, včetně 
pramenných oblastí toků (zatravnění pramenných oblastí údolnic na zemědělské půdě, zřizování tůní 
a nebeských rybníků, obnova lužních lesů, rušení melioračních systémů apod.) 

 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Návrh, projednání a schválení novelizace legislativy se předpokládá do roku 2017, účinnost od roku 2018. 
 

Nositel opatření: MZe, MŹP, MMR 
 

Způsob zajištění: vnitřní a mezirezortní projednání, běžný legislativní proces 
 

 



List opatření                 

Název opatření: Průzkumný monitoring ID HVL220501 
                  

Vliv: Neznámý  Typ LO B 
                  

Typ opatření: Zjištění příčiny nedosažení dobrého stavu nebo potenciálu DP HVL 

 Popis současného stavu 

V celé řadě vodních útvarů nejsou dosaženy cíle bez toho, aby byl přesně určen důvod, respektive vliv způsobující toto 
nedosažení. Je zřejmé, že správná identifikace vlivů je první nutný krok na cestě k jeho odstranění. 
Znečištění může být obecně způsobeno bodovým zdrojem, plošným zdrojem, atmosférickou depozicí nebo může jít o 
přirozené koncentrace odpovídající typově specifickým podmínkám vodního útvaru. 
Pro seznam vodních útvarů a k nim specifikovaných ukazatelů uvedených v příloze k tomuto listu opatření je potřeba 
určit zdroj znečištění (dopátrat hlavní vliv) aplikací průzkumného monitoringu. 

 

 

Návrh opatření 

Návrh opatření lze rozdělit na dvě základní skupiny. Tou druhou se rozumí biologické složky, v té první je vše ostatní. 
První skupina: 
V případě vodních útvarů, které nejsou zcela vrchními, je nejprve nutné vyloučit vliv přítoku z horního vodního útvaru. 
Pokud se daný ukazatel v horním vodním útvaru nemonitoruje, je potřeba zavést v něm jednorázový monitoring s cílem 
potvrdit nebo vyvrátit překročení ukazatele i v horním vodním útvaru. Tímto způsobem musí být monitoring proveden až 
k pramennému vodnímu útvaru, nebo k vodnímu útvaru, ve kterém se již ukazatel nevyskytuje v koncentracích 
překračujících NEK. Rostoucí koncentrace potvrzuje blížící se zdroj řešené látky. 
Po lokalizaci zdrojového vodního útvaru, je podobným způsobem, tedy od závěrového profilu nahoru, prováděn 
monitoring na přítocích páteřního vodního útvaru s cílem určit úsek vodního toku - zdrojovou lokalitu přispívající 
znečištěním (sledovaný ukazatel). V lokalizovaném úseku je pak proveden terénní průzkum s cílem lokalizovat samotný 
zdroj (městskou ČOV, průmyslovou ČOV, volnou výusť, meliorační drén, skládku, hnůj a jiné. Jako podklad terénního 
průzkumu je nutný seznam vydaných povolení k vypouštění řešené látky od vodoprávního úřadu. V případě, že 
monitoring potvrzuje plošný přírůstek látky, je třeba zaměřit se na podklady ČHMÚ. Příčina pak může spočívat 
v atmosférické depozici nebo v přirozeném pozadí. U atmosférické depozice lze část látek dohledat na webových 
stránkách ČHHMÚ v kategorii ovzduší. Jsou tu jednotlivé ročenky, údaje o překročení imisních limitů, grafy a tabulky i 
aktuální stav ovzduší včetně monitorovaných dat. Pokud zde příslušná látka není, je třeba zjistit, zda se může vázat na 
prachové částice a z jejich stavu odvodit význam atmosférické depozice v místě řešení. Pokud ani to nelze, pak zbývá 
zadat studii zaměřenou na plošnou depozici látky v půdě pocházející z atmosféry. Před tímto krokem by měl být 
vyvrácen možný vliv podloží. 
Pro získání informací o plošných koncentracích ve vodě je dobrý využít atlas chemismu povrchových vod ČR. Jako další 
podklad se doporučuje využít stránky ČHMÚ – monitoring koncentrací látek v podzemních vodách. 
V případě, že řešená látka může mít původ spíše v přirozeném pozadí než depozicí z atmosféry, aplikuje se další postup 
podle opatření „Zjišťovací studie přirozeného pozadí“. Největším problémem jsou látky, které mohou být způsobeny 
oběma příčinami. To může být například dusičnanový dusík, který může mít ještě další původ v zemědělství.  
U antropogenních látek to máme jednodušší, zde to nemůže být pozadím. V tomto případě je třeba zaměřit se na hledání 
podle typu látky a její specifikace, užívání, producentů a jiných informací. Hledání by nemělo být jednostranné (např. u 
pesticidů jen zemědělství), ale prověřit veškeré možné zdroje (v případě pesticidů například liniové stavby – silnice, 
železnice, dešťové nádrže, odvodňovací stavby, golfová hřiště a v neposlední řadě i ošetřování lesních porostů). 
Druhá skupina: 
U biologických složek se příčina hledá složitěji. Zde se musí posoudit stav hydromorfologie a i celkové jakosti vody ve 
vodním útvaru. Pokud není přehled o všech parametrech, které mohou mít na biologii negativní vliv, je třeba ho provést 
byť jen jednorázově společně s odebráním vzorků pro biologii. Pokud jsou oba tyto vlivy v pořádku a stav dle zkušených 
biologů se zdá být vyhovující (dobrý – mírně zhoršený od referenčních podmínek), pak je třeba přehodnotit limity pro 
dobrý stav. Pokud je některá z látek nevyhovující z důvodu přirozeného pozadí, pak je třeba stanovit méně přísné cíle 
pro biologické složky v daném vodním útvaru. Pokud látka není z pozadí, pak je třeba nejprve vyřešit tuto látku a 
aplikovat výjimku technické neproveditelnosti. Pokud bude ve výhledu na látku aplikována výjimka méně přísné cíle, pak 
se obdobně stanoví i pro biologické složky. 

 



Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Zajistí: správci povodí 
Časová náročnost pro vodní útvar: zajištění podkladů 1 měsíc, terénní průzkum s odběry a vyhodnocením 3 měsíce 
Časová náročnost se odvíjí podle toho, zda se bude průzkumný monitoring provádět pro více útvarů a látek najednou, 
nebo se bude provádět postupně. 
Náklady: předpoklad 20 tis. Kč na jeden útvar a ukazatel 
Provedení průzkumného monitoringu a určení zdroje znečištění řešenou látkou bude zpracováno do 31.12.2019. 

 



příloha LO HVL220501

ID útvaru 

povrchových 

vod Název útvaru povrchových vod

Ukazatel hodnocení 

stavu

HVL_0180 Jílecký potok od pramene po ústí do toku Vltava

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

HVL_0250 Kamenice od pramene po ústí do Malše teplota vody

HVL_0280 Černá od státní hranice po ústí do toku Malše teplota vody

HVL_0290 Malše od toku Černá po vzdutí nádrže Římov benzo[a]pyren

HVL_0290 Malše od toku Černá po vzdutí nádrže Římov benzo[b]fluoranthen

HVL_0290 Malše od toku Černá po vzdutí nádrže Římov benzo[ghi]perylen

HVL_0290 Malše od toku Černá po vzdutí nádrže Římov benzo[k]fluoranthen

HVL_0340 Stropnice od toku Veveřský potok po Žárský potok benzo[a]pyren

HVL_0340 Stropnice od toku Veveřský potok po Žárský potok benzo[b]fluoranthen

HVL_0340 Stropnice od toku Veveřský potok po Žárský potok benzo[ghi]perylen

HVL_0340 Stropnice od toku Veveřský potok po Žárský potok benzo[k]fluoranthen

HVL_0360 Stropnice od toku Žárský potok po ústí do Malše benzo[a]pyren

HVL_0360 Stropnice od toku Žárský potok po ústí do Malše benzo[b]fluoranthen

HVL_0360 Stropnice od toku Žárský potok po ústí do Malše benzo[ghi]perylen

HVL_0360 Stropnice od toku Žárský potok po ústí do Malše benzo[k]fluoranthen

HVL_0370 Malše od Stropnice po ústí do toku Vltava benzo[ghi]perylen

HVL_0380 Dehtářský potok od pramene po vzdutí rybníka Dehtář teplota vody

HVL_0430

Bezdrevský potok od toku Olešník (Svatopluk) po vzdutí 

rybníka Bezdrev teplota vody

HVL_0560

Vodoteč I od státní hranice po soutok s tokem Koštěnický 

(Kačležský) potok teplota vody

HVL_0610

Prostřední stoka od počátku po vzdutí rybníka Rožmberk, 

včetně toku Spolský potok od hráze rybníka Svět teplota vody

HVL_0700 Žirovnice od pramene po Počátecký potok teplota vody

HVL_0710 Počátecký potok od pramene po ústí do Žirovnice teplota vody

HVL_0740 Hamerský potok od pramene po Studenský potok teplota vody

HVL_0750

Studenský potok od pramene po ústí do toku Hamerský 

potok benzo[a]antracen

HVL_0750

Studenský potok od pramene po ústí do toku Hamerský 

potok benzo[a]pyren

HVL_0750

Studenský potok od pramene po ústí do toku Hamerský 

potok benzo[b]fluoranthen

HVL_0750

Studenský potok od pramene po ústí do toku Hamerský 

potok benzo[ghi]perylen

HVL_0750

Studenský potok od pramene po ústí do toku Hamerský 

potok benzo[k]fluoranthen



HVL_0750

Studenský potok od pramene po ústí do toku Hamerský 

potok teplota vody

HVL_0840 Řečice od pramene po ústí do toku Nežárka teplota vody

HVL_0860 Bechyňský potok od pramene po ústí do Lužnice teplota vody

HVL_0890 Černovický potok od pramene po ústí do Lužnice teplota vody

HVL_0900 Borecký potok od pramene po ústí do Lužnice teplota vody

HVL_0940

Chotovinský potok od toku Chýnovský potok po ústí do 

Lužnice teplota vody

HVL_0950 Lužnice od toku Nežárka po Košínský potok teplota vody

HVL_0960 Košínský potok od pramene po ústí do Lužnice teplota vody

HVL_0980 Milevský potok od pramene po ústí do toku Smutná benzo[b]fluoranthen

HVL_0980 Milevský potok od pramene po ústí do toku Smutná benzo[ghi]perylen

HVL_0980 Milevský potok od pramene po ústí do toku Smutná benzo[k]fluoranthen

HVL_0980 Milevský potok od pramene po ústí do toku Smutná

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

HVL_0990 Smutná od toku Milevský potok po ústí do Lužnice arsen

HVL_1010 Lužnice od toku Košínský potok po vzdutí nádrže Kořensko

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

HVL_1300 Řepický potok od pramene po ústí do toku Otava teplota vody

HVL_1470 Lomnice od toku Hradišťský potok po vzdutí nádrže Orlík II teplota vody

HVL_1510

Skalice od toku Hrádecký (Ostrovský) potok po ústí do 

Lomnice teplota vody

HVL_2410 Otava od Blanice po vzdutí nádrže Orlík II

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

HVL_2540

Koštěnický (Kačležský) potok od pramene po vzdutí rybníka 

Kačležský teplota vody

HVL_2640

Koštěnický (Kačležský) potok od hráze rybníka Kačležský po 

vzdutí rybníka Staňkovský teplota vody



List opatření                 

Název opatření: Přirozené koncentrace ukazatelů znečištění ID HVL220502 
                  

Vliv: Přírodní podmínky  Typ LO B 
                  

Typ opatření: 
Prokázání přirozené koncentrace ukazatelů znečištění ve vodním 

útvaru- zjišťovací studie DP 
HVL 

 Popis současného stavu 

Překročení některých ukazatelů nemusí být vždy způsobeno pouze antropogenním ovlivněním. Příčinou mohou být také 
přírodní podmínky daného vodního útvaru, které nedosažení norem environmentální kvality (NEK) způsobují. Metodiky 
pro hodnocení stavu vodních útvarů pro chemický stav a specifické znečišťující látky umožňují, v případě důvodného 
předpokladu překročení NEK z důvodu přirozených koncentrací, provést pro daný vodní útvar expertní posouzení těchto 
přirozených koncentrací. Metodiky rovněž umožňují přihlížet k přirozenému pozadí u kovů. Přirozené pozadí může 
významně ovlivnit koncentraci také u ukazatelů všeobecných fyzikálně chemických látek. 
Důvodným podezřením, že ukazatel překračuje limit dobrého stavu z důvodu přirozeného pozadí je fakt, že analýza 
antropogenních vlivů plánu dílčího povodí neprokázala žádný antropogenní vliv v daném vodním útvaru, nebo ve 
vodních útvarech výše položených, nebo identifikovaný vliv stanovila jako nevýznamný (tj. že nemůže způsobit 
nedosažení dobrého stavu). 
U vodních útvarů uvedených v příloze tohoto listu opatření bylo hodnocením stavu prokázáno nedodržení NEK pro 
uvedené ukazatele a nebyl v nich identifikován významný antropogenní vliv, který by mohl způsobit nedosažení. U těchto 
ukazatelů se provede zjišťovací studie k prokázání/vyvrácení přirozených koncentrací. 

 

 

Návrh opatření 

Postup zjišťovací studie: 
Ve vodním útvaru bude nejprve znovu přezkoumána identifikace antropogenních vlivů. Doporučuje se postupovat podle 
listu opatření na průzkumný monitoring byť jen formou terénního průzkumu. V případě, že se neprokáže antropogenní 
původ, je potřeba provést rešerši dostupných podkladů s tématikou geochemický průzkum, geochemie, litochemie, 
pedochemie v řešené lokalitě. Za tímto účelem je vhodné se obrátit na odborný subjekt. V případě, že již existují 
zpracované materiály k řešené lokalitě, budou tyto použity ke stanovení hodnoty přirozené koncentrace nebo minimálně 
potvrdí či vyvrátí tuto možnost. V opačném případě, pokud k lokalitě neexistují dostatečné nebo žádné informace 
o přirozeném výskytu řešených ukazatelů je potřeba zadat zpracování geologického posudku u odborného subjektu. 
Cílem geologického posudku bude potvrdit nebo vyvrátit přítomnost přirozeného pozadí sledovaného ukazatele, stanovit 
výši tohoto přirozeného pozadí a upravit tak typově specifické referenční podmínky vodního útvaru (příloha 2 vyhlášky 
98/2011 Sb. [L5]). Pokud řešený ukazatel nepřekračuje typově specifické podmínky vodního útvaru, není k němu již 
v hodnocení stavu přihlíženo. Taktéž se dají takovéto ukazatele prohlásit za nerelevantní pro hodnocení stavu, jelikož 
nesledují žádný antropogenní vliv. Relevantnost ukazatelů se má provádět pravidelně každý rok při sestavování 
programů monitoringu. 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Zajistí: správci povodí 
Časová náročnost: dle dostupnosti podkladů a nutnosti nechat zpracovat studii odborným subjektem. 
Náklady na terénní průzkum, průzkumný monitoring, k vyloučení antropogenních vlivů a rešerše dostupných podkladů se 
odhadují na 30 000 Kč na vodní útvar. 
  
V případě nutnosti nechat zpracovat geotechnickou studii, stanovení přítomnosti přirozeného pozadí daného ukazatele a 
v případě potvrzení pak i stanovení přirozené koncentrace a úprava typově specifických podmínek pro tento vodní útvar, 
se cena odvíjí od velikosti povodí a řešeného ukazatele 

plocha povodí cena 
km2 Kč 
< 40 100 000 
40 - 80 200 000 



81 - 120 300 000 
> 120 400 000 
Pro ukazatele Cd a Hg se výsledná cena může navýšit cca o 30% 

Termín zpracování do 31.12.2019. 

 



Příloha LO HVL2205002

ID útvaru 

povrchových vod Název útvaru povrchových vod Ukazatel hodnocení stavu

HVL_0030 Teplá Vltava od toku Řasnice po ústí do toku Vltava Kyselinová neutralizační 

kapacita při pH 4,5

HVL_0030 Teplá Vltava od toku Řasnice po ústí do toku Vltava reakce vody

HVL_0040 Studená Vltava od státní hranice po tok Světlá reakce vody

HVL_0050 Světlá od pramene po ústí do toku Studená Vltava reakce vody

HVL_0070 Vltava od toku Studená Vltava po vzdutí nádrže Lipno I Kyselinová neutralizační 

kapacita při pH 4,5

HVL_0070 Vltava od toku Studená Vltava po vzdutí nádrže Lipno I reakce vody

HVL_0250 Kamenice od pramene po ústí do Malše reakce vody

HVL_0260 Malše od Kamenice po tok Černá reakce vody

HVL_0360 Stropnice od toku Žárský potok po ústí do Malše železo

HVL_0380 Dehtářský potok od pramene po vzdutí rybníka Dehtář reakce vody

HVL_0430 Bezdrevský potok od toku Olešník (Svatopluk) po vzdutí 

rybníka Bezdrev

železo

HVL_0500 Tušť (Hrdlořezský potok) od pramene po ústí do Lužnice reakce vody

HVL_0560 Vodoteč I od státní hranice po soutok s tokem Koštěnický 

(Kačležský) potok

reakce vody

HVL_0580 Lužnice od toku Koštěnický (Kačležský) potok po vzdutí 

rybníka Rožmberk

reakce vody

HVL_0580 Lužnice od toku Koštěnický (Kačležský) potok po vzdutí 

rybníka Rožmberk

železo

HVL_0590 Spolský potok od pramene po vzdutí rybníka Svět železo

HVL_0610 Prostřední stoka od počátku po vzdutí rybníka Rožmberk, 

včetně toku Spolský potok od hráze rybníka Svět

železo

HVL_0635_J Rožmberk železo

HVL_0660 Zlatá stoka reakce vody

HVL_0680 Lužnice od hráze rybníka Rožmberk po tok Nežárka, 

včetně toku Miletínský potok od toku Zlatá Stoka

železo

HVL_0700 Žirovnice od pramene po Počátecký potok reakce vody

HVL_0710 Počátecký potok od pramene po ústí do Žirovnice reakce vody

HVL_0740 Hamerský potok od pramene po Studenský potok reakce vody

HVL_0750 Studenský potok od pramene po ústí do toku Hamerský 

potok

reakce vody

HVL_0950 Lužnice od toku Nežárka po Košínský potok reakce vody

HVL_0950 Lužnice od toku Nežárka po Košínský potok železo

HVL_0960 Košínský potok od pramene po ústí do Lužnice reakce vody

HVL_0980 Milevský potok od pramene po ústí do toku Smutná železo



HVL_1010 Lužnice od toku Košínský potok po vzdutí nádrže 

Kořensko

železo

HVL_1060 Vydra od pramene po Roklanský potok reakce vody

HVL_1070 Roklanský potok od pramene po Javoří potok reakce vody

HVL_1080 Javoří potok od státní hranice po ústí do toku Roklanský 

potok

reakce vody

HVL_1090 Roklanský potok od toku Javoří potok po ústí do toku 

Vydra

reakce vody

HVL_1100 Hamerský potok od pramene po ústí do toku Vydra reakce vody

HVL_1110 Vydra od toku Roklanský potok po ústí do toku Otava reakce vody

HVL_1400 Blanice od toku Radomilický potok po ústí do toku Otava železo

HVL_1420 Lomnice od pramene po Hradišťský potok reakce vody

HVL_1440 Závišínský potok od pramene po ústí do Lomnice reakce vody

HVL_1470 Lomnice od toku Hradišťský potok po vzdutí nádrže Orlík 

II

reakce vody

HVL_1480 Skalice od pramene po Bezděkovský potok reakce vody

HVL_2750 Ponědražský potok od hráze rybníka Záblatský po ústí do 

Lužnice

železo

HVL_2830 Holenský potok od pramene po vzdutí rybníka Holná reakce vody

HVL_2930 Holenský potok od hráze rybníka Holná po ústí do toku 

Nežárka

reakce vody



List opatření                 

Název opatření: Průzkumný monitoring ID BER220501 
                  

Vliv: Neznámý  Typ LO B 
                  

Typ opatření: Zjištění příčiny nedosažení dobrého stavu nebo potenciálu DP BER 

 Popis současného stavu 

V celé řadě vodních útvarů nejsou dosaženy cíle bez toho, aby byl přesně určen důvod, respektive vliv způsobující toto 
nedosažení. Je zřejmé, že správná identifikace vlivů je první nutný krok na cestě k jeho odstranění. 
Znečištění může být obecně způsobeno bodovým zdrojem, plošným zdrojem, atmosférickou depozicí nebo může jít o 
přirozené koncentrace odpovídající typově specifickým podmínkám vodního útvaru. 
Pro seznam vodních útvarů a k nim specifikovaných ukazatelů uvedených v příloze k tomuto listu opatření je potřeba 
určit zdroj znečištění (dopátrat hlavní vliv) aplikací průzkumného monitoringu. 

 

 

Návrh opatření 

Návrh opatření lze rozdělit na dvě základní skupiny. Tou druhou se rozumí biologické složky, v té první je vše ostatní. 
První skupina: 
V případě vodních útvarů, které nejsou zcela vrchními, je nejprve nutné vyloučit vliv přítoku z horního vodního útvaru. 
Pokud se daný ukazatel v horním vodním útvaru nemonitoruje, je potřeba zavést v něm jednorázový monitoring s cílem 
potvrdit nebo vyvrátit překročení ukazatele i v horním vodním útvaru. Tímto způsobem musí být monitoring proveden až 
k pramennému vodnímu útvaru, nebo k vodnímu útvaru, ve kterém se již ukazatel nevyskytuje v koncentracích 
překračujících NEK. Rostoucí koncentrace potvrzuje blížící se zdroj řešené látky. 
Po lokalizaci zdrojového vodního útvaru, je podobným způsobem, tedy od závěrového profilu nahoru, prováděn 
monitoring na přítocích páteřního vodního útvaru s cílem určit úsek vodního toku - zdrojovou lokalitu přispívající 
znečištěním (sledovaný ukazatel). V lokalizovaném úseku je pak proveden terénní průzkum s cílem lokalizovat samotný 
zdroj (městskou ČOV, průmyslovou ČOV, volnou výusť, meliorační drén, skládku, hnůj a jiné. Jako podklad terénního 
průzkumu je nutný seznam vydaných povolení k vypouštění řešené látky od vodoprávního úřadu. V případě, že 
monitoring potvrzuje plošný přírůstek látky, je třeba zaměřit se na podklady ČHMÚ. Příčina pak může spočívat 
v atmosférické depozici nebo v přirozeném pozadí. U atmosférické depozice lze část látek dohledat na webových 
stránkách ČHHMÚ v kategorii ovzduší. Jsou tu jednotlivé ročenky, údaje o překročení imisních limitů, grafy a tabulky i 
aktuální stav ovzduší včetně monitorovaných dat. Pokud zde příslušná látka není, je třeba zjistit, zda se může vázat na 
prachové částice a z jejich stavu odvodit význam atmosférické depozice v místě řešení. Pokud ani to nelze, pak zbývá 
zadat studii zaměřenou na plošnou depozici látky v půdě pocházející z atmosféry. Před tímto krokem by měl být 
vyvrácen možný vliv podloží. 
Pro získání informací o plošných koncentracích ve vodě je dobrý využít atlas chemismu povrchových vod ČR. Jako další 
podklad se doporučuje využít stránky ČHMÚ – monitoring koncentrací látek v podzemních vodách. 
V případě, že řešená látka může mít původ spíše v přirozeném pozadí než depozicí z atmosféry, aplikuje se další postup 
podle opatření „Zjišťovací studie přirozeného pozadí“. Největším problémem jsou látky, které mohou být způsobeny 
oběma příčinami. To může být například dusičnanový dusík, který může mít ještě další původ v zemědělství.  
U antropogenních látek to máme jednodušší, zde to nemůže být pozadím. V tomto případě je třeba zaměřit se na hledání 
podle typu látky a její specifikace, užívání, producentů a jiných informací. Hledání by nemělo být jednostranné (např. u 
pesticidů jen zemědělství), ale prověřit veškeré možné zdroje (v případě pesticidů například liniové stavby – silnice, 
železnice, dešťové nádrže, odvodňovací stavby, golfová hřiště a v neposlední řadě i ošetřování lesních porostů). 
Druhá skupina: 
U biologických složek se příčina hledá složitěji. Zde se musí posoudit stav hydromorfologie a i celkové jakosti vody ve 
vodním útvaru. Pokud není přehled o všech parametrech, které mohou mít na biologii negativní vliv, je třeba ho provést 
byť jen jednorázově společně s odebráním vzorků pro biologii. Pokud jsou oba tyto vlivy v pořádku a stav dle zkušených 
biologů se zdá být vyhovující (dobrý – mírně zhoršený od referenčních podmínek), pak je třeba přehodnotit limity pro 
dobrý stav. Pokud je některá z látek nevyhovující z důvodu přirozeného pozadí, pak je třeba stanovit méně přísné cíle 
pro biologické složky v daném vodním útvaru. Pokud látka není z pozadí, pak je třeba nejprve vyřešit tuto látku a 
aplikovat výjimku technické neproveditelnosti. Pokud bude ve výhledu na látku aplikována výjimka méně přísné cíle, pak 
se obdobně stanoví i pro biologické složky. 

 



Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Zajistí: správci povodí 
Časová náročnost pro vodní útvar: zajištění podkladů 1 měsíc, terénní průzkum s odběry a vyhodnocením 3 měsíce 
Časová náročnost se odvíjí podle toho, zda se bude průzkumný monitoring provádět pro více útvarů a látek najednou, 
nebo se bude provádět postupně. 
Náklady: předpoklad 20 tis. Kč na jeden útvar a ukazatel 
Provedení průzkumného monitoringu a určení zdroje znečištění řešenou látkou bude zpracováno do 31.12.2019. 

 



příloha LO BER220501

ID útvaru 

povrchových 

vod Název útvaru povrchových vod

Ukazatel hodnocení 

stavu

BER_0110 Mže od toku Úhlavka po vzdutí nádrže Hracholusky benzo[a]pyren

BER_0170 Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku Berounka benzo[a]pyren

BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka benzo[ghi]perylen

BER_0290 Úhlava od pramene po Bílý potok benzo[b]fluoranthen

BER_0290 Úhlava od pramene po Bílý potok benzo[ghi]perylen

BER_0300 Bílý potok od pramene po ústí do toku Úhlava benzo[a]pyren

BER_0300 Bílý potok od pramene po ústí do toku Úhlava benzo[b]fluoranthen

BER_0300 Bílý potok od pramene po ústí do toku Úhlava benzo[ghi]perylen

BER_0310 Úhlava od toku Bílý potok po vzdutí nádrže Nýrsko benzo[a]pyren

BER_0310 Úhlava od toku Bílý potok po vzdutí nádrže Nýrsko benzo[b]fluoranthen

BER_0310 Úhlava od toku Bílý potok po vzdutí nádrže Nýrsko benzo[ghi]perylen

BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava benzo[b]fluoranthen

BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava benzo[ghi]perylen

BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava benzo[k]fluoranthen

BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava teplota vody

BER_0370 Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok benzo[b]fluoranthen

BER_0370 Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok benzo[ghi]perylen

BER_0370 Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok benzo[k]fluoranthen

BER_0400

Točnický potok od toku Měcholupský potok po ústí do toku 

Úhlava benzo[a]pyren

BER_0400

Točnický potok od toku Měcholupský potok po ústí do toku 

Úhlava benzo[b]fluoranthen

BER_0400

Točnický potok od toku Měcholupský potok po ústí do toku 

Úhlava benzo[ghi]perylen

BER_0400

Točnický potok od toku Měcholupský potok po ústí do toku 

Úhlava benzo[k]fluoranthen

BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza benzo[b]fluoranthen

BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza benzo[ghi]perylen

BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza benzo[k]fluoranthen



BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza teplota vody

BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku Berounka benzo[b]fluoranthen

BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku Berounka benzo[ghi]perylen

BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku Berounka benzo[k]fluoranthen

BER_0560 Střela od pramene po vzdutí nádrže Žlutice

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

BER_0570 Ratibořský potok od pramene po vzdutí nádrže Žlutice teplota vody

BER_0760 Lišanský potok od pramene po ústí do toku Rakovnický potok hliník

BER_0840 Litavka od toku Obecnický potok po tok Chumava zinek

BER_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka

kadmium a jeho 

sloučeniny - 

rozpuštěné

BER_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka teplota vody

BER_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka zinek

BER_0940 Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

BER_2410

Příchovický potok a Zlatý potok od pramene po ústí do toku 

Úhlava teplota vody



List opatření                 

Název opatření: Přirozené koncentrace ukazatelů znečištění ID BER220502 
                  

Vliv: Přírodní podmínky  Typ LO B 
                  

Typ opatření: 
Prokázání přirozené koncentrace ukazatelů znečištění ve vodním 

útvaru- zjišťovací studie DP 
BER 

 Popis současného stavu 

Překročení některých ukazatelů nemusí být vždy způsobeno pouze antropogenním ovlivněním. Příčinou mohou být také 
přírodní podmínky daného vodního útvaru, které nedosažení norem environmentální kvality (NEK) způsobují. Metodiky 
pro hodnocení stavu vodních útvarů pro chemický stav a specifické znečišťující látky umožňují, v případě důvodného 
předpokladu překročení NEK z důvodu přirozených koncentrací, provést pro daný vodní útvar expertní posouzení těchto 
přirozených koncentrací. Metodiky rovněž umožňují přihlížet k přirozenému pozadí u kovů. Přirozené pozadí může 
významně ovlivnit koncentraci také u ukazatelů všeobecných fyzikálně chemických látek. 
Důvodným podezřením, že ukazatel překračuje limit dobrého stavu z důvodu přirozeného pozadí je fakt, že analýza 
antropogenních vlivů plánu dílčího povodí neprokázala žádný antropogenní vliv v daném vodním útvaru, nebo ve 
vodních útvarech výše položených, nebo identifikovaný vliv stanovila jako nevýznamný (tj. že nemůže způsobit 
nedosažení dobrého stavu). 
U vodních útvarů uvedených v příloze tohoto listu opatření bylo hodnocením stavu prokázáno nedodržení NEK pro 
uvedené ukazatele a nebyl v nich identifikován významný antropogenní vliv, který by mohl způsobit nedosažení. U těchto 
ukazatelů se provede zjišťovací studie k prokázání/vyvrácení přirozených koncentrací. 

 

 

Návrh opatření 

Postup zjišťovací studie: 
Ve vodním útvaru bude nejprve znovu přezkoumána identifikace antropogenních vlivů. Doporučuje se postupovat podle 
listu opatření na průzkumný monitoring byť jen formou terénního průzkumu. V případě, že se neprokáže antropogenní 
původ, je potřeba provést rešerši dostupných podkladů s tématikou geochemický průzkum, geochemie, litochemie, 
pedochemie v řešené lokalitě. Za tímto účelem je vhodné se obrátit na odborný subjekt. V případě, že již existují 
zpracované materiály k řešené lokalitě, budou tyto použity ke stanovení hodnoty přirozené koncentrace nebo minimálně 
potvrdí či vyvrátí tuto možnost. V opačném případě, pokud k lokalitě neexistují dostatečné nebo žádné informace 
o přirozeném výskytu řešených ukazatelů je potřeba zadat zpracování geologického posudku u odborného subjektu. 
Cílem geologického posudku bude potvrdit nebo vyvrátit přítomnost přirozeného pozadí sledovaného ukazatele, stanovit 
výši tohoto přirozeného pozadí a upravit tak typově specifické referenční podmínky vodního útvaru (příloha 2 vyhlášky 
98/2011 Sb. [L5]). Pokud řešený ukazatel nepřekračuje typově specifické podmínky vodního útvaru, není k němu již 
v hodnocení stavu přihlíženo. Taktéž se dají takovéto ukazatele prohlásit za nerelevantní pro hodnocení stavu, jelikož 
nesledují žádný antropogenní vliv. Relevantnost ukazatelů se má provádět pravidelně každý rok při sestavování 
programů monitoringu. 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Zajistí: správci povodí 
Časová náročnost: dle dostupnosti podkladů a nutnosti nechat zpracovat studii odborným subjektem. 
Náklady na terénní průzkum, průzkumný monitoring, k vyloučení antropogenních vlivů a rešerše dostupných podkladů se 
odhadují na 30 000 Kč na vodní útvar. 
  
V případě nutnosti nechat zpracovat geotechnickou studii, stanovení přítomnosti přirozeného pozadí daného ukazatele a 
v případě potvrzení pak i stanovení přirozené koncentrace a úprava typově specifických podmínek pro tento vodní útvar, 
se cena odvíjí od velikosti povodí a řešeného ukazatele 

plocha povodí cena 
km2 Kč 
< 40 100 000 
40 - 80 200 000 



81 - 120 300 000 
> 120 400 000 
Pro ukazatele Cd a Hg se výsledná cena může navýšit cca o 30% 

Termín zpracování do 31.12.2019. 

 



Příloha LO BER2205002

ID útvaru 

povrchových 

vod Název útvaru povrchových vod

Ukazatel hodnocení 

stavu

BER_0040 Sedlištský potok od pramene po ústí do Mže železo

BER_0060 Kosový potok od pramene po ústí do Mže železo

BER_0090 Výrovský potok od pramene po ústí do toku Úhlavka železo

BER_0230 Záhořanský potok od pramene po ústí do toku Zubřina reakce vody

BER_0360 Poleňka od pramene po ústí do toku Úhlava železo

BER_0400

Točnický potok od toku Měcholupský potok po ústí do 

toku Úhlava železo

BER_0450 Myslívský potok od pramene po ústí do toku Úslava železo

BER_0480

Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku 

Berounka železo

BER_0540 Třemošná od pramene po ústí do toku Berounka železo

BER_0550 Berounka od toku Mže po tok Střela reakce vody

BER_0560 Střela od pramene po vzdutí nádrže Žlutice železo

BER_0610 Mladotický potok od pramene po ústí do toku Střela železo

BER_0620 Kralovický potok od pramene po ústí do toku Střela železo

BER_0730 Berounka od toku Střela po Rakovnický potok reakce vody

BER_0740 Rakovnický potok od pramene po Kolešovický potok železo

BER_0770

Rakovnický potok od toku Kolešovický potok po ústí do 

toku Berounka železo

BER_0820 Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka reakce vody

BER_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka reakce vody

BER_0940 Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava reakce vody



List opatření                 

Název opatření: Průzkumný monitoring ID DVL220501 
                  

Vliv: Neznámý  Typ LO B 
                  

Typ opatření: Zjištění příčiny nedosažení dobrého stavu nebo potenciálu DP DVL 

 Popis současného stavu 

V celé řadě vodních útvarů nejsou dosaženy cíle bez toho, aby byl přesně určen důvod, respektive vliv způsobující toto 
nedosažení. Je zřejmé, že správná identifikace vlivů je první nutný krok na cestě k jeho odstranění. 
Znečištění může být obecně způsobeno bodovým zdrojem, plošným zdrojem, atmosférickou depozicí nebo může jít o 
přirozené koncentrace odpovídající typově specifickým podmínkám vodního útvaru. 
Pro seznam vodních útvarů a k nim specifikovaných ukazatelů uvedených v příloze k tomuto listu opatření je potřeba 
určit zdroj znečištění (dopátrat hlavní vliv) aplikací průzkumného monitoringu. 

 

 

Návrh opatření 

Návrh opatření lze rozdělit na dvě základní skupiny. Tou druhou se rozumí biologické složky, v té první je vše ostatní. 
První skupina: 
V případě vodních útvarů, které nejsou zcela vrchními, je nejprve nutné vyloučit vliv přítoku z horního vodního útvaru. 
Pokud se daný ukazatel v horním vodním útvaru nemonitoruje, je potřeba zavést v něm jednorázový monitoring s cílem 
potvrdit nebo vyvrátit překročení ukazatele i v horním vodním útvaru. Tímto způsobem musí být monitoring proveden až 
k pramennému vodnímu útvaru, nebo k vodnímu útvaru, ve kterém se již ukazatel nevyskytuje v koncentracích 
překračujících NEK. Rostoucí koncentrace potvrzuje blížící se zdroj řešené látky. 
Po lokalizaci zdrojového vodního útvaru, je podobným způsobem, tedy od závěrového profilu nahoru, prováděn 
monitoring na přítocích páteřního vodního útvaru s cílem určit úsek vodního toku - zdrojovou lokalitu přispívající 
znečištěním (sledovaný ukazatel). V lokalizovaném úseku je pak proveden terénní průzkum s cílem lokalizovat samotný 
zdroj (městskou ČOV, průmyslovou ČOV, volnou výusť, meliorační drén, skládku, hnůj a jiné. Jako podklad terénního 
průzkumu je nutný seznam vydaných povolení k vypouštění řešené látky od vodoprávního úřadu. V případě, že 
monitoring potvrzuje plošný přírůstek látky, je třeba zaměřit se na podklady ČHMÚ. Příčina pak může spočívat 
v atmosférické depozici nebo v přirozeném pozadí. U atmosférické depozice lze část látek dohledat na webových 
stránkách ČHHMÚ v kategorii ovzduší. Jsou tu jednotlivé ročenky, údaje o překročení imisních limitů, grafy a tabulky i 
aktuální stav ovzduší včetně monitorovaných dat. Pokud zde příslušná látka není, je třeba zjistit, zda se může vázat na 
prachové částice a z jejich stavu odvodit význam atmosférické depozice v místě řešení. Pokud ani to nelze, pak zbývá 
zadat studii zaměřenou na plošnou depozici látky v půdě pocházející z atmosféry. Před tímto krokem by měl být 
vyvrácen možný vliv podloží. 
Pro získání informací o plošných koncentracích ve vodě je dobrý využít atlas chemismu povrchových vod ČR. Jako další 
podklad se doporučuje využít stránky ČHMÚ – monitoring koncentrací látek v podzemních vodách. 
V případě, že řešená látka může mít původ spíše v přirozeném pozadí než depozicí z atmosféry, aplikuje se další postup 
podle opatření „Zjišťovací studie přirozeného pozadí“. Největším problémem jsou látky, které mohou být způsobeny 
oběma příčinami. To může být například dusičnanový dusík, který může mít ještě další původ v zemědělství.  
U antropogenních látek to máme jednodušší, zde to nemůže být pozadím. V tomto případě je třeba zaměřit se na hledání 
podle typu látky a její specifikace, užívání, producentů a jiných informací. Hledání by nemělo být jednostranné (např. u 
pesticidů jen zemědělství), ale prověřit veškeré možné zdroje (v případě pesticidů například liniové stavby – silnice, 
železnice, dešťové nádrže, odvodňovací stavby, golfová hřiště a v neposlední řadě i ošetřování lesních porostů). 
Druhá skupina: 
U biologických složek se příčina hledá složitěji. Zde se musí posoudit stav hydromorfologie a i celkové jakosti vody ve 
vodním útvaru. Pokud není přehled o všech parametrech, které mohou mít na biologii negativní vliv, je třeba ho provést 
byť jen jednorázově společně s odebráním vzorků pro biologii. Pokud jsou oba tyto vlivy v pořádku a stav dle zkušených 
biologů se zdá být vyhovující (dobrý – mírně zhoršený od referenčních podmínek), pak je třeba přehodnotit limity pro 
dobrý stav. Pokud je některá z látek nevyhovující z důvodu přirozeného pozadí, pak je třeba stanovit méně přísné cíle 
pro biologické složky v daném vodním útvaru. Pokud látka není z pozadí, pak je třeba nejprve vyřešit tuto látku a 
aplikovat výjimku technické neproveditelnosti. Pokud bude ve výhledu na látku aplikována výjimka méně přísné cíle, pak 
se obdobně stanoví i pro biologické složky. 

 



Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Zajistí: správci povodí 
Časová náročnost pro vodní útvar: zajištění podkladů 1 měsíc, terénní průzkum s odběry a vyhodnocením 3 měsíce 
Časová náročnost se odvíjí podle toho, zda se bude průzkumný monitoring provádět pro více útvarů a látek najednou, 
nebo se bude provádět postupně. 
Náklady: předpoklad 20 tis. Kč na jeden útvar a ukazatel 
Provedení průzkumného monitoringu a určení zdroje znečištění řešenou látkou bude zpracováno do 31.12.2019. 

 



příloha LO DVL220501

ID útvaru 

povrchových 

vod Název útvaru povrchových vod

Ukazatel hodnocení 

stavu

DVL_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava sírany

DVL_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava uran

DVL_0210 Zlatý potok od pramene po Mlýnský potok teplota vody

DVL_0230

Zlatý potok od toku Mlýnský potok po ústí do toku 

Šlapanka a Šlapanka po ústí do toku Sázava benzo[ghi]perylen

DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka (Hejlovka) teplota vody

DVL_0590 Blanice od toku Slupský potok po ústí do toku Sázava teplota vody

DVL_0670 Konopišťský potok od pramene po ústí do toku Sázava teplota vody

DVL_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

DVL_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava

kyselina 

ethylendiamintetraoctov

á

DVL_0780 Bakovský potok od pramene po Zlonický potok sírany

DVL_0800

Červený potok od pramene po ústí do toku Bakovský 

potok sírany

DVL_0810

Bakovský potok od toku Zlonický potok po ústí do toku 

Vltava sírany

DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

kyselina 

ethylendiamintetraoctov

á

DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

DVL_0830 Vraňansko-hořínský plavební kanál

kyselina 

ethylendiamintetraoctov

á

DVL_0830 Vraňansko-hořínský plavební kanál

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

DVL_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potok benzo[ghi]perylen

DVL_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potok

kyselina 

ethylendiamintetraoctov

á



List opatření                 

Název opatření: Přirozené koncentrace ukazatelů znečištění ID DVL220502 
                  

Vliv: Přírodní podmínky  Typ LO B 
                  

Typ opatření: 
Prokázání přirozené koncentrace ukazatelů znečištění ve vodním 

útvaru- zjišťovací studie DP 
DVL 

 Popis současného stavu 

Překročení některých ukazatelů nemusí být vždy způsobeno pouze antropogenním ovlivněním. Příčinou mohou být také 
přírodní podmínky daného vodního útvaru, které nedosažení norem environmentální kvality (NEK) způsobují. Metodiky 
pro hodnocení stavu vodních útvarů pro chemický stav a specifické znečišťující látky umožňují, v případě důvodného 
předpokladu překročení NEK z důvodu přirozených koncentrací, provést pro daný vodní útvar expertní posouzení těchto 
přirozených koncentrací. Metodiky rovněž umožňují přihlížet k přirozenému pozadí u kovů. Přirozené pozadí může 
významně ovlivnit koncentraci také u ukazatelů všeobecných fyzikálně chemických látek. 
Důvodným podezřením, že ukazatel překračuje limit dobrého stavu z důvodu přirozeného pozadí je fakt, že analýza 
antropogenních vlivů plánu dílčího povodí neprokázala žádný antropogenní vliv v daném vodním útvaru, nebo ve 
vodních útvarech výše položených, nebo identifikovaný vliv stanovila jako nevýznamný (tj. že nemůže způsobit 
nedosažení dobrého stavu). 
U vodních útvarů uvedených v příloze tohoto listu opatření bylo hodnocením stavu prokázáno nedodržení NEK pro 
uvedené ukazatele a nebyl v nich identifikován významný antropogenní vliv, který by mohl způsobit nedosažení. U těchto 
ukazatelů se provede zjišťovací studie k prokázání/vyvrácení přirozených koncentrací. 

 

 

Návrh opatření 

Postup zjišťovací studie: 
Ve vodním útvaru bude nejprve znovu přezkoumána identifikace antropogenních vlivů. Doporučuje se postupovat podle 
listu opatření na průzkumný monitoring byť jen formou terénního průzkumu. V případě, že se neprokáže antropogenní 
původ, je potřeba provést rešerši dostupných podkladů s tématikou geochemický průzkum, geochemie, litochemie, 
pedochemie v řešené lokalitě. Za tímto účelem je vhodné se obrátit na odborný subjekt. V případě, že již existují 
zpracované materiály k řešené lokalitě, budou tyto použity ke stanovení hodnoty přirozené koncentrace nebo minimálně 
potvrdí či vyvrátí tuto možnost. V opačném případě, pokud k lokalitě neexistují dostatečné nebo žádné informace 
o přirozeném výskytu řešených ukazatelů je potřeba zadat zpracování geologického posudku u odborného subjektu. 
Cílem geologického posudku bude potvrdit nebo vyvrátit přítomnost přirozeného pozadí sledovaného ukazatele, stanovit 
výši tohoto přirozeného pozadí a upravit tak typově specifické referenční podmínky vodního útvaru (příloha 2 vyhlášky 
98/2011 Sb. [L5]). Pokud řešený ukazatel nepřekračuje typově specifické podmínky vodního útvaru, není k němu již 
v hodnocení stavu přihlíženo. Taktéž se dají takovéto ukazatele prohlásit za nerelevantní pro hodnocení stavu, jelikož 
nesledují žádný antropogenní vliv. Relevantnost ukazatelů se má provádět pravidelně každý rok při sestavování 
programů monitoringu. 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Zajistí: správci povodí 
Časová náročnost: dle dostupnosti podkladů a nutnosti nechat zpracovat studii odborným subjektem. 
Náklady na terénní průzkum, průzkumný monitoring, k vyloučení antropogenních vlivů a rešerše dostupných podkladů se 
odhadují na 30 000 Kč na vodní útvar. 
  
V případě nutnosti nechat zpracovat geotechnickou studii, stanovení přítomnosti přirozeného pozadí daného ukazatele a 
v případě potvrzení pak i stanovení přirozené koncentrace a úprava typově specifických podmínek pro tento vodní útvar, 
se cena odvíjí od velikosti povodí a řešeného ukazatele 

plocha povodí cena 
km2 Kč 
< 40 100 000 
40 - 80 200 000 



81 - 120 300 000 
> 120 400 000 
Pro ukazatele Cd a Hg se výsledná cena může navýšit cca o 30% 

Termín zpracování do 31.12.2019. 

 



Příloha LO DVL2205002

ID útvaru 

povrchových vod Název útvaru povrchových vod

Ukazatel hodnocení 

stavu

DVL_0020 Líšnický potok od pramene po ústí do toku Vltava reakce vody

DVL_0050 Mastník od pramene po Sedlecký potok železo

DVL_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava reakce vody

DVL_0200 Šlapanka od pramene po Zlatý potok reakce vody

DVL_0210 Zlatý potok od pramene po Mlýnský potok reakce vody

DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka (Hejlovka) reakce vody

DVL_0390 Kejtovský potok od pramene po ústí do toku Trnava železo

DVL_0620 Sázava od toku Želivka (Hejlovka) po Nučický potok reakce vody

DVL_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava reakce vody

DVL_0800 Červený potok od pramene po ústí do toku Bakovský potok železo



List opatření                 

Název opatření: Průzkumný monitoring ID HSL220501 
                  

Vliv: Neznámý  Typ LO B 
                  

Typ opatření: Zjištění příčiny nedosažení dobrého stavu nebo potenciálu DP HSL 

 Popis současného stavu 

V celé řadě vodních útvarů nejsou dosaženy cíle bez toho, aby byl přesně určen důvod, respektive vliv způsobující toto 
nedosažení. Je zřejmé, že správná identifikace vlivů je první nutný krok na cestě k jeho odstranění. 
Znečištění může být obecně způsobeno bodovým zdrojem, plošným zdrojem, atmosférickou depozicí nebo může jít o 
přirozené koncentrace odpovídající typově specifickým podmínkám vodního útvaru. 
Pro seznam vodních útvarů a k nim specifikovaných ukazatelů uvedených v příloze k tomuto listu opatření je potřeba 
určit zdroj znečištění (dopátrat hlavní vliv) aplikací průzkumného monitoringu. 

 

 

Návrh opatření 

Návrh opatření lze rozdělit na dvě základní skupiny. Tou druhou se rozumí biologické složky, v té první je vše ostatní. 
První skupina: 
V případě vodních útvarů, které nejsou zcela vrchními, je nejprve nutné vyloučit vliv přítoku z horního vodního útvaru. 
Pokud se daný ukazatel v horním vodním útvaru nemonitoruje, je potřeba zavést v něm jednorázový monitoring s cílem 
potvrdit nebo vyvrátit překročení ukazatele i v horním vodním útvaru. Tímto způsobem musí být monitoring proveden až 
k pramennému vodnímu útvaru, nebo k vodnímu útvaru, ve kterém se již ukazatel nevyskytuje v koncentracích 
překračujících NEK. Rostoucí koncentrace potvrzuje blížící se zdroj řešené látky. 
Po lokalizaci zdrojového vodního útvaru, je podobným způsobem, tedy od závěrového profilu nahoru, prováděn 
monitoring na přítocích páteřního vodního útvaru s cílem určit úsek vodního toku - zdrojovou lokalitu přispívající 
znečištěním (sledovaný ukazatel). V lokalizovaném úseku je pak proveden terénní průzkum s cílem lokalizovat samotný 
zdroj (městskou ČOV, průmyslovou ČOV, volnou výusť, meliorační drén, skládku, hnůj a jiné. Jako podklad terénního 
průzkumu je nutný seznam vydaných povolení k vypouštění řešené látky od vodoprávního úřadu. V případě, že 
monitoring potvrzuje plošný přírůstek látky, je třeba zaměřit se na podklady ČHMÚ. Příčina pak může spočívat 
v atmosférické depozici nebo v přirozeném pozadí. U atmosférické depozice lze část látek dohledat na webových 
stránkách ČHHMÚ v kategorii ovzduší. Jsou tu jednotlivé ročenky, údaje o překročení imisních limitů, grafy a tabulky i 
aktuální stav ovzduší včetně monitorovaných dat. Pokud zde příslušná látka není, je třeba zjistit, zda se může vázat na 
prachové částice a z jejich stavu odvodit význam atmosférické depozice v místě řešení. Pokud ani to nelze, pak zbývá 
zadat studii zaměřenou na plošnou depozici látky v půdě pocházející z atmosféry. Před tímto krokem by měl být 
vyvrácen možný vliv podloží. 
Pro získání informací o plošných koncentracích ve vodě je dobrý využít atlas chemismu povrchových vod ČR. Jako další 
podklad se doporučuje využít stránky ČHMÚ – monitoring koncentrací látek v podzemních vodách. 
V případě, že řešená látka může mít původ spíše v přirozeném pozadí než depozicí z atmosféry, aplikuje se další postup 
podle opatření „Zjišťovací studie přirozeného pozadí“. Největším problémem jsou látky, které mohou být způsobeny 
oběma příčinami. To může být například dusičnanový dusík, který může mít ještě další původ v zemědělství.  
U antropogenních látek to máme jednodušší, zde to nemůže být pozadím. V tomto případě je třeba zaměřit se na hledání 
podle typu látky a její specifikace, užívání, producentů a jiných informací. Hledání by nemělo být jednostranné (např. u 
pesticidů jen zemědělství), ale prověřit veškeré možné zdroje (v případě pesticidů například liniové stavby – silnice, 
železnice, dešťové nádrže, odvodňovací stavby, golfová hřiště a v neposlední řadě i ošetřování lesních porostů). 
Druhá skupina: 
U biologických složek se příčina hledá složitěji. Zde se musí posoudit stav hydromorfologie a i celkové jakosti vody ve 
vodním útvaru. Pokud není přehled o všech parametrech, které mohou mít na biologii negativní vliv, je třeba ho provést 
byť jen jednorázově společně s odebráním vzorků pro biologii. Pokud jsou oba tyto vlivy v pořádku a stav dle zkušených 
biologů se zdá být vyhovující (dobrý – mírně zhoršený od referenčních podmínek), pak je třeba přehodnotit limity pro 
dobrý stav. Pokud je některá z látek nevyhovující z důvodu přirozeného pozadí, pak je třeba stanovit méně přísné cíle 
pro biologické složky v daném vodním útvaru. Pokud látka není z pozadí, pak je třeba nejprve vyřešit tuto látku a 
aplikovat výjimku technické neproveditelnosti. Pokud bude ve výhledu na látku aplikována výjimka méně přísné cíle, pak 
se obdobně stanoví i pro biologické složky. 

 



Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Zajistí: správci povodí 
Časová náročnost pro vodní útvar: zajištění podkladů 1 měsíc, terénní průzkum s odběry a vyhodnocením 3 měsíce 
Časová náročnost se odvíjí podle toho, zda se bude průzkumný monitoring provádět pro více útvarů a látek najednou, 
nebo se bude provádět postupně. 
Náklady: předpoklad 20 tis. Kč na jeden útvar a ukazatel 
Provedení průzkumného monitoringu a určení zdroje znečištění řešenou látkou bude zpracováno do 31.12.2019. 

 



příloha LO HSL220501

ID útvaru 

povrchových 

vod Název útvaru povrchových vod

Ukazatel hodnocení 

stavu

HSL_0060 Labe od toku Sovinka po tok Čistá teplota vody

HSL_0130

Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do 

Labe baryum

HSL_0150 Kalenský potok od pramene po ústí do Labe baryum

HSL_0280 Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa sírany

HSL_0690 Potočnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice benzo[b]fluoranthen

HSL_0690 Potočnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice benzo[ghi]perylen

HSL_0700 Dobroučka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice benzo[b]fluoranthen

HSL_0700 Dobroučka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice benzo[ghi]perylen

HSL_0700 Dobroučka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice benzo[k]fluoranthen

HSL_0700 Dobroučka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

HSL_0910 Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná teplota vody

HSL_0930 Labe od Orlice po tok Chrudimka teplota vody

HSL_0940 Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry benzo[ghi]perylen

HSL_0955_J Hamry benzo[ghi]perylen

HSL_0995_J Seč I benzo[ghi]perylen

HSL_1000

Chrudimka od hráze nádrže Seč po Okrouhlický potok 

včetně uhlovodíky C10-C40

HSL_1250

Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku 

Doubrava

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

HSL_1260 Doubrava od toku Hostačovka po ústí do Labe

kyselina 

ethylendiamintetraoctov

á

HSL_1310 Klejnárka od toku Paběnický potok po ústí do Labe arsen

HSL_1310 Klejnárka od toku Paběnický potok po ústí do Labe

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

HSL_1320

Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský 

potok) včetně

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

HSL_1400 Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice

nikl a jeho sloučeniny - 

rozpuštěný

HSL_1420 Bašnický potok od pramene po ústí do Bystřice teplota vody

HSL_1450 Cidlina od toku Bystřice po vzdutí rybníka Žehuňský teplota vody

HSL_1490 Mrlina od pramene po Hasinský potok teplota vody



HSL_1500 Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina teplota vody

HSL_1520 Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok sírany

HSL_1540

Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do 

toku Mrlina sírany

HSL_1650 Výrovka od toku Bečvárka po ústí do Labe

kyselina 

ethylendiamintetraoctov

á

HSL_1660 Vlkava od pramene po ústí do Labe

kyselina 

ethylendiamintetraoctov

á

HSL_1670 Výmola od pramene po ústí do Labe kobalt

HSL_1750 Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

HSL_1800 Tampelačka od pramene po ústí do toku Oleška benzo[b]fluoranthen

HSL_1800 Tampelačka od pramene po ústí do toku Oleška benzo[ghi]perylen

HSL_1800 Tampelačka od pramene po ústí do toku Oleška benzo[k]fluoranthen

HSL_1800 Tampelačka od pramene po ústí do toku Oleška

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

HSL_1810 Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

HSL_1870 Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná měď

HSL_1870 Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná zinek

HSL_2030 Klenice od pramene po ústí do toku Jizera teplota vody

HSL_2050 Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

HSL_2050 Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe

olova a jeho sloučeniny - 

rozpuštěné

HSL_2050 Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

HSL_2080 Černavka od pramene po ústí do Labe sírany

HSL_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

HSL_3060 Mratínský potok od pramene po ústí do Labe

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

HSL_3060 Mratínský potok od pramene po ústí do Labe sírany



List opatření                 

Název opatření: Přirozené koncentrace ukazatelů znečištění ID HSL220502 
                  

Vliv: Přírodní podmínky  Typ LO B 
                  

Typ opatření: 
Prokázání přirozené koncentrace ukazatelů znečištění ve vodním 

útvaru- zjišťovací studie DP 
HSL 

 Popis současného stavu 

Překročení některých ukazatelů nemusí být vždy způsobeno pouze antropogenním ovlivněním. Příčinou mohou být také 
přírodní podmínky daného vodního útvaru, které nedosažení norem environmentální kvality (NEK) způsobují. Metodiky 
pro hodnocení stavu vodních útvarů pro chemický stav a specifické znečišťující látky umožňují, v případě důvodného 
předpokladu překročení NEK z důvodu přirozených koncentrací, provést pro daný vodní útvar expertní posouzení těchto 
přirozených koncentrací. Metodiky rovněž umožňují přihlížet k přirozenému pozadí u kovů. Přirozené pozadí může 
významně ovlivnit koncentraci také u ukazatelů všeobecných fyzikálně chemických látek. 
Důvodným podezřením, že ukazatel překračuje limit dobrého stavu z důvodu přirozeného pozadí je fakt, že analýza 
antropogenních vlivů plánu dílčího povodí neprokázala žádný antropogenní vliv v daném vodním útvaru, nebo ve 
vodních útvarech výše položených, nebo identifikovaný vliv stanovila jako nevýznamný (tj. že nemůže způsobit 
nedosažení dobrého stavu). 
U vodních útvarů uvedených v příloze tohoto listu opatření bylo hodnocením stavu prokázáno nedodržení NEK pro 
uvedené ukazatele a nebyl v nich identifikován významný antropogenní vliv, který by mohl způsobit nedosažení. U těchto 
ukazatelů se provede zjišťovací studie k prokázání/vyvrácení přirozených koncentrací. 

 

 

Návrh opatření 

Postup zjišťovací studie: 
Ve vodním útvaru bude nejprve znovu přezkoumána identifikace antropogenních vlivů. Doporučuje se postupovat podle 
listu opatření na průzkumný monitoring byť jen formou terénního průzkumu. V případě, že se neprokáže antropogenní 
původ, je potřeba provést rešerši dostupných podkladů s tématikou geochemický průzkum, geochemie, litochemie, 
pedochemie v řešené lokalitě. Za tímto účelem je vhodné se obrátit na odborný subjekt. V případě, že již existují 
zpracované materiály k řešené lokalitě, budou tyto použity ke stanovení hodnoty přirozené koncentrace nebo minimálně 
potvrdí či vyvrátí tuto možnost. V opačném případě, pokud k lokalitě neexistují dostatečné nebo žádné informace 
o přirozeném výskytu řešených ukazatelů je potřeba zadat zpracování geologického posudku u odborného subjektu. 
Cílem geologického posudku bude potvrdit nebo vyvrátit přítomnost přirozeného pozadí sledovaného ukazatele, stanovit 
výši tohoto přirozeného pozadí a upravit tak typově specifické referenční podmínky vodního útvaru (příloha 2 vyhlášky 
98/2011 Sb. [L5]). Pokud řešený ukazatel nepřekračuje typově specifické podmínky vodního útvaru, není k němu již 
v hodnocení stavu přihlíženo. Taktéž se dají takovéto ukazatele prohlásit za nerelevantní pro hodnocení stavu, jelikož 
nesledují žádný antropogenní vliv. Relevantnost ukazatelů se má provádět pravidelně každý rok při sestavování 
programů monitoringu. 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Zajistí: správci povodí 
Časová náročnost: dle dostupnosti podkladů a nutnosti nechat zpracovat studii odborným subjektem. 
Náklady na terénní průzkum, průzkumný monitoring, k vyloučení antropogenních vlivů a rešerše dostupných podkladů se 
odhadují na 30 000 Kč na vodní útvar. 
  
V případě nutnosti nechat zpracovat geotechnickou studii, stanovení přítomnosti přirozeného pozadí daného ukazatele a 
v případě potvrzení pak i stanovení přirozené koncentrace a úprava typově specifických podmínek pro tento vodní útvar, 
se cena odvíjí od velikosti povodí a řešeného ukazatele 

plocha povodí cena 
km2 Kč 
< 40 100 000 
40 - 80 200 000 



81 - 120 300 000 
> 120 400 000 
Pro ukazatele Cd a Hg se výsledná cena může navýšit cca o 30% 

Termín zpracování do 31.12.2019. 

 



Příloha LO HSL2205002

ID útvaru 

povrchových vod Název útvaru povrchových vod

Ukazatel hodnocení 

stavu

HSL_0010 Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně

Kyselinová 

neutralizační kapacita 

při pH 4,5

HSL_0010 Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně reakce vody

HSL_0020 Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka reakce vody

HSL_0060 Labe od toku Sovinka po tok Čistá reakce vody

HSL_0170

Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les 

Království reakce vody

HSL_0250

Petříkovický potok od státní hranice po ústí do toku 

Ličná reakce vody

HSL_0860 Ředický potok od pramene po ústí do Labe reakce vody

HSL_0920 Loučná od toku Desná po ústí do Labe reakce vody

HSL_0940 Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry reakce vody

HSL_0955_J Hamry reakce vody

HSL_1170 Strašovský potok od pramene po ústí do Labe reakce vody

HSL_1280 Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice mangan

HSL_1430

Bystřice od toku Bašnický potok po ústí do toku 

Cidlina reakce vody

HSL_1470 Cidlina od hráze rybníka Žehuňský po ústí do Labe reakce vody

HSL_1490 Mrlina od pramene po Hasinský potok reakce vody

HSL_1500 Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina reakce vody

HSL_1670 Výmola od pramene po ústí do Labe železo

HSL_1690 Jizera od státní hranice po tok Mumlava reakce vody

HSL_1720

Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok 

Jizera reakce vody

HSL_1730 Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka reakce vody

HSL_1830 Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl

Kyselinová 

neutralizační kapacita 

při pH 4,5

HSL_1830 Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl reakce vody

HSL_1845_J Josefův Důl

Kyselinová 

neutralizační kapacita 

při pH 4,5

HSL_1845_J Josefův Důl reakce vody

HSL_1850 Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová reakce vody

HSL_1880 Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš

Kyselinová 

neutralizační kapacita 

při pH 4,5

HSL_1880 Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš reakce vody



HSL_1895_J Souš

Kyselinová 

neutralizační kapacita 

při pH 4,5

HSL_1895_J Souš reakce vody

HSL_2020 Kněžmostka od pramene po ústí do toku Jizera mangan



List opatření                 

Název opatření: Průzkumný monitoring ID OHL220501 
                  

Vliv: Neznámý  Typ LO B 
                  

Typ opatření: Zjištění příčiny nedosažení dobrého stavu nebo potenciálu DP OHL 

 Popis současného stavu 

V celé řadě vodních útvarů nejsou dosaženy cíle bez toho, aby byl přesně určen důvod, respektive vliv způsobující toto 
nedosažení. Je zřejmé, že správná identifikace vlivů je první nutný krok na cestě k jeho odstranění. 
Znečištění může být obecně způsobeno bodovým zdrojem, plošným zdrojem, atmosférickou depozicí nebo může jít o 
přirozené koncentrace odpovídající typově specifickým podmínkám vodního útvaru. 
Pro seznam vodních útvarů a k nim specifikovaných ukazatelů uvedených v příloze k tomuto listu opatření je potřeba 
určit zdroj znečištění (dopátrat hlavní vliv) aplikací průzkumného monitoringu. 

 

 

Návrh opatření 

Návrh opatření lze rozdělit na dvě základní skupiny. Tou druhou se rozumí biologické složky, v té první je vše ostatní. 
První skupina: 
V případě vodních útvarů, které nejsou zcela vrchními, je nejprve nutné vyloučit vliv přítoku z horního vodního útvaru. 
Pokud se daný ukazatel v horním vodním útvaru nemonitoruje, je potřeba zavést v něm jednorázový monitoring s cílem 
potvrdit nebo vyvrátit překročení ukazatele i v horním vodním útvaru. Tímto způsobem musí být monitoring proveden až 
k pramennému vodnímu útvaru, nebo k vodnímu útvaru, ve kterém se již ukazatel nevyskytuje v koncentracích 
překračujících NEK. Rostoucí koncentrace potvrzuje blížící se zdroj řešené látky. 
Po lokalizaci zdrojového vodního útvaru, je podobným způsobem, tedy od závěrového profilu nahoru, prováděn 
monitoring na přítocích páteřního vodního útvaru s cílem určit úsek vodního toku - zdrojovou lokalitu přispívající 
znečištěním (sledovaný ukazatel). V lokalizovaném úseku je pak proveden terénní průzkum s cílem lokalizovat samotný 
zdroj (městskou ČOV, průmyslovou ČOV, volnou výusť, meliorační drén, skládku, hnůj a jiné. Jako podklad terénního 
průzkumu je nutný seznam vydaných povolení k vypouštění řešené látky od vodoprávního úřadu. V případě, že 
monitoring potvrzuje plošný přírůstek látky, je třeba zaměřit se na podklady ČHMÚ. Příčina pak může spočívat 
v atmosférické depozici nebo v přirozeném pozadí. U atmosférické depozice lze část látek dohledat na webových 
stránkách ČHHMÚ v kategorii ovzduší. Jsou tu jednotlivé ročenky, údaje o překročení imisních limitů, grafy a tabulky i 
aktuální stav ovzduší včetně monitorovaných dat. Pokud zde příslušná látka není, je třeba zjistit, zda se může vázat na 
prachové částice a z jejich stavu odvodit význam atmosférické depozice v místě řešení. Pokud ani to nelze, pak zbývá 
zadat studii zaměřenou na plošnou depozici látky v půdě pocházející z atmosféry. Před tímto krokem by měl být 
vyvrácen možný vliv podloží. 
Pro získání informací o plošných koncentracích ve vodě je dobrý využít atlas chemismu povrchových vod ČR. Jako další 
podklad se doporučuje využít stránky ČHMÚ – monitoring koncentrací látek v podzemních vodách. 
V případě, že řešená látka může mít původ spíše v přirozeném pozadí než depozicí z atmosféry, aplikuje se další postup 
podle opatření „Zjišťovací studie přirozeného pozadí“. Největším problémem jsou látky, které mohou být způsobeny 
oběma příčinami. To může být například dusičnanový dusík, který může mít ještě další původ v zemědělství.  
U antropogenních látek to máme jednodušší, zde to nemůže být pozadím. V tomto případě je třeba zaměřit se na hledání 
podle typu látky a její specifikace, užívání, producentů a jiných informací. Hledání by nemělo být jednostranné (např. u 
pesticidů jen zemědělství), ale prověřit veškeré možné zdroje (v případě pesticidů například liniové stavby – silnice, 
železnice, dešťové nádrže, odvodňovací stavby, golfová hřiště a v neposlední řadě i ošetřování lesních porostů). 
Druhá skupina: 
U biologických složek se příčina hledá složitěji. Zde se musí posoudit stav hydromorfologie a i celkové jakosti vody ve 
vodním útvaru. Pokud není přehled o všech parametrech, které mohou mít na biologii negativní vliv, je třeba ho provést 
byť jen jednorázově společně s odebráním vzorků pro biologii. Pokud jsou oba tyto vlivy v pořádku a stav dle zkušených 
biologů se zdá být vyhovující (dobrý – mírně zhoršený od referenčních podmínek), pak je třeba přehodnotit limity pro 
dobrý stav. Pokud je některá z látek nevyhovující z důvodu přirozeného pozadí, pak je třeba stanovit méně přísné cíle 
pro biologické složky v daném vodním útvaru. Pokud látka není z pozadí, pak je třeba nejprve vyřešit tuto látku a 
aplikovat výjimku technické neproveditelnosti. Pokud bude ve výhledu na látku aplikována výjimka méně přísné cíle, pak 
se obdobně stanoví i pro biologické složky. 

 



Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Zajistí: správci povodí 
Časová náročnost pro vodní útvar: zajištění podkladů 1 měsíc, terénní průzkum s odběry a vyhodnocením 3 měsíce 
Časová náročnost se odvíjí podle toho, zda se bude průzkumný monitoring provádět pro více útvarů a látek najednou, 
nebo se bude provádět postupně. 
Náklady: předpoklad 20 tis. Kč na jeden útvar a ukazatel 
Provedení průzkumného monitoringu a určení zdroje znečištění řešenou látkou bude zpracováno do 31.12.2019. 

 



příloha LO OHL220501

ID útvaru 

povrchových 

vod Název útvaru povrchových vod

Ukazatel hodnocení 

stavu

OHL_0020 Luční potok od pramene po ústí do Labe malathion

OHL_0050 Ohře/Eger od státní hranice po tok Reslava/Röslau

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0090 Slatinný potok od pramene po ústí do Ohře beryllium

OHL_0120 Sázek od soutoku s tokem Stodolský potok po ústí do Ohře beryllium

OHL_0120 Sázek od soutoku s tokem Stodolský potok po ústí do Ohře

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0140 Lubinka od pramene po ústí do toku Plesná

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0150 Plesná od toku Lubinka po ústí do Ohře

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0160 Odrava/Wondreb od státní hranice po vzdutí nádrže Jesenice

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0170

Mohelenský potok/Mügelbach od státní hranice po soutok s 

tokem Odrava

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0190 Lipoltovský potok od pramene po ústí do toku Odrava zinek

OHL_0200 Odrava od hráze nádrže Jesenice po ústí do Ohře

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0230 Libocký potok od hráze nádrže Horka po ústí do Ohře

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0250 Libava od pramene po ústí do Ohře

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0270 Ohře od toku Libava po tok Svatava

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0280 Svatava od státní hranice po tok Rotava beryllium

OHL_0280 Svatava od státní hranice po tok Rotava

kadmium a jeho 

sloučeniny - 

rozpuštěné

OHL_0290 Rotava od pramene po ústí do toku Svatava beryllium

OHL_0300 Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře beryllium

OHL_0320 Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka arsen

OHL_0320 Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka baryum

OHL_0320 Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka beryllium

OHL_0320 Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka mangan

OHL_0320 Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka měď



OHL_0320 Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0320 Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka zinek

OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře arsen

OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře baryum

OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře beryllium

OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře mangan

OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře měď

OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře zinek

OHL_0340 Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře arsen

OHL_0340 Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře beryllium

OHL_0340 Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře bor

OHL_0340 Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře fluoridy

OHL_0340 Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře kobalt

OHL_0340 Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0340 Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře selen

OHL_0340 Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře sírany

OHL_0340 Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře železo

OHL_0360 Nejdecký potok od pramene po ústí do toku Rolava teplota vody

OHL_0370 Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do Ohře beryllium

OHL_0390 Teplá od pramene po Pramenský potok

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

OHL_0390 Teplá od pramene po Pramenský potok

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0460 Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do Ohře beryllium

OHL_0500 Ohře od toku Teplá po tok Bystřice beryllium

OHL_0520 Jáchymovský potok od pramene po ústí do Bystřice arsen

OHL_0520 Jáchymovský potok od pramene po ústí do Bystřice

halogeny 

adsorbovatelné 

organicky vázané

OHL_0520 Jáchymovský potok od pramene po ústí do Bystřice

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0540 Ohře od Bystřice po Hučivý potok beryllium

OHL_0540 Ohře od Bystřice po Hučivý potok

kyselina 

ethylendiamintetrao

ctová

OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře bor



OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře fluoridy

OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře měď

OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře selen

OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře sírany

OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře teplota vody

OHL_0560 Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice beryllium

OHL_0560 Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0590 Liboc od pramene po tok Leska

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0610 Liboc od toku Leska po ústí do Ohře

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0650 Blšanka od toku Očihovecký potok po ústí do Ohře bisfenol A

OHL_0660 Ohře od toku Blšanka po tok Chomutovka

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0690 Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře bisfenol A

OHL_0690 Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře fenantren

OHL_0690 Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře

kyselina 

ethylendiamintetrao

ctová

OHL_0700 Hrádecký potok od pramene po ústí do Ohře bisfenol A

OHL_0700 Hrádecký potok od pramene po ústí do Ohře sírany

OHL_0720 Rosovka od pramene po ústí do Ohře sírany

OHL_0730 Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0740 Modla od pramene po ústí do Labe bisfenol A

OHL_0740 Modla od pramene po ústí do Labe sírany

OHL_0780

Bílina od rozdelovacího objektu Březenec (resp. PKP) po tok 

Loupnice teplota vody

OHL_0810 Srpina od pramene po ústí do toku Bílina bor

OHL_0810 Srpina od pramene po ústí do toku Bílina fluoridy

OHL_0810 Srpina od pramene po ústí do toku Bílina selen

OHL_0810 Srpina od pramene po ústí do toku Bílina sírany

OHL_0820 Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec

nikl a jeho sloučeniny 

- rozpuštěný

OHL_0820 Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec sírany

OHL_0820 Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec vanad

OHL_0830 Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina mangan

OHL_0830 Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina železo

OHL_0840 Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina beryllium



OHL_0840 Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina

olova a jeho 

sloučeniny - 

rozpuštěné

OHL_0850 Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0850 Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok sírany

OHL_0850 Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok vanad

OHL_0850 Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok železo

OHL_0870 Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok fluoridy

OHL_0900 Klíšský potok od toku Žďárský potok po ústí do toku Bílina bisfenol A

OHL_0900 Klíšský potok od toku Žďárský potok po ústí do toku Bílina hexachlorcyklohexan

OHL_0900 Klíšský potok od toku Žďárský potok po ústí do toku Bílina malathion

OHL_0910 Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do Labe sírany

OHL_0910 Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do Labe vanad

OHL_0910 Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do Labe železo

OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok

bromovaný 

difenylether, PBDE

OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0960 Panenský potok od pramene po ústí do Ploučnice

olova a jeho 

sloučeniny - 

rozpuštěné

OHL_0990 Boberský potok od pramene po ústí do toku Svitávka

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_1010 Šporka od pramene po ústí do Ploučnice

olova a jeho 

sloučeniny - 

rozpuštěné

OHL_3060 Reslava/Röslau od státní hranice po ústí do Ohře

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná



List opatření                 

Název opatření: Přirozené koncentrace ukazatelů znečištění ID OHL220502 
                  

Vliv: Přírodní podmínky  Typ LO B 
                  

Typ opatření: 
Prokázání přirozené koncentrace ukazatelů znečištění ve vodním 

útvaru- zjišťovací studie DP 
OHL 

 Popis současného stavu 

Překročení některých ukazatelů nemusí být vždy způsobeno pouze antropogenním ovlivněním. Příčinou mohou být také 
přírodní podmínky daného vodního útvaru, které nedosažení norem environmentální kvality (NEK) způsobují. Metodiky 
pro hodnocení stavu vodních útvarů pro chemický stav a specifické znečišťující látky umožňují, v případě důvodného 
předpokladu překročení NEK z důvodu přirozených koncentrací, provést pro daný vodní útvar expertní posouzení těchto 
přirozených koncentrací. Metodiky rovněž umožňují přihlížet k přirozenému pozadí u kovů. Přirozené pozadí může 
významně ovlivnit koncentraci také u ukazatelů všeobecných fyzikálně chemických látek. 
Důvodným podezřením, že ukazatel překračuje limit dobrého stavu z důvodu přirozeného pozadí je fakt, že analýza 
antropogenních vlivů plánu dílčího povodí neprokázala žádný antropogenní vliv v daném vodním útvaru, nebo ve 
vodních útvarech výše položených, nebo identifikovaný vliv stanovila jako nevýznamný (tj. že nemůže způsobit 
nedosažení dobrého stavu). 
U vodních útvarů uvedených v příloze tohoto listu opatření bylo hodnocením stavu prokázáno nedodržení NEK pro 
uvedené ukazatele a nebyl v nich identifikován významný antropogenní vliv, který by mohl způsobit nedosažení. U těchto 
ukazatelů se provede zjišťovací studie k prokázání/vyvrácení přirozených koncentrací. 

 

 

Návrh opatření 

Postup zjišťovací studie: 
Ve vodním útvaru bude nejprve znovu přezkoumána identifikace antropogenních vlivů. Doporučuje se postupovat podle 
listu opatření na průzkumný monitoring byť jen formou terénního průzkumu. V případě, že se neprokáže antropogenní 
původ, je potřeba provést rešerši dostupných podkladů s tématikou geochemický průzkum, geochemie, litochemie, 
pedochemie v řešené lokalitě. Za tímto účelem je vhodné se obrátit na odborný subjekt. V případě, že již existují 
zpracované materiály k řešené lokalitě, budou tyto použity ke stanovení hodnoty přirozené koncentrace nebo minimálně 
potvrdí či vyvrátí tuto možnost. V opačném případě, pokud k lokalitě neexistují dostatečné nebo žádné informace 
o přirozeném výskytu řešených ukazatelů je potřeba zadat zpracování geologického posudku u odborného subjektu. 
Cílem geologického posudku bude potvrdit nebo vyvrátit přítomnost přirozeného pozadí sledovaného ukazatele, stanovit 
výši tohoto přirozeného pozadí a upravit tak typově specifické referenční podmínky vodního útvaru (příloha 2 vyhlášky 
98/2011 Sb. [L5]). Pokud řešený ukazatel nepřekračuje typově specifické podmínky vodního útvaru, není k němu již 
v hodnocení stavu přihlíženo. Taktéž se dají takovéto ukazatele prohlásit za nerelevantní pro hodnocení stavu, jelikož 
nesledují žádný antropogenní vliv. Relevantnost ukazatelů se má provádět pravidelně každý rok při sestavování 
programů monitoringu. 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Zajistí: správci povodí 
Časová náročnost: dle dostupnosti podkladů a nutnosti nechat zpracovat studii odborným subjektem. 
Náklady na terénní průzkum, průzkumný monitoring, k vyloučení antropogenních vlivů a rešerše dostupných podkladů se 
odhadují na 30 000 Kč na vodní útvar. 
  
V případě nutnosti nechat zpracovat geotechnickou studii, stanovení přítomnosti přirozeného pozadí daného ukazatele a 
v případě potvrzení pak i stanovení přirozené koncentrace a úprava typově specifických podmínek pro tento vodní útvar, 
se cena odvíjí od velikosti povodí a řešeného ukazatele 

plocha povodí cena 
km2 Kč 
< 40 100 000 
40 - 80 200 000 



81 - 120 300 000 
> 120 400 000 
Pro ukazatele Cd a Hg se výsledná cena může navýšit cca o 30% 

Termín zpracování do 31.12.2019. 

 



Příloha LO OHL2205002

ID útvaru 

povrchových 

vod Název útvaru povrchových vod Ukazatel hodnocení stavu

OHL_0090 Slatinný potok od pramene po ústí do Ohře železo

OHL_0100 Sázek od státní hranice po Stodolský potok reakce vody

OHL_0120

Sázek od soutoku s tokem Stodolský potok po ústí do 

Ohře reakce vody

OHL_0120

Sázek od soutoku s tokem Stodolský potok po ústí do 

Ohře železo

OHL_0130 Plesná/Fleissenbach od státní hranice po tok Lubinka železo

OHL_0150 Plesná od toku Lubinka po ústí do Ohře reakce vody

OHL_0150 Plesná od toku Lubinka po ústí do Ohře železo

OHL_0160

Odrava/Wondreb od státní hranice po vzdutí nádrže 

Jesenice

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_0190 Lipoltovský potok od pramene po ústí do toku Odrava železo

OHL_0210 Libocký potok od pramene po vzdutí nádrže Horka

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_0210 Libocký potok od pramene po vzdutí nádrže Horka reakce vody

OHL_0260 Tisová od pramene po ústí do Ohře reakce vody

OHL_0270 Ohře od toku Libava po tok Svatava železo

OHL_0280 Svatava od státní hranice po tok Rotava

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_0280 Svatava od státní hranice po tok Rotava železo

OHL_0300 Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_0300 Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře železo

OHL_0310 Lobezský potok od pramene po ústí do Ohře reakce vody

OHL_0320 Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka reakce vody

OHL_0320 Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka železo

OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře reakce vody

OHL_0330 Stoka od pramene po ústí do Ohře železo

OHL_0410 Otročínský potok od pramene po ústí do toku Teplá reakce vody

OHL_0470 Vitický potok od pramene po ústí do Ohře reakce vody

OHL_0510 Bystřice od pramene po Jáchymovský potok reakce vody

OHL_0520 Jáchymovský potok od pramene po ústí do Bystřice

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_0530 Bystřice od toku Jáchymovský potok po ústí do Ohře

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře železo



OHL_0650 Blšanka od toku Očihovecký potok po ústí do Ohře železo

OHL_0760

Bílina od pramene po rozdělovací objekt Březenec 

(resp. PKP)

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_0820 Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec železo

OHL_0840 Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina železo

OHL_0850 Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_0860 Ždírnický potok od pramene po Zalužanský potok železo

OHL_0900

Klíšský potok od toku Žďárský potok po ústí do toku 

Bílina železo

OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok

rtuť a její sloučeniny - 

rozpuštěná

OHL_1010 Šporka od pramene po ústí do Ploučnice železo

OHL_1090

Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský 

potok reakce vody

OHL_1140 Kamenice od toku Chřibská Kamenice po ústí do Labe reakce vody

OHL_1240 Rybný potok/Gottleuba od pramene po státní hranici

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_1260

Moldavský potok/Freiberger Mulde od pramene po 

státní hranici

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_1270 Polava/Pöhlbach od pramene po státní hranici

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_1280 Přísečnice od pramene po vzdutí nádrže Přísečnice

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_1310

Černá voda/Jöhstädter Schwarzwasser od pramene po 

státní hranici

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_1320 Flájský potok od pramene po vzdutí nádrže Fláje

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_1320 Flájský potok od pramene po vzdutí nádrže Fláje

Kyselinová neutralizační 

kapacita při pH 4,5

OHL_1320 Flájský potok od pramene po vzdutí nádrže Fláje reakce vody

OHL_1340 Flájský potok od hráze nádrže Fláje po státní hranici reakce vody

OHL_1350

Svídnice/Schweinitz od pramene po to Flájský 

potok/Flöha

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_1360

Načetínský potok/Natzschung od pramene po Flájský 

potok

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné



OHL_1370 Černá/Schwarze Pockau od pramene po státní hranici

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_1370 Černá/Schwarze Pockau od pramene po státní hranici železo

OHL_1380 Černá od státní hranice po státní hranici

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_1380 Černá od státní hranice po státní hranici železo

OHL_1390

Blatenský potok/Breitenbach od pramene po státní 

hranici

kadmium a jeho 

sloučeniny - rozpuštěné

OHL_3400 Bystrina od pramene po usti do Rokytnice reakce vody


