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V. SOUHRN PROGRAMU OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ 
 

Souhrn programu opatření představuje výběr takových opatření, která tvoří nákladově nejefektivnější kombinaci 
opatření k dosažení cílů uvedených v kapitole IV. Posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření bylo 
provedeno v kapitole VI. Ekonomická analýza. Souhrn programu opatření je vytvořen v souladu s Přílohou č. 
1 vyhlášky č. 24/2011 Sb. 

Souhrn programu opatření obsahuje základní opatření v členění na opatření základní závazná (vyžadovaná k 
provádění předpisů Evropské unie pro oblast ochrany vod, včetně opatření požadovaných podle předpisů 
Evropské unie – kapitola V.1.1) a základní ostatní (kapitoly V.1.2 – V.1.17) a dále doplňková a dodatečná 
opatření (kapitola V.2).  

Opatření k dosažení cílů jsou činnosti, které zahrnují investiční akce stavebního charakteru, monitoring, 
organizační opatření na lokálních nebo regionálních úrovních, ale také nutné legislativní změny na celostátní 
úrovni.  

Opatření v plánech dílčích povodí i v národních plánech povodí lze obecně rozdělit do tří skupin a lze je 
charakterizovat rozsahem své působnosti: 

 Opatření typu A představuje návrh konkrétní činnosti za účelem redukce či eliminace významného vlivu. 

V plánech povodí se nejčastěji jedná o opatření na stokových sítích a čistírnách odpadních vod, úpravy 

vodních toků, odstraňování příčných překážek nebo sanace starých ekologických zátěží. Nositeli těchto 

opatření jsou samosprávy obcí, měst a krajů, případně soukromé subjekty. Efekt tohoto opatření je 

lokální, v daném vodním útvaru, případně se efekt opatření propaguje směrem po toku. 

 Opatření typu B navrhují obecný postup řešení k redukci nebo eliminaci určitého vlivu. Tento vliv byl 

identifikován skrze překročený ukazatel hodnocení stavu, ale není znám zdroj tohoto vlivu. Protože je 

znám vliv na vodní útvar (např. překročený limit Pcelk způsobující eutrofizaci vodního prostředí) lze 

navrhnout obecný postup řešení, ale protože není znám zdroj, je působnost tohoto opatření na celý 

vodní útvar. K nalezení zdroje vlivu lze využít provozní nebo průzkumný monitoring, případně provést 

studie.  

 Opatření typu C představuje opatření celostátní působnosti. Jedná se o doplňkové opatření zahrnující 

zejména změny právních předpisů, vznik strategických dokumentů, databází. Tato opatření upozorňují 

na mezery v právních předpisech a strategických krocích státu, které nelze řešit opatřením typu A nebo 

B. Nositeli těchto opatření jsou ústřední vodoprávní úřady - Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo 

životního prostředí. Pokud budou tato opatření zrealizována, lze jim přičítat významný celostátní efekt.   

Obecně lze ještě opatření typu C charakterizovat dvěma typy. Opatření reagující na překročené 

ukazatele, tedy na stav vodních útvarů a opatření mající za cíl zlepšit dostupnost dat a připravit prostředí 

pro třetí plánovací cyklus. 

V plánech dílčích povodí jsou navrhována opatření typu A, a opatření typu B. V případě opatření typu A jde 
o činnosti cílené na konkrétní lokalitu, vymezenou například říčním kilometrem nebo obcí. Způsob řešení je 
vymezen parametry opatření. Opatření typu B jsou zaměřena na širší oblast, můžou být cílena na vodní útvar, 
nebo skupinu vodních útvarů, kde je identifikován vliv. Vzhledem k nedostatku informací o vlivu není možné 
popsat opatření do takového detailu, jako je tomu u listu opatření typu A. 

Opatření jsou navržena i ve vodních útvarech, jejichž stav je vyhovující, což vychází jednak z toho, že podle RSV 
[E1] jsou navržená opatření základní závazná, která vycházejí z jiných směrnic Evropského společenství majících 
vztah k vodě a dále také z čl. 1 RSV [E1], kde je definováno, že v těch vodních útvarech, kde dobrý stav vody již 
existuje, má být udržován, k čemuž přijatá opatření slouží. 

V kapitole VI. Ekonomická analýza národního plánu povodí jsou opatření navrhovaná v dílčích povodích 
posouzena z hlediska jejich přínosu k plnění cílů. Podle odhadovaného efektu opatření je určeno pořadí všech 
opatření navržených v dílčích povodích a následně je porovnáním s finančními zdroji proveden výběr opatření, 
která budou přednostně podporována v období 2016 až 2018. Výsledný výběr obsahuje nákladově nejefektivnější 
kombinaci opatření, která reagují na provedené hodnocení stavu a na zjištěné významné vlivy. 
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Tato kapitola uvádí souhrn programu opatření, tj. v Národním plánu povodí Labe jsou uvedeny shrnující tabulky 
opatření pro jednotlivé kapitoly, ale u opatření typu A a B nejsou uvedeny listy opatření. Ty lze nalézt 
v příslušných plánech dílčích povodí. List opatření lze dohledat podle identifikátoru opatření, který obsahuje 
zkratku dílčího povodí (např. HVL120003 značí, že list opatření patří do Plánu dílčího povodí Horní Vltavy). 
Internetové odkazy, kde lze nalézt jednotlivé plány dílčích povodí, jsou uvedeny v kapitole VII. Doplňující údaje. 

Kompletní přehled navržených opatření lze najít v příloze č. 4 Seznam prioritních opatření. V tomto seznamu jsou 
opatření rozdělena na program opatření a ostatní. 

Příloha č. 4 – Program prioritních opatření a ostatních opatření 
 

V.1 Souhrn základních opatření 

V této jsou uvedena základní opatření podle § 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., tedy opatření vycházející z požadavku 
článku 11 odstavce 3 RSV [E1]. 

V.1.1 Souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů ES v oblasti 
ochrany vod 

Opatření vyžadovaná k provádění právních předpisů Společenství pro ochranu vod jiných než požadavky přímo 
definované v RSV [E1] jsou navrhována v kapitole VI.1.1. 

Mimo RSV existují následující právní předpisy, ze kterých vychází požadavky na návrh opatření: 

 Směrnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování znečištění [E7] 

 Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a o zrušení směrnice 76/160/EHS [E12] 

 Směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů [E6] 

 Směrnice Rady 76/160/EHS, o jakosti vod ke koupání [E3] 

 Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků [E11] 

 Směrnice Rady 80/778/EHS, o jakosti vody určené k lidské spotřebě, ve znění směrnice 98/83/ES [E13] 

 Směrnice Rady 2012/18/EU, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 
a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES [E38] 

 Směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí, ve znění směrnice 2011/92/EU [E29] 

 Směrnice Rady 86/278/EHS, o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren 
odpadních vod v zemědělství (o splaškových kalech) [E16] 

 Směrnice Rady 91/414/EHS, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [E17] 

 Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin [E10] 

Směrnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování znečištění [E7] 

Hlavním cílem integrované prevence je ochrana životního prostředí jako celku před průmyslovým a zemědělským 
znečištěním regulací provozu vybraných zařízení uvedených v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon  
o integrované prevenci) [L55]. V příloze č. 2 zákona je uveden seznam hlavních znečišťujících látek 
pro stanovování emisních limitů, mj. pro oblast vod. Zákon [L55] vstoupil v platnost 1. 1. 2003. Poslední 
novelizace zákona proběhla předpisem č. 69/2013 Sb. [L56], kde byla provedena transpozice evropské směrnice 
2010/75/EU, o průmyslových emisích [E31]. 



                                                                                                                                            Národní plán povodí Labe -  
                                                                                              V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů 

 
5 

Na základě zákona č. 76/2002 Sb. o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí [L55] byl zřízen Integrovaný registr znečištění, který slouží 
jako veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek1. 

 

Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a o zrušení směrnice 76/160/EHS [E12]; 

Cílem směrnice je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění městských odpadních vod 
a odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Dle požadavku směrnice mají členské státy povinnost vymezit 
citlivé oblasti a zajistit, aby městské odpadní vody byly před vypouštěním do citlivých oblastí čištěny podle 
přísnějších požadavků. Jako citlivá oblast byla vyhlášena celá ČR. 

Směrnice byla do právního řádu České republiky transponována zákonem č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon  
č. 254/2001 Sb. [L1] a nařízením vlády č. 61/2003 Sb. [L6], 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 nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb., 
které mimo jiné stanovuje emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod na úrovni směrnice 
nebo přísnější. Vodní zákon [L1] stanovuje pro obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění  
o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, 
povinnost nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň 
stanovenou nařízením vlády [L6]. 

Směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů [E6] 

Účelem směrnice je snížit znečištění vod způsobované dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu 
takovémuto znečištění. K implementaci nitrátové směrnice jsou v ČR vyhlašovány takzvané zranitelné oblasti, jde 
o katastrální území, v nichž dochází ke znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů. Ve zranitelných 
oblastech se hospodaření musí řídit akčním programem2, který upravuje používání a skladování průmyslových 
a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. 

Vyhlášení zranitelných oblastí a akční program jsou ve čtyřletých cyklech revidovány. První vyhlášení proběhlo 
nařízením vlády č. 103/2003 Sb. [L57], první revize proběhla nařízením vlády č. 219/2007 Sb. [L58]. Zatím 
poslední, druhá revize byla provedena nařízením vlády č. 262/2012 Sb. [L18] novelizované nařízením vlády č. 
117/2014 Sb. Další revize se předpokládá v roce 2015, k této revizi Akčního programu je vztažen list opatření 
typu C CZE208002- Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí. 

Směrnice Rady 76/160/EHS, o jakosti vod ke koupání [E3] 

Směrnice je od 31. 12. 2014 plně nahrazena směrnicí 2006/7/ES, o řízení jakosti vod ke koupání [E3]. Směrnice 
definuje způsoby monitorování a klasifikaci jakosti vod ke koupání, řízení jakosti vod ke koupání a způsoby 
informování veřejnosti. 

Požadavky směrnice byly do právního řádu České republiky transponovány zákonem č. 151/2011 Sb. [L59], 
kterým byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb. [L7]. Spolu s touto novelou došlo k významné změně ustanovení  
§ 34 vodního zákona [L1]. Prováděcím předpisem k řízení jakosti vod ke koupání je vyhláška č. 238/2011 Sb., 
o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 
hracích ploch [L21]. Konkrétní ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány 
ke koupání, jsou definovány v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [L6].  

Na změnu ustanovení § 34 vodního zákona [L1] navazoval vznik nové vyhlášky č. 155/2011 Sb., o profilech 
povrchových vod využívaných ke koupání [L11]. Profily povrchových vod využívaných ke koupání jsou 
dokumenty, které musí být zpracovány pro všechny ,,významné" přírodní koupací vody.  

Seznam vod určených ke koupání sestavuje každoročně Ministerstvo zdravotnictví, ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí a Ministerstvem zemědělství a je zveřejňován na úředních deskách a internetových stránkách 
krajských hygienických stanic (KHS). Úkolem České republiky je každoroční podávání zpráv Evropské komisi 
o výsledcích monitorování a posouzení jakosti vod ke koupání za uplynulou koupací sezonu. 

                                                           
1 http://irz.cz/node/108  
2 http://www.nitrat.cz/images/stories/documents/komentovane%20zneni%20nv%20262-2012%209-9-2012.pdf  

http://www.nitrat.cz/images/stories/documents/komentovane%20zneni%20nv%20262-2012%209-9-2012.pdf
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Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků [E11] 

Účelem směrnice je chránit všechny volně žijící ptáky na území členských států, a to jak jedince, hnízda a vejce, 
tak i jejich stanoviště. Pomocí tzv. ptačích oblastí (SPA – Special Protection Areas) navíc zajišťuje územní 
ochranu vybraných druhů ptáků pro jejich další přežití a zachování současného areálu rozšíření. Ptačí oblasti 
jsou zřizovány pro druhy ptáků uvedené v příloze I, evropské směrnice č. 2009/147/ES a stěhovavé druhy, které 
se pravidelně vyskytují na území členských států EU. Ptačí oblasti společně s evropsky významnými lokalitami 
tvoří soustavu NATURA 2000.  

Směrnice byla do právního řádu České republiky transponována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny [L42]. Jednotlivé ptačí oblasti jsou vyhlašovány samostatně nařízeními vlády. Ptačí oblasti nejsou 
kategorií zvláště chráněného území a nejsou pro ně v zákoně stanoveny žádné základní ochranné podmínky. 
V příslušných nařízeních vlády je možné stanovit činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody, který dále 
stanovuje upřesňující podmínky, které je nezbytné při výkonu těchto činností dodržet, aby nedošlo k negativnímu 
ovlivnění populací druhů. 

Seznam ptačích oblastí je uveden na internetových stránkách AOPK ČR3. 

Směrnice Rady 80/778/EHS, o jakosti vody určené k lidské spotřebě, ve znění směrnice 98/83/ES [E13] 

Účelem směrnice je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoliv znečištění vody určené k lidské 
spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá. Směrnice ukládá členským státům zajistit 
pravidelné monitorování jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.  

Požadavky této směrnice byly do právního řádu České republiky transponovány zákonem č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích [L22], dále zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [L7] 
a prováděcím předpisem k tomuto zákonu, vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů [L60]. 

Provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu, kteří odebírají povrchovou nebo podzemní vodu z vodních zdrojů 
pro účely úpravy na vodu pitnou, mají podle § 21 vyhlášky č. 428/2001 Sb. [L20], povinnost provádět monitoring 
kvality těchto zdrojů v rozsahu a četnosti stanoveném v přílohách č. 9 a 14 vyhlášky. Výsledky předávají 
provozovatelé krajským úřadům a správcům povodí každoročně do 31. března v elektronické formě stanovené 
Ministerstvem zemědělství. 

Surovou vodu rozděluje provozovatel podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2, A3.  

Zde je nutno zmínit, že ač jsou povinnosti provozovatelům poměrně přesně určeny vyhláškou, kvalita 
odevzdávaných formulářů je často velmi špatná, chybí velká část předepsaných sledovaných ukazatelů a rovněž 
ani četnost nebývá vždy dodržena.  

Směrnice Rady 2012/18/EU, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o 
změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES [E38] 

Účelem směrnice je prevence závažných průmyslových havárií, při kterých jsou přítomny nebezpečné látky,  
a omezení jejich následků pro člověka a životní prostředí a připravenost na rychlé a efektivní zvládnutí případné 
závažné havárie. Týká se především chemických provozů a udává hodnoty nebezpečných látek pro uplatnění 
této směrnice, které se pokládají za kritické. 

Směrnice byla do právního řádu České republiky implementována zákonem č. 59/2006 Sb. [L70] o prevenci 
závažných havárií. 

Směrnice 96/82/ES bude od 1. června 2015 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a rady 2012/18/EU 
[E28], o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. 

Směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí, ve znění směrnice 2011/92/EU [E29] 

Účelem směrnice je zajistit, aby veřejné i soukromé záměry byly zkoumány z hlediska jejich vlivu na životní 
prostředí. Ty záměry, které mimo jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo umístění mohou mít významný vliv 
na životní prostředí, musejí být ještě před vydáním povolení posouzeny z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. 

                                                           
3 http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=seznam&quickfilter=11&show_all=0  

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=seznam&quickfilter=11&show_all=0
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Směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
[E29] byla dne 17. 2. 2012 nahrazena jejím kodifikovaným zněním - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí [E35]. 

Směrnice byla do právního řádu České republiky implementována zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí [L54]. 

Směrnice Rady 86/278/EHS, o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren 
odpadních vod v zemědělství (o splaškových kalech) [E16] 

Účelem směrnice je stanovení pravidel pro používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství tak, aby se 
zabránilo škodlivým účinkům na půdu, rostliny, zvířata a člověka a zároveň, aby se podpořilo správné používání 
kalů z čistíren odpadních vod. 

Požadavky směrnice byly do právního řádu České republiky transponovány vyhláškou č. 382/2001 Sb., 
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě [L71]. Dalšími právními předpisy, kterými se aplikace 
čistírenských kalů na zemědělskou půdu řídí, jsou: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech [L72] a zákon č. 156/1998 
Sb., o hnojivech [L73]. 

Směrnice Rady 91/414/EHS, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [E17] 

Účelem směrnice je stanovení pravidel pro povolování přípravků na ochranu rostlin v obchodní podobě 
a pro jejich uvádění na trh, používání a kontrolu ve Společenství. Závažné téma používání pesticidy je mimo 
směrnici 91/414/ES řešeno i v jiných evropských právních předpisech. Jedním z nich je směrnice 2009/128/ES 
ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů [E38]. 

Obě směrnice byly do právního řádu České republiky transponovány zákonem č. 199/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči [L74] a jeho příslušnými prováděcími vyhláškami. Požadavky 
směrnice ještě odráží Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů. Dokument je realizován 
od roku 2013 a jeho hlavní cíle jsou. 

 omezení rizik vycházejících z používání přípravků na ochranu rostlin, a to v oblastech ochrany 

zdraví lidí, ochrany vod a ochrany životního prostředí, a  

 optimalizace využívání přípravků na ochranu rostlin bez omezení rozsahu zemědělské produkce 

a kvality rostlinných produktů. 

Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin [E10] 

Hlavním cílem směrnice je přispět k zajištění biologické rozmanitosti ochranou přírodních stanovišť a volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na území členských států. Současně je cílem opatření, přijímaných 
na základě této směrnice, zachovat nebo obnovit příznivý stav přírodních stanovišť, druhů volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin. Směrnice současně definuje soustavu Natura 2000, jejímž cílem je vytvořit spojitou 
evropskou ekologickou síť zvláštních oblastí ochrany. Příloha I, směrnice 92/43/EHS uvádí „Typy přírodních 
stanovišť v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany“ − zkráceně 
„evropská stanoviště“, příloha II této směrnice uvádí „Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž 
ochrana vyžaduje vyznačení zvláštní územní ochrany“ – zkráceně „evropsky významné druhy“. 

Požadavky směrnice jsou do právního řádu České republiky transponovány zejména prostřednictvím zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny [L42].  

Ptačí oblasti a evropsky významné lokality vyhlašuje vláda ČR nařízením.  

Seznam evropsky významných lokalit je dostupný na internetových stránkách AOPK ČR4. 

V tabulce V.1 je uveden souhrn všech právních předpisů ES v oblasti ochrany vod, stav jejich implementace  
a datum jejich transpozice do právního řádu České republiky. 
 

                                                           
4 http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=seznam&quickfilter=3&show_all=0  

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=seznam&quickfilter=3&show_all=0
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Tab. V.1 – Souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů ES v oblasti ochrany vod 
Název směrnice Směrnice je implementována Datum transpozice 

Směrnice Rady 96/61/ES, o 
integrované prevenci a omezování 

znečištění 
Ano 1. 1. 2013 

Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění 
městských odpadních vod a o zrušení 

směrnice 76/160/EHS 
Ano 11. 12. 2003 

Směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně 
vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů 
Ano 3. 3. 2003 

Směrnice Rady 76/160/EHS, o jakosti 
vod ke koupání 

Ano 28. 4. 2011 

Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně 
volně žijících ptáků 

Ano 19. 2. 1992 

Směrnice Rady 80/778/EHS, o jakosti 
vody určené k lidské spotřebě, ve 

znění směrnice 98/83/ES 
Ano 14. 7. 2000 

Směrnice Rady 2012/18/EU, o kontrole 
nebezpečí závažných havárií s 
přítomností nebezpečných látek a o 
změně a následném zrušení směrnice 
Rady 96/82/ES [E38] 

Ano 2. 2. 2006 

Směrnice Rady 85/337/EHS, o 
posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní 
prostředí, ve znění směrnice 
2011/92/EU [E29]; 

Ano 20. 2. 2001 

Směrnice Rady 86/278/EHS, o ochraně 
životního prostředí a zejména půdy při 
používání kalů z čistíren odpadních 
vod v zemědělství (o splaškových 
kalech) [E16] 

Ano 17. 10. 2001 

Směrnice Rady 91/414/EHS, o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh 
[E17] 

Ano 2. 5. 2012 

Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin 

Ano 19. 2. 1992 

 

V.1.2 Souhrn opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“ 

Cílem opatření je zajistit finanční účast znečišťovatele na využívání vodních zdrojů a na realizaci opatření  
pro eliminaci jím produkovaného znečištění. V České republice je implementace tohoto opatření zajištěna 
prováděním vodního zákona [L1], který stanoví následující typy poplatků z využívání vodních zdrojů: 

- ustanovení § 88 vodního zákona [L1] - poplatek za množství odebrané podzemní vody podle účelu tohoto 

odběru; 

- ustanovení § 89 vodního zákona [L1] - poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod a z objemu 

vypouštěných vod do vod povrchových (podle sazeb v příloze č. 2 vodního zákona [L1]); 

- ustanovení § 100 vodního zákona [L1] - poplatky za povolené vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních; 

- ustanovení § 101 vodního zákona [L1] poplatky za odběr povrchové vody.  

Výše platby je závislá na užití odebrané vody a na jejím množství. 
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Poplatky podle § 88 až 100 vodního zákona [L1] jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České 
republiky.  

Poplatky vybrané podle §101 vodního zákona [L1] jsou příjmem příslušného správce povodí. 

S ohledem na současný stav v přípravě oceňování přírodních zdrojů se nepředpokládá, že bude v této fázi 
plánování uplatňována v oblasti vodohospodářských služeb úhrada jiných environmentálních nákladů, než jsou 
poplatky vybírané podle § 88 až 101 vodního zákona [L1]. Přitom je sledováno na jedné straně dosažení 
návratnosti nákladů za vodohospodářské služby a na druhé straně sociální únosnost navržených opatření.  

Opatření k vyhodnocení účinnosti současného systému poplatků byla provedena v rámci novelizace vodního 
zákona [L1] v roce 2010. Byla shledána nutnost aktualizace poplatků za množství odebrané podzemní vody 
a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Probíhající projekt rebilance zásob podzemních vod bude 
vhodným podkladem pro posouzení možné změny výše poplatku za množství odebrané podzemní vody. Více 
v kapitole V.1.5. 

Tab. V.1.2 – Souhrn opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“ 
Dílčí povodí Program opatření Ostatní opatření 

HVL 0 0 

BER 0 0 

DVL 0 0 

HSL 1 1 

OHL 2 4 

Celkem 3 5 

Náhled do konkrétních listů opatření je možný v plánech dílčích povodí zveřejněných na internetových stránkách 
příslušných státních podniků Povodí www.pvl.cz, www.pla.cz, www.poh.cz . 

 

V.1.3 Souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody  
pro lidskou spotřebu 

Účelem těchto opatření je zejména zlepšení jakosti vodních zdrojů a jejich ochrana proti jakémukoliv znečištění. 
Znečištění vodních zdrojů je způsobováno hlavně zhoršenými odtokovými poměry, způsobenými odnosy půdy 
erozivní činností vody, zhoršením retenční schopnosti krajiny a dále bodovými a plošnými zdroji znečištění. 

Mezi tato opatření lze zařadit stanovování ochranných pásem podle § 30 vodního zákona [L1]  
a způsob hospodaření v nich, sledování jakosti surové vody. Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad 
opatřením obecné povahy. Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně 
vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která 
slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení 
jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. Detailní definice I. a II. ochranného pásma vodních zdrojů je 
uvedena v ustanoveních § 30 odst. 3-8 vodního zákona [L1]. 

Seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů jsou uvedeny 
ve vyhlášce č. 137/1999 Sb. 

Druhy a způsoby omezení v ochranných pásmech vodních zdrojů:  

Podle § 30 odst. 7 vodního zákona [L1] je do ochranného pásma I. stupně zakázán vstup a vjezd; to neplatí  
pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní 
díla vlastní. Podle § 30 odst. 8 vodního zákona [L1] je v ochranném pásmu I. a II. stupně zakázáno provádět 
činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah 
je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma. Podle § 30 odst. 10 vodního 
zákona [L1] v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní 
úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního 
zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby 
podle § 30 odst. 12 vodního zákona [L1], popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto 
pásmu ležících. 

http://www.pvl.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.poh.cz/
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Další opatření představuje vyhlášení citlivých oblastí podle § 32 vodního zákona [L1], u nichž jsou uplatňovány 
přísnější požadavky na čištění odpadních vod.  

Významná jsou opatření ke stabilizaci a případně snížení odtoku fosforu a snížení eutrofizace u povrchových vod 
stojatých. Je nutné propagovat opatření na ochranu vod, které jsou znečištěné nebo ohrožené dusičnany  
ze zemědělských zdrojů.  

Ve vybraných případech vodních útvarů tvořících povodí vodárenských nádrží je zlepšení stavu potřeba docílit 
zejména zpřísněním limitů ve vydaných povoleních k nakládání s vodami v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 
vodního zákona [L1]. Podle výčtu překročených ukazatelů vodoprávní úřad zpřísní limity na závadné látky vydané 
v platných povoleních k nakládání s vodami. 

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou: 

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon [L1], 

- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  
pro veřejnou potřebu [L20], 

- zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
a o změně některých souvisejících zákonů [L70]. 

V prvním plánovacím cyklu byla dokončena 4 opatření, všechna v dílčím povodí HSL. Jedno opatření typu B 
zaměřené na úpravu hospodaření v povodí vodárenských nádrží je stále probíhající v dílčím povodí OHL. Mimo 
opatření navržená v dílčích povodích je problematika vodárenských nádrží řešena i doplňkovými opatřeními 
(CZE208002, CZE208003). 

Tab. V.1.3 – Souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu 
Dílčí povodí Program opatření Ostatní opatření 

HVL 2 5 

BER 1 4 

DVL 1 6 

HSL 1 10 

OHL 2 1 

Celkem 7 26 
ne 

 

V druhém plánovacím cyklu je v dílčích povodích části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České 
republiky navrženo 29 opatření typu A nebo B. Jde nejčastěji o opatření typu B organizačního charakteru, které 
upravuje hospodaření v povodí vodárenských nádrží.  

Náhled do konkrétních listů opatření je možný v plánech dílčích povodí zveřejněných na internetových stránkách 
příslušných státních podniků Povodí www.pvl.cz, www.pla.cz, www.poh.cz . 

V.1.4 Souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání 
 

Seznam koupacích vod sestavuje každoročně Ministerstvo zdravotnictví spolu s Ministerstvem životního 
prostředí. Podle požadavků evropské směrnice 2006/7/ES [E3], která byla do právního řádu České republiky 
transponována níže popsanými právními předpisy, se následně provádí monitoring a hodnocení stavu těchto 
koupacích oblastí. Zprávu o výsledcích monitorování a posouzení jakosti povrchových vod za uplynulou koupací 
sezonu předkládá Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Evropské komisi  
do 31. prosince kalendářního roku. 

Hodnocení dle požadavků směrnice [E3] se opírá o hodnocení mikrobiologických ukazatelů. V ČR nejsou největší 
problémy koupacích vod v mikrobiálním znečištění, ale především v nadměrném výskytu sinic a vodního květu. 
Tento nežádoucí jev je způsoben nadměrným přísunem fosforu do stojatých vod využívaných ke koupání. 
Zdrojem fosforu mohou být jak bodové, tak i plošné zdroje znečištění. Proto konkrétní opatření přispívající  
k redukci tohoto problému a ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání jsou opatření, která snižují odtok 
fosforu z bodových zdrojů znečištění (zvláště městských odpadních vod) a opatření k zabránění nebo regulaci 

http://www.pvl.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.poh.cz/
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znečištění z plošných zdrojů a jsou navržena v povodí těchto koupacích vod. Tato opatření jsou uvedena  
v kapitole VI.1.7. a kapitole VI.1.8.  

Na jakost koupacích vod a snížení přísunu živin budou mít pozitivní efekt také některá doplňková opatření 
navržená v kapitole V.2; jde například o opatření CZE216001 nebo CZE208002. 

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou: 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů[L7], 

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů [L1], 

- vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity 

písku v pískovištích venkovních hracích ploch ve znění pozdějších předpisů [L21], 

- vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání ve znění pozdějších 

předpisů [L11], 

- nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod ve znění 

pozdějších předpisů a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění pozdějších předpisů [L6]. 

Tab. V.1.4 – Souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání 
Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 1 0 

BER 1 0 

DVL 1 0 

HSL 3 10 

OHL 1 1 

Celkem 7 11 
 

Ve všech dílčích povodích jsou navržena opatření typu B, která postihují všechny vodní útvary tvořící povodí 
povrchových vod ke koupání, zavádí mimo jiné limitní hodnotu 0,02 mg/l fosforečnanového fosforu v koupací 
vodě a 0,05 mg/l v povodí koupací vody a další opatření organizačního charakteru týkající se povodí povrchových 
vod využívaných ke koupání. Dílčí povodí Horního a Středního Labe navíc navrhuje opatření zaměřené na 
konkrétní nádrže s cílem snížit obsah fosforu v nich. 

Dosažení těchto limitů, zejména pak převažují-li přísuny fosforu z bodových zdrojů znečištění, je možné 
dosáhnout skrze revizi a zpřísnění limitů ve vydaných povoleních k nakládání s vodami v povodí vod využívaných 
ke koupání. Limity zpřísní vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 vodního zákona [L1]. 

Náhled do konkrétních listů opatření je možný v plánech dílčích povodí zveřejněných na internetových stránkách 
příslušných státních podniků Povodí www.pvl.cz, www.pla.cz, www.poh.cz . 

V.1.5 Souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění 
případných výjimek 

 

Účelem těchto opatření je eliminovat nežádoucí vlivy zajišťování vodohospodářských služeb na množství 
povrchové a podzemní vody. Odběry povrchových a podzemních vod mohou v některých případech způsobit 
nedosažení environmentálních cílů. Jedná se zejména o napjatou vodní bilanci povrchových a podzemních vod, 
způsobenou např. nepříznivým poměrem mezi odběry a základním odtokem. 

Opatření je zavedeno ve vodním zákoně [L1] a svým charakterem se jedná o správní opatření, kterými dochází  
k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod a jejich akumulaci. Podle § 8 vodního zákona [L1] je potřeba 
povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, pokud dochází k jejich odběru, u povrchových vod 
také, pokud dochází k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, k využívání jejich energetického potenciálu, 
k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání 
a k jinému nakládání s nimi. Povolení je časově omezené, součástí povolení je výše povoleného ročního odběru 
(§ 9 vodního zákona). Povolení vydané pro využití energetického potenciálu vod nemůže být vydáno na dobu 
kratší než 30 let. Doba platnosti povolení je vodoprávním úřadem prodloužena o dobu stanovenou ve stávajícím 

http://www.pvl.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.poh.cz/
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povolení (§ 9 vodního zákona). Pokud je odebíráno více než 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc, má provozovatel 
vodovodu pro veřejnou potřebu povinnost měřit množství a jakost odebrané vody a výsledky předávat správcům 
povodí (§ 10 vodního zákona). Stejně tak při objemu vody vzduté vodním dílem nad 1 000 000 m3 je povinnost 
měřit objem vzduté vody a výsledky předávat správcům povodí (§ 10 vodního zákona).  

Podle § 12 vodního zákona [L1] vodoprávní úřad zruší či změní platné povolení k nakládání s vodami, je-li to 
nezbytné k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí. 

Minimální zůstatkový průtok je podle § 36 vodního zákona [L1] takový průtok povrchových vod, který ještě 
umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku.  

Celostátní evidence povolení nakládání s vodami je dostupná na internetových stránkách Ministerstva 

zemědělství v sekci Voda  Aplikace Centrální registr vodoprávní evidence5. Grafické znázornění v mapovém 

podkladu je dostupné k nahlédnutí na stejných internetových stránkách v sekci Voda  Aplikace  Odběry  
a vypouštění6. 

Evidence vzdouvacích staveb na vodních tocích spravují jednotlivé státní podniky Povodí7.  

Minimální zůstatkový průtok (dále jen MZP) je stanovován na základě metodického pokynu ZP98/16 MŽP. Zde je 
vhodné zmínit, že tento způsob je neaktuální s ohledem na metodické postupy EU i národní. Velkým 
nedostatkem je stanovení MZP jednou hodnotou na celý rok, bez zohlednění sezonních aspektů. V souvislosti 
s novelizací ustanovení § 36 vodního zákona [L1] bylo rozhodnuto, že způsob a kritéria stanovení MZP budou 
stanovena nařízením vlády. Nové nařízení vlády by mělo vstoupit v platnost v polovině roku 2015, oproti 
původnímu metodickému pokynu bude rozlišovat mezi jarním obdobím a zbytkem roku, území ČR v něm bude 
rozděleno do čtyř oblastí podle hydrologických charakteristik. Účelem nařízení vlády nebude revidovat již vydaná 
povolení k nakládání s vodami. Pouze v individuálních případech může vodoprávní úřad nařízení vlády použít ke 
změně stávajících povolení k nakládání s vodami v souladu s ustanovením § 12 vodního zákona [L1]. Nové 
nařízení vlády určující způsob stanovení MZP může být účinným nástrojem ke zlepšení zejména biologických 
ukazatelů hodnocení stavu. 

Na základě podnětů správy významných vodních toků je také možné provádět úpravy a koordinaci manipulačních 
řádů vodních děl jiných vlastníků podle § 47 vodního zákona [L1]. 

V souvislosti s probíhajícím projektem rebilance zásob podzemních vod je navrženo použít výsledky projektu ke 
zjištění příčin napjaté vodní bilance a navrhnout konkrétní opatření v ohrožených podzemních vodních útvarech. 
Opatření je navrženo jako doplňkové a lze ho najít v kapitole V.2. CZE205001. 

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou: 

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon [L1], 

- vyhláška č. 431/2001 Sb., o vodní bilanci [L4]. 

Z prvního plánovacího cyklu probíhá jedno opatření. Jde o opatření typu B navržené v dílčím povodí HSL a jeho 
tématem je regulace odběrů a vzdouvání. 

Tab. V.1.5 – Souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných 
výjimek 

Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 1 0 

BER 1 0 

DVL 1 0 

HSL 2 0 

OHL 1 3 

Celkem 6 3 
 

                                                           
5http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html 
6http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/odbery-a-vypousteni.html 
7 Pouze vzdouvací stavby ve správě státních podniků Povodí a v rámci jejich územní působnosti. 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/odbery-a-vypousteni.html
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Všechna dílčí povodí navrhují ve vybraných útvarech povrchových vod opatření s cílem revize odběrů vod, 
stanovit minimální hladiny podzemních vod u odběrů nad 10 l/s, povolovat nové odběry jen tak, aby neměly 
negativní dopad na stav povrchových a podzemních vod a na využívání stávajících povolení k nakládání 
s vodami, redukce plošného odvodnění vybraných povodí. 

Náhled do konkrétních listů opatření je možný v plánech dílčích povodí zveřejněných na internetových stránkách 
příslušných státních podniků Povodí www.pvl.cz, www.pla.cz, www.poh.cz . 

V.1.6 Souhrn opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních 
vod 

Globální změna klimatu, jejímž následkům budeme pravděpodobně v příštích letech vystaveni, se na národní 
úrovni projeví zejména změnou vodního režimu. Jedním z adaptačních opatření, které umožňuje zvýšení stability 
vodárenských zdrojů a zachování systému zásobování obyvatel vodou, je umělá infiltrace. Jedná se o umělé 
převádění povrchové vody do vod podzemních. Hlavním účelem infiltrace je zlepšení jakosti povrchové vody 
přirozenými filtračními pochody v půdě a poté její využití pro vodárenské účely. 

Současně platný právní řád České republiky umožňuje umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou 
vodou a jiné nakládání s podzemními vodami na základě povolení vydaného vodoprávním úřadem dle § 8 odst. 1 
písm. b) vodního zákona [L1]. Podkladem pro vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí. Povolení je časově omezené. 

Vodoprávní úřad zároveň může platné povolení k nakládání s vodami zrušit či změnit, je-li to nezbytné k dosažení 
cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí (§ 12 odst. 3 písm. a) vodního zákona [L1]). 

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou: 

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon [L1], 

- zákon č. 305/2000 Sb., o povodích [L78], 

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [L79], 

- vyhláška č. 24/2011 Sb. v platném znění, o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik [L2], 

- vyhláška č. 431/2001 Sb., o vodní bilanci [L4]. 

Tab. V.1.6 – Souhrn opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod 
Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 0 0 

BER 0 0 

DVL 0 0 

HSL 1 0 

OHL 0 0 

Celkem 1 0 
 

Jediné navržené opatření je typu B a je navrženo pro vybrané útvary dílčího povodí Horního a Středního Labe. 
Jedná se o lokalitu Káraný, kde voda z Jizery doplňuje zásobu podzemní vody, která je následně využívána 
k zásobování části obyvatel Hlavního města Prahy pitnou vodou. List opatření byl navržen již v prvním cyklu a je 
k nahlédnutí na internetových stránkách státního podniku Povodí Labe www.pla.cz. 

 

V.1.7 Souhrn opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně 
opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón 

 

Bodové zdroje znečištění představují potenciální znečištění povrchových a podzemních vod látkami 
z komunálních odpadních vod, průmyslových odpadních vod a látkami vyskytujícími se ve starých ekologických 
zátěžích (SEZ)8. Tyto zdroje mají vliv zejména na fyzikálně-chemickou složku ekologického stavu (CHSK, BSK5, 

                                                           
8 Problematika SEZ a průmyslových zdrojů je řešena v kapitole V.1.10. 

http://www.pvl.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.poh.cz/
http://www.pla.cz/
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N-NO3
-, Pcelk.), ale i na chemický stav, neboť na stokovou síť mohou být napojeny průmyslové podniky nakládající 

se zvlášť nebezpečnými látkami, které mohou vypouštět odpadní vody do kanalizace na základě vodoprávního 
povolení (§ 16 vodního zákona [L1]). Zprostředkovaně je ovlivněna i biologická složka ekologického stavu. 

Problematika odvádění a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod je řešena primárně vodním 
zákonem [L1], zákonem o vodovodech a kanalizacích [L22] a nařízením vlády č. 61/2003 Sb. [L6].  

Odpadní vody jsou vypouštěny buď do kanalizace anebo do povrchových či podzemních vod. Pokud jsou 
odpadní vody vypouštěny do kanalizace, jsou podmínky vypouštění dány smlouvou o odvádění odpadních vod 
podle § 18 ZVaK [L22]. V případě vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat 
jednu nebo více zvlášť nebezpečných látek do kanalizace, je třeba povolení vodoprávního úřadu (§ 16 vodního 
zákona). 

K vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod je potřeba povolení nakládání s vodami 
podle § 8 vodního zákona. Podle § 9 vodního zákona se povolení vydává na časově omezenou dobu a vydává 
ho místně příslušný vodoprávní úřad. Dále se v povolení stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, 
za kterých se toto povolení vydává. Podle § 8 odst. 2 vodního zákona [L1] nemůže být povolení k vypouštění 
vydáno na dobu delší než 10 let, v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo 
nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 vodního zákona [L1] na dobu delší než 4 roky. Dále podle § 12 vodního 
zákona vodoprávní úřad změní nebo zruší platné povolení k nakládání s vodami, je-li to nezbytné k dosažení cílů 
ochrany vod přijatých v plánu povodí. 

Srážkové vody lze kanalizací odvádět a zneškodňovat na ČOV za podmínek definovaných kanalizačním řádem  
a smlouvou o odvádění odpadních vod. Pokud jsou srážkové vody znečištěné (např. vody odtékající z parkovišť 
aj.), je nutné je před vypuštěním předčistit v souladu s povolením vodoprávního úřadu. Podle § 19 ZVaK [L22] 
musí být množství srážkových vod odváděných kanalizací měřeno, nebo musí být toto množství vypočteno podle 
prováděcího předpisu. Odvádění srážkových vod a jejich následná likvidace podléhá povinnému poplatku podle § 
20 ZVaK [L22]. 

Přednostně se mají srážkové vody zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu (vegetační plochy 
a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) nebo odvádět samostatnou kanalizací 
do recipientu. 

V poslední dekádě byla na základě implementace Směrnice o čištění městských odpadních vod [E12] pozornost 
zaměřena na odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod v aglomeracích s více jak 2 000 EO. Tato 
opatření představovala většinu všech navržených opatření v předchozím plánovacím období (2009-2015). 
Nicméně je třeba dále věnovat pozornost zdrojům komunálních odpadních vod, které jsou, jak je uvedeno  
v kapitole II. Užívání vod, významným vlivem, který se podílí na nedosažení cílů ochrany vod. Jelikož jsou 
opatření v aglomeracích již zrealizována, je třeba se nyní zaměřit na zdroje komunálních odpadních vod  
pod 2 000 EO a v aglomeracích nad 2000 EO na srážkové vody z dešťových oddělovačů, které mohou být 
významným zdrojem znečištění. 

Opatření k omezování komunálních bodových zdrojů, lze rozdělit do dvou kategorií: 

 výstavba, intenzifikace nebo modernizace ČOV, 

 výstavba nebo rekonstrukce kanalizace zakončené stávající ČOV. 

Výstavbou nebo intenzifikací ČOV se kromě snížení vnosu znečištění do povrchových vod zlepší také kyslíkový 
režim v recipientu a při kombinaci eliminace organického znečištění a nutrientů (především fosforu) se výrazně 
sníží riziko eutrofizace povrchových vod. 

Výstavbou nebo rekonstrukcí kanalizace dojde k podchycení vzniklých odpadních vod a k jejich bezpečnému 
odvedení na čistírnu odpadních vod, čímž se zamezí znečišťování půdního prostředí, povrchových a podzemních 
vod. V případě výstavby kanalizace s navazujícím čištěním odpadních vod je nutné odstranit žumpy a septiky (v 
souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích [L22]), které mohou být dalším rizikem 
pro vnos znečištění do životního prostředí.  

Pokud část útvaru povrchových vod bezprostředně navazuje na místo vypouštění odpadních vod, kde 
koncentrace prioritních látek aldrinu, dieldrinu, endrinu, isodrinu, p, p'-DDT, DDT celkem, tetrachlorethylenu, 
trichloretylenu mohou překračovat příslušné normy environmentální kvality, může být tato část útvaru podle § 6 
vyhlášky č. 98/2011 Sb. vymezena jako mísící zóna. Návod pro vymezení mísících zón je uveden v Metodice  
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pro vymezování mísících zón podle § 6 vyhlášky č. 98/2011 Sb. v útvarech povrchových vod tekoucích (kategorie 
řeka9). 

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou 

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon [L1,] 

- nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [L6], 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny [L42], 

- zákon č. 151/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví [L59], 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu [L22], 

- vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob [L24], 

- zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech [L73]. 

Opatření navržená v dílčích povodích vycházejí z následujících rámcových opatření: 

 Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací v aglomeracích nad 2 000 EO, 

 Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací v aglomeracích pod 2 000 EO v územích vyžadujících 

zvláštní ochranu, 

 Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací v obcích pod 2 000 EO, 

 Komplexní sledování, zjišťování a hodnocení stavu jakosti a množství vod (komplexní monitoring vod). 

V prvním plánovacím období bylo v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky navrženo  
a dokončeno 158 opatření. Převážná většina představuje akce na výstavbu nebo rekonstrukci ČOV nebo 
kanalizací. Dalších 175 opatření tohoto druhu bylo dokončeno po roce 2012, nebo směřuje k dokončení k roku 
2015. Vedle těchto investičních opatření navrhují všechny plány dílčích povodí opatření typu B zaměřené  
na drobné znečišťovatele a obce do 2 000 EO, které shrnuje způsoby zneškodňování odpadních vod v obcích  
do 2 000 EO a může být použit jako podklad k vyjadřovací činnosti vodoprávních úřadů. 

V prvním plánovacím cyklu bylo navrženo 95 opatření, která nebyla zahájena. Důvody nerealizace jsou uvedeny 
v kapitole Úvod. 

Tab. V.1.7 – Souhrn opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření 
směřujících ke snižování rozsahu mísících zón 

Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 63 99 

BER 48 66 

DVL 54 68 

HSL 73 48 

OHL 61 45 

Celkem 299 326 
6 

Náhled do konkrétních listů opatření je možný v plánech dílčích povodí zveřejněných na internetových stránkách 
příslušných státních podniků Povodí www.pvl.cz, www.pla.cz, www.poh.cz . 

                                                           
9http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-misici_zony1-
20140103.pdf 

http://www.pvl.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.poh.cz/
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-misici_zony1-20140103.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod/$FILE/OOV-misici_zony1-20140103.pdf
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V.1.8 Souhrn opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů  
 

 

Plošné zdroje znečištění představují jeden z významných vlivů způsobujících nedosažení cílů ochrany vod 
uvedených v kapitole IV. 

Plošné znečištění je způsobováno v převážné míře zemědělskými zdroji a v menší míře průmyslovými zdroji 
(atmosférické depozice). Z intenzivní rostlinné a živočišné výroby vyplývá používání dusíkatých hnojiv 
v nadměrné míře, dále se jedná o způsob hospodaření se statkovými hnojivy, erozi půdy a používání rostlinných 
ochranných prostředků.  

K omezení znečištění N-NO3
- ze zemědělských zdrojů jsou v ČR od roku 2003 nařízením vlády č. 103/2003 Sb., 

resp. nařízením vlády č. 262/2012 Sb. [L18] vymezeny zranitelné oblasti a stanoven Akční program, tj. opatření, 
která jsou ve zranitelných oblastech povinná a která mají minimalizovat úniky dusíku ze zemědělského 
hospodaření. Vzhledem k výsledkům hodnocení stavu vodních útvarů povrchových i podzemních vod  
a překročeným hodnotám ukazatele N-NO3

- lze usuzovat, že opatření vycházející z nařízení vlády [L18] nejsou 
pro vodní prostředí zcela účinná.  

K omezení pesticidů je od 1. 1. 2013 schválen Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR10, který 
obsahuje 13 dílčích cílů a 69 opatření, termínovaných od roku 2013 do roku 2020 a zaměřených na snížení rizik 
a omezení dopadů používání přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví a životní prostředí, s cílem podpořit 
zejména vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin tak, aby se snížila závislost na používání přípravků. 
Dokument bude aktualizován každých pět let.  

Právě tak akční plán na omezení používání pesticidů vyžaduje revizi a zpřísnění limitů, i způsob kontrol a postihů. 
Jde o látky, které kontaminují zdroje surových vod pro lidskou spotřebu, přitom jejich odstranění z vody úpravou 
je značně problematické. Jejich používání by proto mělo být skutečně pod přísným dohledem a to nejen 
při použití v zemědělství, ale také například při likvidaci porostů podél železničních tratí.  

Opatření na snížení vnosu znečištění ze zemědělských zdrojů je obtížné prosazovat v prostředí protichůdných 
regulací, kdy na jedné straně je potřeba dosáhnout dobrého stavu vod a ekologické stability, na straně druhé je 
podporováno pěstování širokořádkových plodin za účelem energetického využití a to i v místech k tomu 
morfologicky nevhodných. Dotační tituly by proto měly být sladěny a to už na úrovni evropské. 

Tématem znečištění ze zemědělství se zabývají dvě navrhovaná doplňková opatření. V kapitole V.2 najdeme 
opatření CZE208003 zaměřené zejména na znečištění pesticidy, které definuje řadu úkolů a opatření 
CZE208002 zaměřené na znečištění dusičnany. 

V České republice jsou monitoringem ovzduší prokázány koncentrace PAU a zejména benzo(a)pyrenu výrazně 
převyšující povolené imisní limity. V tomto ohledu je nutné vytvořit podmínky ke snižování vypouštění prioritních 
a prioritních nebezpečných látek s ohledem na přestup do vodního prostředí a důsledně kontrolovat jejich 
dodržování.  
Za tímto účelem je na národní úrovni navrženo opatření CZE208001 zaměřené na atmosférickou depozici. 

Související právní předpisy v ČR jsou: 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu [L80], 

- zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech [L73], 

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon [L1], 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech [L72], 

- zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh [L81], 

- zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech [L82], 

- zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů [L74], 

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích [L83], 

                                                           
10http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/udrzitelne-pouzivani-pesticidu/ 

http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/udrzitelne-pouzivani-pesticidu/
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- vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva [L84], 

- vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě [L71], 

- vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě [L85], 

- vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin [L86], 

- vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv [L87], 

- nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu [L18]. 

Z prvního plánovacího cyklu stále ještě probíhají organizační opatření navržená v úrovni dílčích povodí, 
zaměřená na zmírnění plošné eroze jako transportního mechanismu vnosu znečištění ze zemědělství. Celkem 
bylo těchto opatření realizováno 25. 

Tab. V.1.8 – Souhrn opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů 
Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 0 0 

BER 0 0 

DVL 0 0 

HSL 1 0 

OHL 1 2 

Celkem 2 2 

V druhém plánovacím cyklu jsou navržena dvě opatření. Jde o typ opatření B navržený v dílčím povodí HSL a 
OHL. Opatření HSL je zaměřeno na omezení obsahu síranů a chloridů v podzemních vodách, další opatření OHL 
je zaměřeno na důlní vody. Opatření byla převzata z prvního plánovacího cyklu. Listy opatření je možné nalézt v 
plánu dílčího povodí zveřejněného na internetových stránkách státního podniku Povodí Labe www.pla.cz. 

Další problematika popsaná v textu výše je řešena návrhem výše zmíněných doplňkových opatření. 

V.1.9 Souhrn opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod  
s uvedením případů povoleného vypouštění 

 

Přímé vypouštění do podzemních vod je vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod, aniž by prošly 
filtrací půdou nebo půdním podložím. 

Současně platný právní řád České republiky přímé vypouštění zakazuje (§ 38 vodního zákona [L1]). Vodoprávní 
úřad může nepřímé vypouštění odpadních vod, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť 
nebezpečné závadné látky, přes půdní vrstvy do vod podzemních povolit jen výjimečně na základě vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí.  

Tato právní úprava je dostačující a není navrhováno žádné další opatření. 

Dále je uveden souhrn případů povoleného vypouštění. Pouze v dílčím povodí Horního a Středního Labe jsou 
povolená vypouštění do podzemních vod, celkem jde o 13 vypouštění, jejich seznam je uveden v plánu dílčího 
povodí Horního a Středního Labe. Ve všech případech jde o vypouštění spojená s probíhajícími odstraňováními 
SEZ. V dílčím povodí Horního a Středního Labe je navrženo jedno opatření typu B. 

Tab. V.1.9 – Souhrn opatření k zamezení přímého vypouštění do podzemních vod s uvedením případů 
povoleného vypouštění 

Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 0 0 

BER 0 0 

DVL 0 0 

HSL 1 0 

OHL 0 0 

Celkem 1 0 
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V.1.10 Souhrn opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných  
a zvlášť nebezpečných látek do vod 

 

Cílem ochrany vod jako složky životního prostředí, definovaným v kapitole IV., je snížení znečištění 
nebezpečnými látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků zvlášť nebezpečných 
látek. 

Nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky jsou definované přílohou č. 1 vodního zákona [L1]. V případě 
nebezpečných látek se jedná např. o zinek, měď, biocidy, minerální oleje, kyanidy a fluoridy. Mezi zvlášť 
nebezpečné látky řadíme např. organohalogenové sloučeniny, rtuť a její sloučeniny, kadmium a jeho sloučeniny  
a perzistentní minerální oleje. 

Zdrojem těchto látek je průmysl, zejména chemický, který produkuje a užívá množství látek, které jsou závadné 
pro lidi i přírodní prostředí, a přes poměrně striktní předpisy pro nakládání s nimi se mohou tyto látky dostat 
do podzemních a povrchových vod v důsledku úniků nebo vypouštěním odpadních vod, ve kterých jsou 
obsaženy. Odpadní vody mohou být vypouštěny do povrchových nebo podzemních vod (§ 8 vodního zákona), 
nebo do kanalizace (§ 16 vodního zákona). Nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky mohou být vypouštěny 
do kanalizace za podmínek definovaných v § 16 vodního zákona a kanalizačního řádu. Povolení k vypouštění 
odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let; v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť 
nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami na dobu delší než 4 roky (§ 9 vodního zákona) a zároveň 
musí mít producent těchto odpadních vod smlouvu o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace. 

Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, je povinen 
v souladu s povolením vodoprávního úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť 
nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat vodoprávnímu 
úřadu, který povolení vydal (§ 19 zákona o vodovodech a kanalizacích). 

Odpadní vody vyčištěné na ČOV mohou být v souladu s vodoprávním povolením vypouštěny do povrchových 
vod. Za toto vypouštění je podle § 89 vodního zákona stanoven poplatek za znečištění a poplatek z objemu 
vypouštěných odpadních vod. Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel povinen 
platit, jestliže jím vypouštěné odpadní vody překročí v příslušném ukazateli znečištění zároveň hmotnostní  
a koncentrační limit zpoplatnění.  

Podle § 39 vodního zákona každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami 
nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným 
nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo 
do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. 

Dozor nad tím, jak fyzické nebo právnické osoby dodržují povinnosti stanovené vodním zákonem, přísluší České 
inspekci životního prostředí (§ 112 vodního zákona). V případě porušení poplatkových povinností může být 
fyzické osobě podle § 125 vodního zákona uložena pokuta. Pokud právnická nebo fyzická podnikající osoba 
vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky, 
dopustí se podle § 125a vodního zákona správního deliktu. 

K další evidenci těchto látek slouží Integrovaný registr znečištění11, veřejně přístupný informační systém emisí  
a přenosů znečišťujících látek12. Seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované  
pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí je stanoven nařízením vlády  
č. 450/2011 Sb. [L88]. Z hlediska úniků do vodního prostředí je sledováno 71 látek. Ohlašovací prahové hodnoty 
jsou stanoveny pro jednotlivé látky v kg/rok pro jednotlivé sledované složky životního prostředí (voda, vzduch, 
půda). Znečišťovatel má ohlašovací povinnost k integrovanému registru znečištění, pokud překročí stanovené 
ohlašovací prahové hodnoty za příslušný ohlašovací rok. Menší zdroje nepřekračující prahové hodnoty dané 

                                                           
11 Zřízen dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí. 
12http://irz.cz/node/108 
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nařízením vlády č. 450/2011 Sb., [L88] nemají ohlašovací povinnost do IRZ, přičemž jejich suma například 
za větší aglomeraci může být významná z hlediska dosažení dobrého stavu vod. 

  
Dalším nedostatkem se jeví to, že u látek evidovaných v IRZ nebo v povoleních k nakládání s vodami zase není 
známo skutečné vypouštěné množství, pouze množství povolené. 

Z výše popsaného problému vyplývá potřeba zavést centrální evidenci povolení nakládání s vodami s obsahem 
NL a ZNL včetně záznamů o výsledcích průběžných měření podle § 16 vodního zákona. Toto jsou první kroky 
Národní strategie k postupnému omezení vnosu prioritních látek a úplnému zastavení vnosu prioritních 
nebezpečných látek, což je řešeno návrhem doplňkového opatření v kapitole V.2 (CZE210001). 

Dalšími zdroji NL a ZNL je zemědělství (rostlinná výroba), při kterém jsou používány pesticidy, dále atmosférická 
depozice a staré ekologické zátěže vzniklé dlouhodobou průmyslovou a zemědělskou činností (bodové zdroje) 
v uplynulých letech, zpravidla před privatizací. Opatření k eliminaci pesticidů a atmosférické depozice jsou 
uvedeny v kapitole V.I.8 a v kapitole V. 2. 

Staré ekologické zátěže se v naprosté většině případů koncentrují do podzemních vod a horninového prostředí, 
odkud mohou být vyplavovány i do povrchových vod. Základním problémem SEZ je jejich identifikace a určení 
jejich rizikovosti pro zdraví člověka a jednotlivé složky přírodního prostředí. Celý proces sanace, který má končit 
eliminací dopadů ze SEZ, je proto nutné provádět v etapách a dle jejich výsledků rozhodovat o dalším postupu. 
SEZ jsou evidovány v systému evidence kontaminovaných míst13, který zřídilo MŽP pro evidenci, sledování  
a posuzování priorit kontaminovaných, resp. potenciálně kontaminovaných míst. 

K eliminaci SEZ jsou navržena konkrétní opatření v plánech dílčích povodí. 

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou: 

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon[L1], 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích [L22], 

- Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) [L20], 

- zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech [L89], 

- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění [L55], 

- nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [L6], 

Nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 
znečišťování životního prostředí [L88]. V prvním plánovacím cyklu bylo provedeno 31 opatření spojených se 
sanací SEZ, nejvíce (23) v dílčím povodí HSL, 61 opatření podobného charakteru bylo dokončeno po roce 2012 
anebo bude dokončeno ke konci roku 2015, 45 opatření navržených v prvním plánovacím cyklu nebylo 
zahájeno, důvody nezahájení jsou uváděny v kapitole Úvod. Tato opatření byla znovu navržena do programu 
druhého plánovacího cyklu. 

Tab. V.1.10 – Souhrn opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť 
nebezpečných látek do vod 

Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 4 18 

BER 6 18 

DVL 6 18 

HSL 17 28 

OHL 2 23 

Celkem 35 105 

                                                           
13www.sekm.cz 

http://www.sekm.cz/
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V druhém plánovacím cyklu je navrženo 140 opatření, z toho 57 je převzato z prvního plánovacího cyklu. Náhled 
do konkrétních listů opatření je možný v plánech dílčích povodí zveřejněných na internetových stránkách 
příslušných státních podniků Povodí www.pvl.cz, www.pla.cz, www.poh.cz . 

Kroky potřebné k omezení vnosu prioritních látek a úplnému zastavení vnosu prioritních nebezpečných látek jsou 
určeny doplňkovým opatřením CZE210001 v kapitole V.2. 

V.1.11 Souhrn opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního 
znečištění 

Tento druh opatření vychází z požadavků Směrnice 96/82/ES, o kontrole nebezpečí závažných havárií [E14], 
která byla do právního řádu České republiky transponována zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 
havárií [L70]. Tento zákon byl v roce 2015 nahrazen zákonem 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) [L98]. 

Kontrolu provádějí v rámci své působnosti orgány integrované inspekce prevence závažných havárií  

 Česká inspekce životního prostředí, 

 krajské úřady, 

 Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, 

 krajské hygienické stanice a hasičské záchranné sbory krajů (orgány integrované inspekce), 

 Český báňský úřad a obvodní báňské úřady. 

Předmětem kontroly jsou zejména: 

 posouzení, zda informace obsažené v bezpečnostním programu nebo bezpečnostní zprávě odpovídají 

skutečným podmínkám v objektu,   

 opatření přijatá k prevenci vzniku závažné havárie v objektu,   

 vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné následky závažné havárie,   

 dodržování preventivních bezpečnostních opatření uvedených v bezpečnostním programu nebo 

bezpečnostní zprávě a ve vnitřním havarijním plánu a podklady pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu předložené krajskému úřadu a hasičskému 

záchrannému sboru kraje.  

Kontrola u provozovatele zařazeného ve skupině A se provádí nejméně jednou za tři roky. Kontrola 
u provozovatele ve skupině B se provádí nejméně jednou za rok. Provozovatelé jsou do těchto kategorií řazeni 
na základě přílohy č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb. [L98].  

Veřejné projednání návrhů bezpečnostní dokumentace, vnějšího havarijního plánu a jejich aktualizaci zajišťují 
krajské úřady. Rovněž zajišťují zpřístupnění schválené bezpečnostní dokumentace a vnějšího havarijního plánu 
nebo jejich aktualizací veřejnosti. Krajský úřad zpracovává a poskytuje veřejnosti v zóně havarijního plánování 
informaci o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních 
opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie. 

Výše zmíněným zákonem je realizováno opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění. 

Souvisejícími právními předpisy v ČR jsou: 

- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění [L55], 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) [L98], 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích [L22], 

- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) [L20], 

- nařízení č. 61/2003 Sb. [L6]. 

http://www.pvl.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.poh.cz/
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V prvním plánovacím cyklu bylo zrealizováno jedno organizační opatření typu B k prevenci a snížení dopadů 
případů havarijního znečištění a ke konci roku 2015 bude dokončeno opatření automatické monitorovací stanice 
na řece Bílině v Mostě. Obě opatření jsou navržena v dílčím povodí OHL. 

Vedle dodržování již platných právních předpisů nejsou v dílčích povodích navržena žádná zvláštní opatření 
k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění. 

Tab. V.1.11 – Souhrn opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 
Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 0 0 

BER 0 0 

DVL 0 0 

HSL 1 0 

OHL 1 1 

Celkem 2 1 

V dílčím povodí OHL je navrženo organizační opatření k prevenci případů havarijního znečištění, konkrétní 
opatření typu A – Automatická monitorovací stanice na řece Bílině. V ostatních dílčích povodích nejsou opatření 
k prevenci dopadů havarijního znečištění navrhována. 

V.1.12 Souhrn opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek 
vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo 
dobrého ekologického potenciálu 

 

V minulosti provedené technické zásahy do přirozené trasy koryt vodních toků měly za následek ztrátu jejich 
přirozené členitosti. Technické zásahy zpravidla spočívaly ve změně trasy vodních toků tak, aby co nejméně 
překážela při zemědělském využívání. Celkově úpravy přinesly tyto hlavní problémy:  

- zrychlení běžných i povodňových průtoků, 

- omezení migrace vodních živočichů nevhodným průtokovým režimem a migračními překážkami, 

- snížení samočisticí schopnosti vodního toku. 

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o opatření, která mají napravovat výše uvedené problémy. 
Obecně lze mluvit o těchto opatřeních: rybí přechod, rybí osádky, odstranění zakrytí vodního toku, obnova 
přirozené členitosti vodního toku v rámci koryta, aktivace, obnova a zřizování postranních ramen, tůní a mokřadů. 
Při návrhu opatření byly vzaty v úvahu lokality vyhlášené jako zvláště chráněná území. Kromě konkrétních 
opatření navržených v plánech dílčích povodí jsou navržena další opatření pro zvláště chráněná území, která 
jsou uvedena v Plánech péče uvedených na internetových stránkách AOPK ČR www.ochranaprirody.cz. 

V úsecích vodních toků, kde to možnosti legislativní, majetkoprávní, ekonomické a především hledisko 
protipovodňové ochrany dovolí, je vhodné využít ke zlepšení hydromorfologického stavu koryta vodního toku, tzv. 
renaturaci. Jedná se v podstatě o ponechání koryta přirozenému vývoji v předem určených hranicích. Pokud 
to podmínky dovolí, je možné renaturaci kombinovat s použitím klasických revitalizačních opatření. 

Použitím těchto opatření lze dosáhnout přiblížení se přirozenosti vodního toku obnovou jeho členitosti, vytvoření 
přirozených úkrytů a podmínek pro život ryb, obnovu migrační prostupnosti, retence vody v území a zvýšení 
krajinotvorné a estetické funkce toku. 

K řešení problematiky migrační prostupnosti byla v prvním plánovacím období zpracována Strategie 
zprůchodnění říční sítě ČR, která obsahuje seznam příčných překážek nutných k zprůchodnění. V roce 2014 byla 
Strategie aktualizována – byla provedena revize všech příčných překážek a jejich zprůchodnění. Požadavky  
na další zprůchodnění z této aktualizace Strategie jsou uvedeny v kapitole VI. Nadregionální strategie. Vedle 
příčných překážek specifikovaných Strategií jsou v plánech dílčích povodí navržena další opatření  
ke zprůchodnění vodních toků. 

V prvním plánovacím cyklu bylo dokončeno 137 opatření zaměřených na revitalizace, nebo zprůchodnění toků. 
Dalších 164 opatření stejného charakteru bylo zrealizováno po roce 2012, nebo bude dokončeno ke konci roku 
2015, celkem 326 navržených opatření nebylo zahájeno. Důvody nerealizace jsou uvedeny v kapitole Úvod. 
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Tab. V.1.12 – Souhrn opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, 
umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 

Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 19 43 

BER 31 75 

DVL 18 67 

HSL 28 31 

OHL 41 27 

Celkem 137 244 

Nejčastěji navrhovaná konkrétní opatření jsou revitalizace, odstranění nebo zprůchodnění příčných překážek. 
V dílčím povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Berounky, Horního a Středního Labe je často navrhována obnova 
renaturací. Opatření ve vyšším stupni připravenosti zaměřená na konkrétní lokalitu jsou řešena typem A. Úseky 
vodních útvarů vhodné k revitalizaci, nebo určené k migračnímu zprůchodnění jsou řešeny typem B. Některá 
opatření jsou převzata z původního návrhu prvního plánovacího cyklu. 

Náhled do konkrétních listů opatření je možný v plánech dílčích povodí zveřejněných na internetových stránkách 
příslušných státních podniků Povodí www.pvl.cz, www.pla.cz, www.poh.cz . 

Mimo to jsou ještě navržena doplňková opatření v kapitole V.2. Jde o opatření CZE212001 zaměřené na obnovu 
přirozených koryt vodních toků a opatření CZE212002 zaměřené na zprůchodnění říční sítě. 
 

V.1.13 Souhrn opatření přijatých k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod 
 

Jedná se zejména o opatření na předcházení a odstraňování znečištění mořského prostředí a k zastavení nebo 
postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek, s konečným cílem dosáhnout 
koncentrací v mořském prostředí blízkým hodnotám pozadí pro přirozeně se vyskytující látky a blízkým nule  
pro uměle vyráběné syntetické látky. 

V návrhu Plánu mezinárodní oblasti povodí Labe je stanoven mezinárodní cíl snížení významného látkového 
zatížení živinami a znečišťujícími látkami. Část mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky 
participuje na tomto cíli snížením znečištění pomocí opatření navržených na všech útvarech povrchových vod  
a jejích povodích až k prvnímu stojatému útvaru povrchových vod (myšleno proti toku). 

V.1.14 Souhrn opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním 

Povrchové i podzemní vody, jimiž probíhají státní hranice, jsou podle dvoustranných smluv pokládány za hraniční 
vody. 

K hraničním vodám probíhá mezinárodní spolupráce prostřednictvím zmocněnců vlád jednotlivých států 
pro hraniční vody a dále na úrovni jednotlivých komisí pro hraniční vody. V rámci česko-rakouských vztahů je 
současná spolupráce v oblasti ochrany vod upravena sukcedovanou dohodou z roku 1967. Se Spolkovou 
republikou Německo je upravena Smlouvou mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o spolupráci 
na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství14. V rámci spolupráce s Polskou republikou bylo zřízeno pět 
stálých společných pracovních skupin. S cílem zajistit požadavky RSV byla ustavena pracovní skupina pro otázky 
implementace RSV, která spolupracuje zejména v oblasti udržitelného užívání hraničních vod, dosahování 
environmentálních cílů a dobrého stavu a zlepšování stavu vodních ekosystémů. 

S výjimkou jednoho opatření navrženého v povodí Dolního Labe nejsou navrhována žádná zvláštní opatření 
v souvislosti s přeshraničními vodami.  

Související právní předpisy v ČR jsou:  

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon [L1], 

                                                           
14 Smlouva podepsána dne 12. 12. 1995 (vstup v platnost dne 25. 10. 1997). 

http://www.pvl.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.poh.cz/
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- směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění [E7], 

- nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, 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 [L6], 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny [L42], 

- zákon č. 151/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví [L59], 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu [L22], 

- vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob [L24], 

- zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech [L73], 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu [L80], 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech [L72], 

- zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh [L81], 

- zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech [L82], 

- zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů [L74], 

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích [L83], 

- vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva [L84], 

- vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě [L71], 

- vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě [L85], 

- vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin [L86], 

- vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv [L87], 

- nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu [L18], 

- zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech [L89], 

- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění [L55], 

- nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 

znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 

znečišťování životního prostředí [L88]  

- zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky [L70]. 

V přímé souvislosti s příhraničním znečištěním bylo v prvním plánovacím cyklu navrženo jediné opatření v dílčím 
povodí OHL. Zahrnuje vybudování stabilního havarijního profilu k zabránění postupu znečištěné vody vzniklé 
havárií v horních částech vodního toku. Pro druhý plánovací cyklus nejsou navrhována žádná opatření. 

V.1.15 Souhrn opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické 
stability krajiny  

 

 

Vodní poměry krajiny jsou následkem činnosti člověka, nejvíce během 20. století, významně ovlivněny. Výrazný 
nárůst zpevněných ploch, scelování pozemků, zjednodušení krajinné mozaiky, napřimování vodních toků a 
zvyšování jejich podélného sklonu, zatrubňování drobných vodních toků a pramenných oblastí, vysoušení 
mokřadů je několik příkladů činnosti člověka, která přispívá k urychlení odtoku vody z povodí a snižování retenční 
kapacity povodí. Následky se projevují horšími průběhy povodní i sucha, větší náchylností půdy k erozi a 
celkovým snížením ekologické stability krajiny. Ekologická stabilita je definována jako schopnost ekosystému 
vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. Tato schopnost je 
také přirozenou funkcí krajiny tvořené souborem ekosystémů a civilizačními prvky, v důsledku přetrvávajících 
způsobů využívání krajiny je tato schopnost oslabována. Ochrana a podpora ekologické stability krajiny je jedním 
z nástrojů udržitelného užívání krajiny a efektivního a ekonomického využívání přírodních zdrojů. Pro posílení 
ekologické stability krajiny, především v oblasti obnovy přirozených struktur v krajině s důrazem na vegetaci a 
hydrologický režim stanovila Evropská komise v Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 
zachovat a posílit ekosystémy a jejich služby prostřednictvím zavedení zelené infrastruktury a obnovit nejméně 
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15 % poškozených ekosystémů do roku 2020. Jak vyplývá ze Sdělení Evropské komise COM (2013) 249 „Zelená 
infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy“ a z přílohy Sdělení, Zelená infrastruktura představuje 
strategicky plánovanou síť oblastí s přírodními či přírodě blízkými podmínkami s diferencovanými 
environmentálními rysy, jež poskytují širokou škálu ekosystémových služeb (ekonomických a sociálních užitků - 
produkce potravin, surovin, čisté vody/vzduchu, ochrana proti povodním, regulace teploty v sídlech, rekreace, 
opylovaní a dalších). Zajištění a ochrana zelené infrastruktury je často ekonomicky efektivnější a trvale 
udržitelnější než jiná řešení založená na klasických stavebně inženýrských přístupech.  

Česká republika na národní úrovni realizuje principy a cíle zelené infrastruktury prostřednictvím nástrojů 
definovaných v legislativě ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, zemědělství, lesnictví, vodního 
hospodářství, pozemkových úprav a územního plánování, na něž navazují strategie a finanční nástroje pro jejich 
realizaci.  

Základní legislativní rámec pro realizaci uvedených cílů představuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a 
zejména zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (vytváření a ochrana soustavy Natura 2000, 
vyhlášení a péče o zvláště chráněná území, ochrana významných krajinných prvků, vytváření územního systému 
ekologické stability, ochrana dřevin rostoucích mimo les). Ve vztahu k územním systémům ekologické stability 
(ÚSES) MŽP zahájilo aktualizaci metodiky vymezování ÚSES a připravuje revizi vyhlášky č. 395/1992 Sb. Z 
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 bude podporováno pořízení Plánů ÚSES jako podkladů 
nezbytných pro vymezení ÚSES v územních plánech obcí.  

K dosažení cílů zelené infrastruktury lze využít nástroje územního plánování a další plánovací postupy podle 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona č. 
289/1995 Sb. o lesích, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a v neposlední řadě také zákon č. 
139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu a jeho prováděcí vyhlášky umožňuje uplatňovat principy a naplňovat cíle zelené infrastruktury jak 
v územně plánovacích podkladech (v současnosti je připravována metodická podpora pro zpracování 
komplexních územních studií krajiny podporovaných z Integrovaného regionálního operačního programu), tak 
v územně plánovací dokumentaci (obdobně MMR ve spolupráci s MŽP připravuje metodickou podporu pro 
zpracování koncepce uspořádání krajiny a systému sídelní zeleně v územních plánech); pro pořizování územně 
plánovací dokumentace tak pro rozhodování v území jsou závazné republikové priority obsažené v Aktualizaci č. 
1 Politiky územního rozvoje ČR [O27]. 

Pro optimalizaci vodního režimu v krajině je třeba podporovat a realizovat opatření na základě odborných 
podkladů pořizovaných příslušnými orgány veřejné správy (např. studie odtokových poměrů, hydrogeologická 
studie, plány pro zvládání povodňových rizik, vymezování záplavových území, kanalizační generely, koncepce 
odvodnění), které jsou koordinovány za účelem udržitelného rozvoje území v územně plánovacím procesu. 
Veškerá podporovaná a realizovaná opatření musí být navrhována v součinnosti s dalšími opatřeními v ploše 
povodí (zejm. opatření na vodních tocích, v nivách i ve volné krajině).  

Za významnou překážku realizace opatření ke zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability 
krajiny lze považovat vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům, resp. nedostatek pozemků v majetku státu nebo 
obcí pro realizaci takových opatření v potřebné míře.  

 

Rámcově se opatření na zlepšení vodních poměrů krajiny dají realizovat souborem technických a organizačních 
opatření složených například z: 

 Podpořit integrované plánování v oblasti vod a zahrnout vlivy a dopady ostatních sektorů hospodářství, 

např. cestovního ruchu, energetiku, zemědělství, zdravotnictví, průmyslu, rozvoje území a dalších z 

hlediska prognóz požadavků na vodní zdroje podle různých scénářů klimatické změny a vývoje 

společnosti, 

 Optimalizovat vodní režim v krajině komplexním a integrovaným způsobem, tzn. plánovanou podporou 

opatření na vodních tocích a v nivách (revitalizací vodních toků a niv, realizací protipovodňových 

opatření pokud možno přírodě blízkého charakteru – obnova přirozených rozlivů, výstavba poldrů a 

protipovodňových hrází odsazených od vodních toků apod.) v součinnosti s opatřeními v ploše povodí 
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(opatření ke zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní opatření, podpora vsakování srážkových 

vod apod.), 

 Využívat systém hodnocení výhledové vodní bilance v rámci šestiletých cyklů plánů povodí, aby umožnil 

posuzovat vývoj vodní bilance v její prostorové a časové proměnlivosti na území ČR (hydrologické i 

vodohospodářské) a racionální rozhodování státní správy při povolování odběrů a vypouštění, 

 Provézt revizi a aktualizaci vymezení oblastí ochrany vod ve smyslu vodního zákona (ochranných 

pásem vodních zdrojů, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, zranitelných oblastí, citlivých 

oblastí, a dalších), 

 Plně uplatnit a důsledně kontrolovat naplňování požadavků stavebního a vodního zákona ve vztahu 

k nakládání se srážkovými vodami (úroveň pořizování ÚP/územního řízení/stavebního 

povolení/ohlášení.), případně účinnými nástroji podpořit (legislativními, finančními, regulačními) 

vsakování dešťových srážek a systémy zachycování a opětovného využívání dešťových srážek ze 

zpevněných ploch v urbanizovaných územích s cílem zvýšit retenci vody v krajině a posílit vodní zdroje. 

Zvážit možnosti podpory alternativních způsobů hospodaření s vodními zdroji, např. formou řízené 

umělé infiltrace, 

 Plným uplatněním a důslednou kontrolou uplatňování CROSS COMPLIANCE a provázat jejich plnění 

(zejména ve vztahu k vodnímu režimu krajiny) na výši vyplácení plošných dotací, 

 Zajištěním pozemků pro realizaci potřebných opatření, např. na realizací SZ KPÚ, 

 Více zohlednit problematiku přístupu ke správě menších vodních toků a hospodaření v jejich povodích, 

jelikož se jedná o klíčové lokality z hlediska dopadů zvýšené variability klimatu na regionální úrovni 

(četný výskyt přívalových povodní atd.). Důsledně uplatňovat principy hospodaření se srážkovými 

vodami, 

 Revitalizace vodních toků a jejich niv včetně zakládání a obnovy břehových porostů, zalesňování  

a zatravňování orné půdy podél vodních toků, 

 Návrhy protierozních průlehů a mezí, 

 Nebeské rybníky a malé vodní nádrže v povodí, 

 Zatravňování údolnic, 

 Obnova mokřadů, 

 Tvorba ÚSES. 

Související právní předpisy v ČR jsou: 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny [L42], 

• zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech [L82], 

• zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon [L1], 

• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí [L90], 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [L91], 

• vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech [L97]. 

V prvním plánovacím cyklu bylo navrženo jen jedno organizační opatření v povodí OHL. Jde o opatření na  
ochranu litorálních pásem ve vodních nádržích. 

Tab. V.1.15 – Souhrn opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny 
Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 0 0 

BER 0  

DVL 0 0 

HSL 2 1 

OHL 0 0 

Celkem 2 1 
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V dílčím povodí Horního a Středního Labe jsou navržena organizační opatření na podporu retenční a infiltrační 
schopnosti půd, opatření zabývající se malými vodními útvary a opatření k zamezení výskytu invazivních druhů 
rostlin. Opatření na revitalizace toků jsou navržena v kapitole VI.1.12. Do listů opatření je možné nahlédnout v 
příslušných plánech dílčích povodí na internetových stránkách státních podniků Povodí www.pvl.cz, www.pla.cz a 
www.poh.cz . 

V.1.16 Souhrn opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody  
a pro zajištění vodohospodářských služeb  

 

Jedná se o opatření pro podporu efektivního a udržitelného užívání vody s ohledem na dosažení cílů ochrany vod 
jako složky životního prostředí. S ohledem na potenciální dopady klimatické změny a možný nedostatek vody 
pro různá hospodářská odvětví je nutné přinejmenším optimalizovat a racionalizovat využívání vod. 

Za tímto účelem jsou na národní úrovni navržena opatření typu C. Řada z nich je provázána s jinými tématy, a 
proto jsou navržena v rámci jiných kapitol. Větší či menší měrou přispívá v podstatě každé z navržených opatření 
k udržitelnému užívání vody.  

K udržitelnému užívání vody patří také hospodaření na rybnících, které je řešeno v doplňkovém opatření 
v kapitole V.2 CZE216001. 

Související právní předpisy v ČR jsou: 

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon [L1], 

- zákon č. 305/2000 Sb., o povodích [L78], 

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [L79], 

- vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik [L2], 

- vyhláška č. 431/2001 Sb., o vodní bilanci [L4]. 

Z prvního plánovacího cyklu je 13 opatření realizováno po roce 2012, nebo do konce roku 2015. Často jsou 
opatření zaměřena na zamezení rizikového kvantitativního stavu podzemních vod nebo průzkumný monitoring. 

Tab. V.1.16 – Souhrn opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění 
vodohospodářských služeb 

Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 0 1 

BER 0 1 

DVL 0 1 

HSL 1 3 

OHL 8 2 

Celkem 9 8 

Opatření typu A navržená v dílčím povodí Ohře a Dolního Labe jsou revitalizační opatření spojená s užíváním 
vod k plavbě. Opatření typu B upravuje způsoby správné praxe nakládání se splaveninami, toto opatření je 
navrženo také v plánu dílčího povodí Horního a Středního Labe. Náhled do konkrétních listů opatření je možný 
v plánech dílčích povodí zveřejněných na internetových stránkách příslušných státních podniků Povodí 
www.pvl.cz, www.pla.cz, www.poh.cz . 

 

V.1.17 Souhrn opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha  
 

Klimatická změna se může projevovat nerovnoměrným rozložením srážek během roku, ale i mezi lety. 
V budoucnu je potřeba se připravit na oba extrémy hydrologického režimu, období hydrologického sucha i výskyt 
povodní. Výskyt období s nedostatkem vody je v budoucnu očekáván ve větší míře. Všechna opatření by měla 
být cílena k vytvoření povodí s akumulačními prostory především ve formě zásob podzemní vody a dále ve formě 

http://www.pvl.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.poh.cz/
http://www.pvl.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.poh.cz/
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přírodních nebo umělých akumulací povrchových vod a povodí s příznivou krajinnou strukturou, která jsou 
odolnější vůči dopadům extrémních projevů počasí.  

Rámcově tedy jde o: 

 zvyšování retenční schopnosti krajiny, 

 snižování eroze a plošného odtoku vody, 

 snížení množství srážkových vod odváděných kanalizací a jejich vsakování v co největší míře, 

 racionalizace hospodaření s vodou a snižování ztrát ve vodovodních sítích, 

 lokality hydrologicky a morfologicky vhodné k umělé akumulaci povrchových vod územně chránit.  

Podrobnější doporučení lze převzít z projektu „Vyhodnocení možných vlivů dopadu změny klimatu ve vodním 
hospodářství a při vodohospodářském plánování“ [O25], ve kterém je uveden výčet adaptačních opatření. Ta 
mohou být rozdělena podle následujících hledisek: 

Podle úrovně jejich zavádění můžeme rozlišovat adaptační opatření: 

 místní (efekt opatření na konkrétní vodní útvar, obec, konkrétního uživatele vody), 

 regionální (efekt opatření na území dílčího povodí, kraje),  

 národní, 

 s celoevropským působením nebo působením v měřítku mezinárodního povodí. 

Dále je možné opatření rozdělit dle jejich charakteru na: 

 opatření legislativní a institucionální, která jsou implementována formou přijetí právního předpisu, 

 opatření pro zvyšování adaptační kapacity (např. informační a výukové programy), 

 opatření organizační (např. změny v charakteru řízení, změny ve způsobu hospodaření na ploše povodí 

atd.), 

 opatření strukturální, která vyžadují realizaci staveb a jiných technických zásahů. 

Dále můžeme opatření rozlišovat podle jejich zaměření na: 

 opatření proti přímým dopadům klimatické změny, 

 opatření proti nepřímým environmentálním dopadům, 

 proti nepřímým socio-ekonomickým dopadům klimatické změny. 

Rozdělení adaptačních opatření je možné provést i na základě hospodářského odvětví, ve kterém je adaptační 
opatření primárně uplatněno. Dále můžeme opatření rozdělit na opatření pro zmenšování požadavků a 
na opatření pro zmenšování účinků extrémních klimatických jevů (Hanel et al., 2011). 

Podstatným hlediskem při sestavování adaptační strategie je hledisko načasování uplatnění daného opatření. 
Podle tohoto hlediska je možné rozlišovat opatření: 

 preventivní, 

 opatření na zvyšování odolnosti systému, 

 opatření přípravná, 

 opatření operativní přijímaná během nepříznivé události, 

 opatření obnovy přijímaná po skončení nepříznivé události. 

Detailní popis opatření včetně posouzení nutnosti jejich návrhu je uveden na internetových stránkách projektu: 
http://rscn.vuv.cz/. 

Související právní předpisy v ČR jsou: 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách [L1], 

 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích [L22], 

 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [L79], 
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 technická norma  TNV 75 9011, „Hospodaření se srážkovými vodami“. 

V prvním plánovacím cyklu bylo navrženo pouze jedno organizační opatření, v dílčím povodí HSL. Jde o opatření 
integrovaného managementu podzemních vod v období nedostatku zásob pitné vody pro obyvatelstvo. Toto 
opatření je přitom dále navrhováno i v druhém plánovacím cyklu. 

Tab. V.1.17 – Souhrn opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha 
Dílčí povodí Souhrn programu opatření Ostatní opatření 

HVL 0 0 

BER 0 1 

DVL 0 0 

HSL 0 2 

OHL 0 1 

Celkem 0 4 

Konkrétní opatření navržená v dílčích povodích jsou spojena s návrhy nádrží. 

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod: 

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (dále 
„Generel LAPV“) je dokumentem pořízeným Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v září 
2011 podle § 28a vodního zákona v návaznosti na projednávání a schvalování Plánu hlavních povodí České 
republiky v roce 2007.  

Generel LAPV je zveřejněn na stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Voda na adrese: 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-
informace/ 

Vymezuje lokality pro akumulaci povrchových vod ve veřejném zájmu pro omezení dopadů klimatické změny 
v dlouhodobém výhledu - snížení nepříznivých účinků povodní a sucha. Generel LAPV je podle vodního zákona 
samostatným dokumentem a je podkladem pro politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentace 
pořizované podle stavebního zákona, do kterých se od jeho schválení v září 2011 uplatňuje.  

Přechodná ustanovení Čl. II zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění vodní zákon, umožňuje podle bodu 7 
Generel LAPV přezkoumávat a aktualizovat v rámci národních plánů povodí. Ze schváleného Generelu LAPV 
vyplývá, že přezkum má probíhat v návaznosti na zpřesňování prognóz vývoje klimatické změny a zejména 
v návaznosti na provedení relevantních opatření přijatých v plánech povodí, která svými efekty mohou přispět 
ke zmírnění dopadů klimatické změny a tedy i ke snižování případné potřebnosti samotných vodních nádrži. 
V tomto směru se má také postupovat podle Guidance document No. 24 River Basin Management a Changing 
Climate15. 

S ohledem na možné opakované výskyty sucha, které zahrozilo v roce 2014, a předpokládaný zájem zemědělců 
o rozvoj závlah, bude v období do roku 2018 zpracována výhledová vodohospodářská bilance s cílem znovu 
identifikovat, zda některé lokality vyřazené z Generelu LAPV (z původních 186) by neměly být znovu 
přezkoumány k územnímu hájení. Další případnou aktualizaci provést v rámci přípravy 3. etapy národních plánů 
povodí po roce 2018, kdy se dále zpřesní scénáře vývoje klimatu.  

Lokality, které jsou od roku 2011 v různých stadiích přípravy s uvažovaným zahájením realizace v tomto období 
platnosti plánů povodí 2016-2021 (Nové Heřminovy na Opavě, Mělčany na Dědině a Teplice na Bečvě) a některé 
další navrhované, zejména jako retence vody v krajině, nepotřebují již územní hájení a nejsou součástí 
schváleného Generelu LAPV [O26].  

                                                           
15 European Communities (2009), „Guidance document No. 24, RIVER BASIN MANAGEMENT IN A CHANGING CLIMATE – Common 

Implementation Strategy (CIS) for the Water Framework Di-rective (2000/60/EC)“ (H(1)10-03-06e), 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/management_finalpdf/_EN_1.0_&a=d 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/
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V.2 Souhrn doplňkových a dodatečných opatření 

Doplňková a dodatečná opatření jsou opatření navržená a provedená k doplnění základních opatření za účelem 
dosažení cílů stanovených podle článku 4 RSV [E1]. Doplňková opatření je možné vybrat ze seznamu 
uvedeného v příloze VI část B RSV [E1]. 

Doplňková opatření mohou být rovněž přijata s cílem zabezpečit dodatečnou ochranu nebo zlepšení vod, mimo 
cíle, na něž se vztahuje RSV [E1]. 

Doplňková opatření jsou zejména 

 právní nástroje, 

 správní nástroje, 

 ekonomické a fiskální nástroje, 

 sjednané environmentální dohody, 

 omezování emisí, 

 kodexy správné praxe, 

 znovuzřízení a obnova mokřadů, 

 omezování odběrů vody, 

 opatření na ovlivňování požadavků, mimo jiné podpora adaptované zemědělské výroby, jako je 

pěstování plodin s malou vláhovou potřebou v oblastech postižených suchem, 

 opatření zaměřená na účinnost a opakované využití, mimo jiné podpora úsporných technologií v 

průmyslu a postupů zavlažování šetřících vodu, 

 stavební projekty, 

 revitalizační projekty, 

 umělé doplňování zvodněných vrstev, 

 vzdělávací projekty, 

 výzkumné, vývojové a demonstrační projekty. 



                                                                                                                                            Národní plán povodí Labe -  
                                                                                              V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů 

 
30 

 
 

V.2.1 Povrchové vody 

V následujících tabulkách je uvedena potřeba návrhu doplňkových opatření s ohledem na program základních 
opatření a analýzu vlivů. U vodních útvarů, ve kterých jsou antropogenní vlivy natolik významné, anebo charakter 
vlivu nedovoluje dosažení dobrého stavu pouze aplikací základních opatření, jsou navržena opatření doplňková. 
Kompletní přehled navržených doplňkových opatření udává tabulka V.2c. 

Celkem je navrženo 11 doplňkových opatření. Národní plán povodí navrhuje doplňková opatření typu Cjde o 
opatření s celostátní působností. V jednotlivých PDP jsou pak další doplňková opatření spojena s návrhem 
průzkumného monitoringu, nebo jinak upravují nebo doplňují provozní monitoring. Následující tabulky jsou 
souhrnem potřeb dokládajících nutnost doplňkových opatření podle zhodnocení účinnosti opatření základních. 
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Tab. V.2a – Potřeba doplňkových a/nebo dodatečných opatření v části mezinárodní oblasti povodí Labe 
na území České republiky 

Vliv způsobující nedosažení dobrého 
stavu 

% z celkového 
počtu ÚPV 

přirozených 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

% z celkového 
počtu ÚPV silně 
ovlivněných a 

umělých 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

Jsou základní 
opatření 

dostačující k r. 
2021? 

Navržená 
doplňková 
opatření 

Bodové zdroje znečištění 46 37 ne 
CZE210001 
CZE216001 

Plošné zdroje znečištění 50 34 ne 

CZE208001 
CZE208002 
CZE208003 
BER220142 
BER220501 
DVL220120 
DVL220501 
HSL220501 
HVL220144 
HVL220501 
OHL202006 

 
CZE215001 

Regulace odtoku  3 6 ne CZE219001 

Morfologické úpravy 37 33 ne 
CZE212001 
CZE212002 

Neznámý vliv 62 57 ne 

BER220142 
BER220501 
DVL220120 
DVL220501 
HSL220501 
HVL220144 
HVL220501 
PHL202006 

 

Tab. V.2b – Potřeba doplňkových a/nebo dodatečných opatření v dílčím povodí Horní Vltavy 

Vliv způsobující nedosažení dobrého 
stavu 

% z celkového 
počtu ÚPV 

přirozených 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

% z celkového 
počtu ÚPV silně 
ovlivněných a 

umělých 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

Jsou základní 
opatření k r. 

2021 
dostačující? 

Navržená 
doplňková 
opatření 

Bodové zdroje znečištění 49 62 ne 
CZE210001 
CZE216001 

Plošné zdroje znečištění 33 47 ne 

CZE208001 
CZE208002 
CZE208003 
HVL220144 
HVL220501 
CZE215001 

Regulace odtoku  3 10 ne CZE219001 

Morfologické úpravy 52 57 ne 
CZE212001 
CZE212002 

Neznámý vliv 76 71 ne 
HVL220144 
HVL220501 

 



                                                                                                                                            Národní plán povodí Labe -  
                                                                                              V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů 

 
32 

 

Tab. V.2b1 – Potřeba doplňkových a/nebo dodatečných opatření v dílčím povodí Berounky 

Vliv způsobující nedosažení dobrého 
stavu 

% z celkového 
počtu ÚPV 

přirozených 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

% z celkového 
počtu ÚPV silně 
ovlivněných a 

umělých 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

Jsou základní 
opatření k r. 

2021 
dostačující? 

Navržená 
doplňková 
opatření 

Bodové zdroje znečištění 30 20 ne 
CZE210001 
CZE216001 

Plošné zdroje znečištění 43 20 ne 

CZE208001 
CZE208002 
CZE208003 
BER220142 
BER220501 

 

Regulace odtoku  5 0 ne CZE219001 

Morfologické úpravy 64 40 ne 
CZE212001 
CZE212002 

Neznámý vliv 66 60 ne 
BER220142 
BER220501 

 

 
Tab. V.2b2 – Potřeba doplňkových a/nebo dodatečných opatření v dílčím povodí Dolní Vltavy 

Vliv způsobující nedosažení dobrého 
stavu 

% z celkového 
počtu ÚPV 

přirozených 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

% z celkového 
počtu ÚPV silně 
ovlivněných a 

umělých 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

Jsou základní 
opatření k r. 

2021 
dostačující? 

Navržená 
doplňková 
opatření 

Bodové zdroje znečištění 30 0 ne 
CZE210001 
CZE216001 

Plošné zdroje znečištění 77 14 ne 

CZE208001 
CZE208002 
CZE208003 
DVL220120 
DVL220501 
CZE215001 

Regulace odtoku  1 14 ne CZE219001 

Morfologické úpravy 53 43 ne 
CZE212001 
CZE212002 

Neznámý vliv 82 86 ne 
DVL220120 
DVL220501 
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Tab. V.2b3 – Potřeba doplňkových a/nebo dodatečných opatření v dílčím povodí Horního a Středního 
Labe 

Vliv způsobující nedosažení dobrého 
stavu 

% z celkového 
počtu ÚPV 

přirozených 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

% z celkového 
počtu ÚPV silně 
ovlivněných a 

umělých 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

Jsou základní 
opatření k r. 

2021 
dostačující? 

Navržená 
doplňková 
opatření 

Bodové zdroje znečištění 40 46 ne 
CZE210001 
CZE216001 

Plošné zdroje znečištění 36 41 ne 

CZE208001 
CZE208002 
CZE208003 
HSL220501 
CZE215001 

Regulace odtoku  2 3 ne CZE219001 

Morfologické úpravy 22 27 ne 
CZE212001 
CZE212002 

Neznámý vliv 47 65 ne 
HSL220501 

 

 

Tab. V.2b4 – Potřeba doplňkových a/nebo dodatečných opatření v dílčím povodí Ohře a Dolního Labe 

Vliv způsobující nedosažení dobrého 
stavu 

% z celkového 
počtu ÚPV 

přirozených 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

% z celkového 
počtu ÚPV silně 
ovlivněných a 

umělých 
nedosahujících 
dobrého stavu 

k r. 2015 

Jsou základní 
opatření k r. 

2021 
dostačující? 

Navržená 
doplňková 
opatření 

Bodové zdroje znečištění 70 7  
CZE210001 
CZE216001 

Plošné zdroje znečištění 76 13  

CZE208001 
CZE208002 
CZE208003 
OHL220006 
CZE215001 

Regulace odtoku  3 7  CZE219001 

Morfologické úpravy 11 7  
CZE212001 
CZE212002 

Neznámý vliv 54 0  
OHL202006 

 

 

Tab. V.2c – Doplňková a dodatečná opatření navržená v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území 
České republiky 

Kategorie Vliv 
ID doplňkového 

opatření 

Typ základního 
opatření, které 

není 
dostačující 

Typ dalších 
základních 

opatření, která 
nejsou dostačující 

Komentář 

Řeka Bodové zdroje 
znečištění CZE210001 ZZ-IPPC ZZ-Ni 

Omezení a zastavení 
vnosu do povrchových 

vod 

CZE216001 ZO-Zn  Omezení vnosu 
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Kategorie Vliv 
ID doplňkového 

opatření 

Typ základního 
opatření, které 

není 
dostačující 

Typ dalších 
základních 

opatření, která 
nejsou dostačující 

Komentář 

znečištění z chovných 
rybníků 

Řeka Plošné zdroje 
znečištění 

CZE208001 ZZ-IPPC ZZ-Nl 

Omezení vnosu 
znečištění 

z atmosférické 
depozice 

CZE208002 ZZ-Ni ZZ-P 
Omezení vnosu 

znečištění dusičnany 
ze zemědělství 

CZE208003 ZZ-N  

Omezení negativních 
vlivů pesticidů na 

povrchové a podzemní 
vody 

Jezero Bodové zdroje 
znečištění CZE210001 ZZ-IPPC ZZ-Nl 

Národní strategie na 
snížení vnosu PL a 

zastavení vnosu PNL 

CZE216001 ZO-Zn  
Omezení vnosu 

znečištění z chovných 
rybníků 

Jezero Plošné zdroje 
znečištění 

CZE208001 ZZ-IPPC ZZ-Nl 

Omezení vnosu 
znečištění 

z atmosférické 
depozice 

CZE208002 ZZ-Ni ZZ-P 
Omezení vnosu 

znečištění dusičnany 
ze zemědělství 

CZE208003 ZZ-N  

Omezení negativních 
vlivů pesticidů na 

povrchové a podzemní 
vody 

Poznámka: Typy základních opatření: 
1. ZZ-K Směrnice Rady 76/160/EHS, o jakosti vod ke koupání  

2. ZZ-Pt Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků 

3. ZZ-P Směrnice Rady 80/778/EHS ve znění směrnice 98/83/ES, o jakosti vody určené k lidské spotřebě 

4. ZZ-S Směrnice Rady 96/82/ES, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 

(Seveso) 

5. ZZ-EIA Směrnice Rady 85/37/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 

životní prostředí 

6. ZZ-Ka Směrnice Rady 86/278/EHS, o splaškových kalech 

7. ZZ-M Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod 

8. ZZ-R Směrnice Rady 91/414/EHS, o prostředcích na ochranu rostlin 

9. ZZ-N Směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů 

10. ZZ-H Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin 

11. ZZ-IPPC Směrnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování znečištění 

12. ZO-Zn Opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“ 

13. ZO-Pv Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu  

14. ZO-O Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek 

15. ZO-Uf Opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod 

16. ZO-Bz Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování 

rozsahu mísících zón 

17. ZO-Pz Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů 
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18. ZO-Pv Opatření k zamezení přímého vypouštění do podzemních vod s uvedením případů povoleného 

vypouštění 

19. ZO-Nl Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod 

20. ZO-H Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

21. ZO-Hm Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících 

dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 

22. ZO-VH Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění vodohospodářských služeb 

Tab. V.2d – Přehled doplňkových a dodatečných opatření  

ID opatření 
Typ 

opatření 
Dodatečné 
opatření? 

Název opatření Popis opatření 
Působnost 

opatření 

CZE205001 SN ne 

Stanovení přírodních 
zdrojů podzemních 

vod pro útvary 
podzemních vod 

Využití výsledků 
projektu Rebilance 

zásob podzemní vody 
ČR 

CZE208001 PN, SN, OE ne 
Snižování znečištění 

v atmosférické 
depozici 

Opatření ke snižování 
znečištění povrchových 

vod  
z atmosférické depozice 

ČR 

CZE208002 PN, OE ne 

Snižování znečištění 
ze zemědělství a 
ochrana vodního 

prostředí 

Omezení vstupu 
dusičnanů do vodního 
prostředí a vodní eroze 

půdy 

ČR 

CZE208003 PN ne 

Omezení negativních 
vlivů pesticidů na 

povrchové a 
podzemní vody 

Omezení negativních 
vlivů pesticidů na 

povrchové a podzemní 
vody  

ČR 

CZE210001 PN, SN ne 

Strategie k 
postupnému omezení 

nebo úplnému 
zastavení vnosu 

nebezpečných látek 
do povrchových vod 

Omezení a zastavení 
vnosu do povrchových 

vod 
ČR 

CZE212001 RP ne 
Obnova přirozených 
koryt vodních toků 

Eliminace negativních 
vlivů technických úprav 

vodních toků 
 

ČR 

CZE212002 SED, SN ne 
Zprůchodnění říční 

sítě 

Národní strategie na 
koncepční řešení 

zprůchodnění říční sítě 
ČR 

CZE215001 PN ne 

Chráněné oblasti 
(oblasti vymezené pro 

ochranu stanovišť 
nebo druhů a 

mokřady) 

Zlepšení sledování, 
hodnocení a celkové 

začlenění oblastí 
vymezených pro 

ochranu stanovišť nebo 
druhů a mokřadů do 

NPP 
 

ČR 

CZE216001 PN, OE ne 
Hospodaření na 

rybnících 

Omezení negativních 
vlivů chovu ryb na 

jakost povrchových vod 
ČR 

CZE216002 SN ne 
Území vyhrazená pro 

odběry pro lidskou 
spotřebu 

Zlepšení sledování, 
hodnocení a celkové 

začlenění oblastí 
vymezených pro odběry 
pro lidskou spotřebu do 

NPP 
 

ČR 

CZE219001 PN, OOV ne Sucho a nedostatek Omezení negativních ČR 
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ID opatření 
Typ 

opatření 
Dodatečné 
opatření? 

Název opatření Popis opatření 
Působnost 

opatření 

vodních zdrojů dopadů v obdobích 
sucha 

BER220142 OE Ne 
Průzkumný 
monitoring 

Zjištění příčiny 
nedodržení NEK pro 
vybrané ukazatele 

DP 

BER220501 OE Ne 
Průzkumný 
monitoring 

Zjištění příčiny 
nedodržení NEK pro 
vybrané ukazatele 

DP 

DVL220120 OE Ne 
Průzkumný 
monitoring 

Zjištění příčiny 
nedodržení NEK pro 
vybrané ukazatele 

DP 

DVL220501 OE Ne 
Průzkumný 
monitoring 

Zjištění příčiny 
nedodržení NEK pro 
vybrané ukazatele 

DP 

HSL220501 OE Ne 
Průzkumný 
monitoring 

Zjištění příčiny 
nedodržení NEK pro 
vybrané ukazatele 

DP 

HVL220144 SN ne Přirozené pozadí 

Prokázání přirozené 
koncentrace ukazatelů 
znečištění ve vodním 

útvaru - zjišťovací 
studie 

DP 

HVL220501 SN ne Přirozené pozadí 

Prokázání přirozené 
koncentrace ukazatelů 
znečištění ve vodním 

útvaru - zjišťovací 
studie 

DP 

OHL202006 SN ne Přirozené pozadí 

Prokázání přirozené 
koncentrace ukazatelů 
znečištění ve vodním 

útvaru - zjišťovací 
studie 

DP 

Poznámka: Typy doplňkových opatření: 
PN Právní nástroje 
SN Správní nástroje 
EFN Ekonomické a fiskální nástroje 
SED Sjednané environmentální dohody 
OE Omezování emisí 
KSP Kodexy správné praxe 
ZOM Znovuzřízení a obnova mokřadů 
OOV Omezování odběru vody 
AZ Opatření na ovlivňování požadavků, mimo jiné podpora adaptované zemědělské výroby, jako je pěstování plodin 

s malou vláhovou potřebou v oblastech postižených suchem 
UT Opatření zaměřená na účinnost a opakované využití, mimo jiné podpora úsporných technologií v průmyslu a 

postupů zavlažování šetřících vodu 
SP Stavební projekty 
RP Revitalizační projekty 
UDV Umělé doplňování zvodněných vrstev 
VP Vzdělávací projekty 
VaV Výzkumné a vývojové projekty 
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V.2.1 Podzemní vody 

Tab. V.2f – Potřeba doplňkových a/nebo dodatečných opatření v části mezinárodní oblasti povodí na 
území České republiky 

Vliv způsobující nedosažení dobrého stavu 
% z celkového počtu 
ÚPZV nedosahujících 

dobrého stavu 

Jsou základní 
opatření 

dostačující? 

Navržená 
doplňková 
opatření 

Bodové zdroje znečištění 53 ne CZE210001 

Plošné zdroje znečištění - atmosférická depozice 98 ne CZE208001 

Plošné zdroje - zemědělství 63 ne 
CZR208002 
CZE208003 

Odběry 11 ne CZE205001 

Tab. V.2g – Doplňková a dodatečná opatření navržená v části mezinárodní oblasti povodí na území České 
republiky  

Vliv 
ID doplňkového 

opatření 

Typ základního 
opatření, které není 

dostačující 

Typ dalších 
základních 

opatření, která 
nejsou dostačující 

Komentář 

Bodové zdroje znečištění CZE210001 ZZ-IPPC ZZ-Ni 

Omezení a 
zastavení 
vnosu do 

povrchových 
vod 

Plošné zdroje znečištění CZE208001 ZZ-IPPC ZZ-Nl 

Omezení vnosu 
znečištění 

z atmosférické 
depozice 

Plošné zdroje znečištění CZE208002 ZZ-Ni ZZ-P 

Omezení vnosu 
znečištění 

dusičnany ze 
zemědělství 

Plošné zdroje znečištění CZE208003 ZZ-N  

Omezení vnosu 
znečištění 

pesticidy ze 
zemědělství 

Odběry CZE205001 OOV   

Tab. V.2h – Přehled doplňkových a dodatečných opatření 
ID opatření Typ opatření Dodatečné opatření? Název opatření Popis opatření Působnost opatření 

CZE205001 SN ne 

Stanovení 
přírodních zdrojů 
podzemních vod 

pro útvary 
podzemních vod 

Využití výsledků 
projektu 

Rebilance 
zásob 

podzemní vody 

ČR 

CZE210001 PN, SN ne 

Strategie k 
postupnému 

omezení nebo 
úplnému 

zastavení vnosu 
nebezpečných 

látek do 
povrchových vod 

Omezení a 
zastavení vnosu 
do povrchových 

vod 

ČR 

CZE208001 PN, SN, OE ne 
Snižování 

znečištění v 
atmosférické 

Opatření ke 
snižování 
znečištění 

ČR 
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ID opatření Typ opatření Dodatečné opatření? Název opatření Popis opatření Působnost opatření 

depozici povrchových 
vod  

z atmosférické 
depozice 

CZE208002 PN, OE ne 

Snižování 
znečištění ze 
zemědělství a 

ochrana vodního 
prostředí 

Omezení vstupu 
dusičnanů do 

vodního 
prostředí a 
vodní eroze 

půdy 

ČR 

CZE208003 PN ne 

Omezení 
negativních vlivů 

pesticidů na 
povrchové a 

podzemní vody 

Omezení 
negativních 

vlivů pesticidů 
na povrchové a 
podzemní vody 

ČR 

Poznámka: Typy doplňkových opatření: 
PN Právní nástroje 
SN Správní nástroje 
EFN Ekonomické a fiskální nástroje 
SED Sjednané environmentální dohody 
OE Omezování emisí 
KSP Kodexy správné praxe 
ZOM Znovuzřízení a obnova mokřadů 
OOV Omezování odběru vody 
AZV Opatření na ovlivňování požadavků, mimo jiné podpora adaptované zemědělské výroby, jako je pěstování plodin 

s malou vláhovou potřebou v oblastech postižených suchem 
UT Opatření zaměřená na účinnost a opakované využití, mimo jiné podpora úsporných technologií v průmyslu  

a postupů zavlažování šetřících vodu 
SP Stavební projekty 
RP Revitalizační projekty 
UDV Umělé doplňování zvodněných vrstev 
VP Vzdělávací projekty 
VaV Výzkumné a vývojové projekty 

Odkaz na detailnější informace: 16 

                                                           
16 16 European Communities (2009), „Guidance document No. 24, RIVER BASIN MANAGEMENT IN A CHANGING CLIMATE – Common 

Implementation Strategy (CIS) for the Water Framework Di-rective (2000/60/EC)“ (H(1)10-03-06e), 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/management_finalpdf/_EN_1.0_&a=d 
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List opatření                 

Název opatření: 
Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary 

podzemních vod  ID CZE205001 
                  

Vliv:   Typ LO C 
                  

Typ opatření: Metodické dokumenty pro hodnocení stavu vodních útvarů 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 přírodní zdroje mají nízkou věrohodnost. Důsledek toho je, že pro významný počet útvarů 
podzemních vod nemůže být hodnocena ani vodní bilance, ani kvantitativní stav. 
Zkušenost se způsobem vedení původní bilance podzemních vod vedla k potřebné změně; rigidní hodnoty zdrojů bývalé 
Komise pro klasifikaci zásob (KKZ) byly postupně nahrazovány hydrologickou veličinou – základním odtokem. Základní 
odtoky lze pokládat za přírodní zdroje podzemních vod, ovšem jen za předpokladu hydraulické souvislosti hodnocené 
územní jednotky – rajonu podzemní vody s vodoměrným profilem. V takovém případě lze pro delší časové období 
ztotožnit hodnoty základních odtoků s přírodními zdroji. Během aplikace ve vodní bilanci se však na tyto podmínky 
přestal brát zřetel. 
V současné době probíhá pod vedením České geologické služby (ČGS) projekt Rebilance zásob podzemních vod, jehož 
cílem je jednak doplnění a aktualizace údajů dosavadní hydrologické bilance, jednak ověření aplikace výpočtových 
postupů přírodních zdrojů podzemních vod. Výsledkem bude, kromě stanovení dlouhodobých hodnot ve vybraných 
hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně jednu třetinu území České republiky, příprava metodického 
a organizačního základu pro systémové a pravidelné přehodnocování přírodních zdrojů podzemních vod na celém území 
ČR v budoucích letech. 
V první etapě projektu byly doplněny údaje ve všech 152 rajonech, aby mohly být použity v 2. cyklu plánů povodí. Bylo 
však zároveň provedeno porovnání použitých způsobů stanovení a výsledek reprezentuje možnosti použití různých 
metod.  
Projekt Rebilance prokázal, že pro heterogenní území ČR nelze vybrat jednu metodu odvození základního odtoku pro 
výpočet přírodních zdrojů ve všech typech hydrogeologických rajonů. Proto byly vypracovány návrhy způsobu stanovení 
přírodních zdrojů pro kvartérní rajony, pro 3 rajony bazálního křídového kolektoru (rajony 4710, 4720, 4730) a pro rajony 
s nesouvislým zvodněním, které představují ca ¾ rozlohy ČR. V letech 2015 - 2016 bude provedeno závěrečné 
vyhodnocení pro 53 vybraných rajonů, přičemž budou využity výsledky hydrologických a hydraulických modelů, výsledky 
budou porovnány s jinými nezávislými výpočtovými postupy a budou doporučeny nejvhodnější způsoby stanovení 
přírodních zdrojů pro hydrogeologické rajony, resp. pro oblasti s podobným charakterem oběhu podzemní vody. 
Na základě výsledků projektu Rebilance by měly být změněny postupy zpracovávání vodní (hlavně hydrologické části) 
bilance tak, aby byla v souladu s požadavky na hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod. Projekt 
Rebilance se však nezabývá stanovením ročních hodnot přírodních zdrojů. Pro jejich stanovení bude nutné zpracovat 
návrh postupu, korespondující se způsobem stanovení dlouhodobých hodnot přírodních zdrojů pro jednotlivé typy 
hydrogeologických rajonů. 
Zároveň tzv. dostupné (využitelné) zdroje podzemních vod jsou podle Rámcové směrnice o vodě vyjadřovány jako 
dlouhodobé roční průměrné množství celkového doplňování útvaru podzemní vody, snížené o dlouhodobé průměrné 
roční množství odtoku nutného pro dosažení cílů ekologické kvality u souvisejících povrchových vod. V souvislosti se 
zavedením tzv. ekologických průtoků (minimálních zůstatkových průtoků) bude nutné obdobné hodnoty uplatnit i pro 
stanovení přírodních zdrojů podzemních vod. 

 

 

Návrh opatření 
 

1) Předání nově vyčíslených dlouhodobých hodnot přírodních zdrojů hodnocených hydrogeologických rajonů MŽP 
a MZe. Tyto údaje bude možné použít jak pro zpracování pravidelných vodních bilancí, tak pro hodnocení 
kvantitativního stavu podzemních vod.  

2) Předání výstupu s doporučenými způsoby stanovení přírodních zdrojů pro hydrogeologické rajony s podobným 
charakterem oběhu podzemní vody včetně metodik zpracování jednotlivých postupů MŽP a MZe. 



3) Začlenění navržených postupů stanovení přírodních zdrojů pro hydrogeologické rajony s podobným 
charakterem oběhu podzemní vody do výstupů hydrologické bilance (MŽP, MZe, ČHMÚ). 

4) Návrh úpravy vyhlášky 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní 
bilanci (MZe, MŽP). 

5) Zpracování postupů vyjádření ročních hodnot přírodních zdrojů na základě způsobu stanovení dlouhodobých 
hodnot (MŽP, MZe). 

6) Začlenění navržených postupů vyjádření ročních hodnot přírodních zdrojů do výstupů hydrologické bilance 
(MŽP, MZe, ČHMÚ). 

7) Zpracování studie platnosti premisy, že hodnoty základních odtoků lze považovat za přírodní zdroje 
podzemních vod (MŽP, MZe). 

8) Stanovení hodnot ekologických průtoků (minimálních zůstatkových průtoků) pro relevantní útvary podzemních 
vod (MŽP, MZe). 

9) Zohlednění hodnot ekologických průtoků (minimálních zůstatkových průtoků) při stanovení přírodních zdrojů 
podzemních vod (MŽP, MZe, ČHMÚ). 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Ad 1) ČGS; do konce roku 2016, 
Ad 2) ČGS; do konce roku 2016, 
Ad 3) MŽP, MZe, ČHMÚ; do konce roku 2017, 
Ad 4) MZe, MŽP; do konce roku 2017, 
Ad 5) MŽP, MZe; do konce roku 2018; předpokládané náklady 2 mil. Kč, 
Ad 6) MŽP, MZe, ČHMÚ; do konce roku 2019; předpokládané náklady 1 mil. Kč, 
Ad 7) MŽP, MZe; do konce roku 2018; předpokládané náklady 1,5 mil. Kč, 
Ad 8) MŽP, MZe; do konce roku 2018; předpokládané náklady 1,5 mil. Kč, 
Ad 9) MŽP, MZe, ČHMÚ; do konce roku 2019; předpokládané náklady 1 mil. Kč. 

 



List opatření                 

Název opatření: Snižování znečištění v atmosférické depozici ID CZE208001 
                  

Vliv:  Typ LO C 
                  
Typ opatření: 
 
 

Opatření ke snižování znečištění povrchových vod  
z atmosférické depozice 

DP 
 
 

 

 

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). Hlavními přispěvateli jsou emise ze spalování paliv, 
průmyslových zdrojů, lokálního vytápění domácností a dopravy, svůj podíl má i dálkový přenos znečištění 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. 
 

Jako významný zdroj emisí se v posledních letech ukazuje 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 89,6 % v roce 2012), který 
je charakteristickým představitelem PAU. 
MŽP zpracovalo sadu nových koncepčních dokumentů (nové programy zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a 
aglomerace, nový Národní program snižování emisí ČR, rámcový dokument Střednědobá strategie (do roku 2020) 
zlepšení kvality ovzduší v ČR) v rámci stejnojmenného projektu Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality 
ovzduší v ČR (dále jen „Střednědobá strategie“), které budou schváleny ve 2. polovině roku 2015. Přestože projekt byl 
zpracován za účelem řešit ochranu ovzduší, lze předpokládat, že navrhovaná opatření budou mít pozitivní dopad 
následně i na vodní prostředí. 
 

Podle výstupů projektu Střednědobá strategie jsou hlavními zdroji znečištění v atmosféře pro jednotlivé ukazatele 
znečištění a podle velikosti imisního příspěvku: 

a) pro suspendované částice - spalování pevných paliv v domácích topeništích, doprava, zdroje fugitivních emisí, 
resuspenze, vyjmenované zdroje dle Střednědobé strategie, zčásti i zdroje emitující prekurzory sekundárních 
částic a přeshraniční přenos z Polska, 

b) pro benzo(a)pyren - spalování pevných paliv v domácích topeništích a doprava, 
c) pro oxidy dusíku - zejména doprava a veřejná energetika, 
d) pro benzen, arsen, nikl - vyjmenované stacionární zdroje dle Střednědobé strategie. 

Podle výstupů rozptylové studie, jež byla zpracována v rámci projektu Střednědobá strategie, se lokální vytápění 
domácností neboli zdroje do 0,3 MW instalovaného výkonu spalující pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, brikety uhelné 
a dřevěné, peletky), významně podílejí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší. Jejich příspěvek ke 
znečištění částicemi PM10 místy překračuje 4 μg/m3 a u emisí BaP až 2,5 ng/m3.  
 

Typ spalovacích zařízení je u lokálních topenišť jen jedním z faktorů, které ovlivňují produkci znečišťujících látek. 
Neméně důležitá je samotná obsluha spalovacích zařízení a také druh a kvalita používaného paliva. Vzhledem 
k významnosti lokálního vytápění je na místě věnovat patřičnou pozornost osvětě obyvatel v sídlech s převahou tohoto 
zdroje znečištění. Přestože existují dotační programy na výměnu kotlů, je nezbytné, aby široká veřejnost pochopila 
zdravotní dopady znečištění ovzduší a dalších složek životního prostředí, způsobené spalováním nekvalitních paliv nebo 
vznikající při nepovoleném spalování odpadu v lokálních topeništích. 
 

Znečištění benzo(a)pyrenem je rozloženo (vzhledem k dominantnímu podílu lokálního vytápění) po celém území ČR, 
konkrétně v lokalitách, kde se vyskytuje obytná zástavba využívající pro vytápění pevná paliva. Vliv dopravy se projevuje 
podél hlavních dopravních tahů a na území velkých městských celků. V Moravskoslezském kraji má významný podíl na 
emisích benzo(a)pyrenu průmysl s výrobou koksu, železa a oceli. V roce 2013 byl imisní limit překročen na 17,4 % plochy 
území ČR a nadlimitní koncentraci benzo(a)pyrenu bylo vystaveno přibližně 54,5 % obyvatelstva. 
Málo pozornosti se doposud věnuje interakci mezi jednotlivými složkami životního prostředí. Přenos znečištění 
z atmosférické depozice do vodního nebo půdního prostředí není dostatečně popsán, a to ani na úrovni výzkumu, tudíž 



metodické postupy pro stanovení příslušných koncentrací v ovzduší s ohledem na přenos do vodního nebo půdního 
prostředí nejsou zpracovány. Podíl atmosférické depozice na koncentracích PAU, těžkých kovů a dusíku ve vodě je 
v současnosti stanoven pouze na základě odborných odhadů. Přestože se atmosférické depozici přisuzuje významný 
podíl na znečištění povrchových a podzemních vod, ve skutečnosti jsou hodnoty zjištěné při monitoringu 
reprezentativních profilů často výsledkem kombinace vlivů atmosférické depozice, vypouštění z bodových a difuzních 
zdrojů, starých ekologických zátěží a někdy i přirozeného pozadí. 

 

 

Návrh opatření 
 

1) podpora implementace opatření navržených v koncepčních dokumentech, jež byly zpracovány v rámci projektu 
Střednědobé strategie (do roku 2020), zlepšení kvality ovzduší ČR (nové programy zlepšování kvality ovzduší pro 
jednotlivé zóny a aglomerace, nový Národní program snižování emisí ČR, rámcový dokument Střednědobá strategie 
(do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR) 
- zejména realizace navržených aktivit vedoucích ke snížení vlivu průmyslových a energetických stacionárních 

zdrojů na úroveň znečištění ovzduší, realizace navržených aktivit vedoucích ke snížení vlivu stacionárních zdrojů 
provozovaných v živnostenské činnosti a v domácnostech na úroveň znečištění ovzduší, realizace navržených 
aktivit vedoucích ke snížení vlivu dopravy, 

2) výzkumný úkol – zjištění vztahu mezi znečištěním ovzduší (zaměřené na znečištění PAU a kovy) a dalšími složkami 
životního prostředí - zejména vodním prostředím, zaměřit se na koncentrace v ovzduší s ohledem na přestup 
do vodního prostředí a na dodržování limitů předepsaných pro dobrý stav útvarů povrchových a podzemních vod. 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Ad1) MŽP a další odpovědné subjekty, implementace koncepčních dokumentů zpracovaných v rámci projektu 
Střednědobá strategie (nové programy zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace, nový Národní 
program snižování emisí ČR, rámcový dokument Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší 
v ČR); do roku 2020, 

Ad2) MZe a MŽP; do roku 2018; náklady 5 mil Kč. 
 

 



List opatření                 

Název opatření: Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí ID CZE208002 
                  

Vliv: 
 

Typ LO C 
                  
Typ opatření: 
 
 

Omezení vstupu znečištění do vodního prostředí a snižování eroze 
půdy 

 

DP 
 
 

 

 Popis současného stavu 
 

Zemědělské hospodaření je považováno za hlavní zdroj plošného znečištění vod dusičnany. Jejich obsah v pitné vodě je 
limitován hodnotou 50 mg/l, pro kojeneckou vodu je požadováno maximálně 15 mg/l. Při výrobě pitné vody je tedy 
důležitý obsah dusičnanů v surové vodě, kdy zvýšené hodnoty vedou ke zvýšení nákladů na její úpravu. Tento 
požadavek platí i pro individuální zásobování obyvatel, tj. domovní studny. 
Udržení a pokles koncentrací dusičnanů v podzemních vodách pod hodnotu 50 mg/l řeší Směrnice 91/676/EHS 
o ochraně vod před znečišťováním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále nitrátová směrnice) omezením 
užívání (aplikace a skladování) dusíkatých látek ve vyhlášených katastrálních územích. V této směrnici je pro jednotlivé 
plodiny uveden limit hnojení v kg dusíku na hektar orné půdy. Limit byl stanoven na základě běžných výnosů hlavního 
produktu (t) na základě normativního koeficientu přepočtu potřeby dusíku na produkci 1 t hlavního produktu 
a příslušného množství produktů vedlejších s tím, že plodina teoreticky spotřebuje všechen dusík a do vody se již nemá 
co vyplavit. 
Zatímco nitrátová směrnice má za cíl snižovat znečištění vod dusičnany pod 50 mg/l a ideálně dosáhnout hranice 
25 mg/l (hodnota pro vyřazení území ze zranitelných oblastí), u hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod je 
cílová hodnota pro dusičnanový dusík 3,4 – 4,5 mg/l (to odpovídá 15 - 20 mg/l dusičnanů). Tento přísnější limit lze 
vysvětlit tím, že v rámci dosažení dobrého stavu povrchových a podzemních vod, které dále odtékají z území ČR 
do mořského prostředí, je sledována i ochrana moří před eutrofizací, kde hraje hlavní roli obsah dusíku. Současný stav 
vymezení zranitelných oblastí a podmínky pro hospodaření v nich tedy nestačí k dosažení dobrého stavu povrchových 
vod. 
Zvýšené množství dusičnanů ve vodách může taktéž způsobit jejich následnou eutrofizaci. Jedná se o proces 
obohacování povrchových vod živinami zejména dusíkem a fosforem. Vlivem eutrofizace vod dochází v pomalu 
tekoucích vodách za příznivých podmínek (světlo a teplo) k masivnímu nárůstu sinic a bakterií, které významně zhoršují 
využitelnost vody pro výrobu pitné vody a pro rekreaci. Limitujícím faktorem vzniku eutrofizace sladkých vod je však 
zpravidla fosfor, jehož snižování se řeší na městských čistírnách odpadních vod. Fosfor z fosfátových hnojiv, který se 
do vody dostává erozním smyvem, není v takové formě, která by ho činila využitelným pro rozvoj sinic. 
 

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

Vyplavování dusíku je podpořeno v místech, kde byly vybudovány drenážní systémy. Na vlhkých půdách, které byly 
odvodněny a posléze zorněny, došlo ke zrušení denitrifikační funkce zamokřených půd s trvalými lučními porosty. 
Největší vyplavování probíhá v jarním období, kdy je zvýšena hladina podzemní vody. 
 

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 nad zájmy zemědělskými. Jednotlivá 
opatření byla navržena tak, aby na základě podmínek dané lokality mohl být vybrán soubor nejvhodnějších opatření 
pro řešení místních problémů. 
 

Vyplavování dusičnanů z drenáží je možné snížit regulací hladiny podzemní vody, či vytvořením anoxického prostředí. 
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 výustích (hradítka, stavítka atd.), 
- opatřením v drénech (vzdouvací ventily, regulační prvky, filtrační prvky), 
- úplná eliminace drenážního systému, 
- retence vody v prameništích (regulace odtoku z pramenních jímek), 
- zaústění drenážního systému do recipientu, převody vod. 

 



Modernizací drenážních systémů (umožněním regulace během roku) lze zamezit zbytečnému odtoku vody 
v přebytkových obdobích a pozdržet ji pro vegetační období s vláhovým deficitem. 
 

Omezení úniku hnojiv z orné půdy do povrchových vod lze zabránit ochranným pásem, který může tvořit trvalý travní 
porost, břehový porost a případně i další vegetační doprovod či zalesnění. Návrh vymezení ochranných pásů kolem 
vodních toků a pramenišť musí být systémový a na základě parametrů, jež budou zohledňovat specifické podmínky 
konkrétních lokalit (sklonitost, typ půdy, silně erozně ohrožená půda - SEO, mírně erozně ohrožená půda - MEO atd.). 
 

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, podmínky pro pěstování 
erozně nebezpečných / širokořádkových plodin, 

- 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. 
Většinu těchto opatření v omezeném rozsahu řeší Podmínky podmíněnosti (Cross Compliance) platné od roku 2015. 
Část podmínek platí pro všechny zemědělské pozemky (hnojení min. 3 m od břehové čáry), část je cílena 
do zranitelných oblastí nebo platí pro některé dotační programy PRV. 

 
 

 

Návrh opatření 
 

1) sladění dotačních titulů a zejména jejich podmínek: 
- 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 (probíhá pravidelně každé 4 roky), redukce používání hnojiv 
ve zranitelných oblastech, pořízení pasportu území s větším dopadem na vodní prostředí jako podkladu 
pro tvorbu dotačních titulů nad rámec zranitelných oblastí (např. v ochranných pásmech vodních zdrojů), 
souborů protierozních opatření na orné půdě apod. (probíhá pravidelně v rámci nastavování Cross Compliance 
a PRV), 

3) zpracování studie s cílem určit optimální dávku hnojiv vzhledem k výnosu a v návaznosti na aktuální obsah 
dusíku v půdě a v atmosférické depozici, a zamezit tak zbytečnému lokálnímu přehnojení půdy, výsledky studie 
zveřejnit jako doporučené maximální dávky hnojiv pro jednotlivé plodiny zohledňující specifické lokální 
podmínky, 

4) průběžná revize legislativy a dotačních podmínek, Cross Compliance, přímých plateb tykající se: 
- aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin (způsoby, zapracování do půdy, množství atd.), 
- protierozních a půdoochranných opatření,  
- ochrany vodního prostředí, 
- krajinných prvků, 

5) zatravnění ochranných pásů kolem vodních toků: 
- ve vodních útvarech s nedosažením cíle pro dusičnanový dusík zavést restriktivní opatření 

pro hospodaření na orné půdě. Části půdních bloků v okolí vodních toků budou zatravněny podle 
systémového návrhu zohledňujícího specifické podmínky konkrétních lokalit, 

6) zatravnění údolnic a erozně ohrožených ploch, 
7) podpora stability krajiny a její diverzity, zřizování krajinných prvků (dále KP): 

- Pozemky s velikostí přesahující 5 ha musí obsahovat krajinné prvky definované podle NV č. 50/2015 Sb. 
Přitom hustota rozmístění těchto krajinných prvků musí odpovídat 1 KP/5 ha, kdy s rostoucí plochou 
pozemku rostou také nároky na typ KP (solitérní strom, skupina dřevin, mez, zatravněná údolnice).  

- Seznam KP v NV č. 50/2015 Sb. by měl být rozšířen o další prvky – stromořadí s cestou a bez (alej, 
větrolam), nebeské rybníky jako terénní deprese, tůňky a drobné nádrže či mokřady na koncích 
odvodňovacích drénů. 

- Všechny krajinné prvky musí být vhodně navrženy (půdorysný tvar), aby kolem nich mohli zemědělci 
hospodařit. Jejich návrh by měl být výsledkem jednání vlastníků a nájemců pozemků, místních 
samospráv, orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 
AOPK, vodohospodářů, krajinných architektů a místních myslivců. 

- Při návrhu KP by měl být zohledněn ÚSES, protierozní opatření (vodní a větrná eroze). Jejich rozmístění 
v ploše by mělo být rovnoměrné a tím podpořit úkryty pro živočichy a hnízdiště pro dravce, což zlepší i 
ochranu proti škůdcům. Už při jejich návrhu musí být vyřešena péče o tyto KP.  

- Krajinné prvky zůstanou součástí půdních bloků (nebudou vyjmuty ze ZPF), pokud nebude zájem o jejich 
přeměnu na VKP. 



8) zavádění ekologického zemědělství (EZ) v ochranných pásmech vodních zdrojů: 
- informační kampaň pro zemědělce, aby přešli na ekologické zemědělství, které zlepší stav vodních 

zdrojů, 
9) osvěta zemědělců a vlastníků zemědělské půdy ve smyslu šetrného chování k přírodním zdrojům: 

- posílení vztahu vlastník/nájemce  k půdě jako přírodnímu zdroji (trvale udržitelnému) a nikoliv jen k 
prostředku pro dosažení zisku, 

- obnova fragmentace krajiny, péče o vodní režim, ochrana živočichů, 
- zodpovědnost majitele i nájemce za stav půdy, 

10) zvýšení kontrol hospodaření na zemědělských pozemcích v okolí vodního prostředí, 
11) obnova poškozených drenážních systémů, s podporou osazování regulačních prvků s cílem zadržení vody pro 

období vláhového deficitu, 
12) zvýšení efektivity provádění komplexních pozemkových úprav (KPÚ), posílení realizace plánu společných 

zařízení s ohledem na retenci vody v krajině a ochranu půdy v rizikových lokalitách. 

 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Ad1) MZe ve spolupráci s MŽP a MMR; běžný legislativní proces; do roku 2017, 
Ad2) MZe (akční program a ostatní) ve spolupráci s  MŽP (revize zranitelných oblastí); v rámci příští revize, 

pasporty do roku 2020 (další dotační období); 5 mil. Kč, 
Ad3) MZe ve spolupráci s VÚRV; do roku 2018; předpoklad nákladů 5 mil. Kč, 
Ad4) MZe; průběžně, 
Ad5) MZe;  výběr pozemků k zatravnění a stanovení šíře ochranného pásu – do roku 2017, zajištění dotačního 

titulu na zřízení ochranných pásů do roku 2018 (předpoklad rozsahu 5700 ha), podobný titul je v současnosti 
dobrovolný v rámci PRV AEKO (zatravnění podél vodního útvaru), realizace od roku 2018, předpokládané 
náklady na zatravnění a újmu za dobu 4 let (303 mil. Kč), 

Ad6) MZe; výběr pozemků k zatravnění a stanovení rozsahu – do roku 2017, zajištění dotačního titulu na 
zatravnění údolnic a erozně ohrožených lokalit do roku 2018 (předpoklad rozsahu 8000 ha), podobný titul je 
v současnosti dobrovolný v rámci PRV AEKO (zatravnění), realizace od roku 2018, náklady na zatravnění 
a újmu za dobu 4 let (496 mil Kč), 

Ad7) MZe ve spolupráci s MŽP a AOPK; předpoklad čerpání dotací OPŽP na vytvoření krajinných prvků 
v ekologickém zájmu (rozsah cca 800 ha, náklady 720 mil. Kč), újma zemědělců bude hrazena z PRV 
(31 mil. Kč), upravit PRV v tomto směru do 2018, určit systém péče o tyto krajinné prvky, informační kampaň, 
sladění pomocí metodického pokynu s ÚPD a KPÚ a ÚSES do 2018, 

Ad8) MZe; průběžně, předpoklad nákladů za přechod na EZ a za újmu za 5 let 6,250 mld. Kč, 
Ad9) MZe; průběžně od roku 2016, předpoklad 10 mil Kč za 6 let, 
Ad10) ÚKZÚZ; průběžně od roku 2017, předpoklad 5 mil Kč na 5 let, 
Ad11) MZe; stanovení přesných podmínek nakládání se systémy a způsob jejich obnovy, zajistit dotační titul 

na obnovu odvodnění ve vhodných lokalitách, do konce roku 2017, 
Ad12) MZe ve spolupráci se státním pozemkovým fondem; do konce roku 2017. 

 
Celkové náklady za dobu platnosti druhého plánovacího cyklu tj. 2016-2021: 

- Labe 4,87 mld. Kč,  
- Odra 0,21 mld. Kč, 
- Dunaj 2,73 mld. Kč. 

Za Českou republiku jsou náklady celkem 7,815 mld. Kč. 
Předpoklad zdrojů financování: část z PRV, část OPŽP, národní zdroje, dopad na zemědělskou veřejnost (uživatele 
konkrétních území). 

 
 



List opatření                 

Název opatření: 
Omezení negativních vlivů pesticidů1 na povrchové a podzemní 

vody ID CZE208003 
      

 
          

Vliv:   Typ LO C 
                  
Typ opatření: 
 
 

Omezení negativních vlivů pesticidů 
 
 

DP 
 
 

 

 Popis současného stavu 
 

Problematika pesticidů a jejich vlivu na povrchové a podzemní vody je velmi složitá.  
K překročení hodnot přípustného znečištění půd vybranými rizikovými látkami docházelo v letech 2000–2007 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 její dlouhodobé zatížení. Na základě novějších dat se ukazuje, že 
u povrchové vody jsou nejčastěji překračovány hodnoty dobrého stavu pro povrchové vody metabolitů alachloru (25% ze 
sledovaných útvarů), acetochloru a jeho metabolitů (3% ze sledovaných útvarů), terbutylazinu a jeho metabolitů (2 % ze 
sledovaných útvarů), MCPA (2 % ze sledovaných útvarů) a metolachloru (1,5 % ze sledovaných útvarů). V nízkém počtu 
(4 a méně útvarů v ČR) byly také zjištěny nevyhovující hodnoty pro dimethachlor, endosulfan, hexachlorcyklohexan, 
malathion, cyklodienové pesticidy, diuron a hexazinon, výjimečně také pro DDT, desetylatrazin, fenitrothion, 
chlorotoluron, isoproturon a MCPP. 
Poněkud odlišná je situace pro podzemní vody, což je, kromě toho, že některé pesticidy jsou relevantní hlavně pro 
podzemní vody, způsobeno tím, že se musí hodnotit i metabolity a pro některé účinné látky jsou přísnější limity. 
Nejčastěji jsou překračovány limity u alachloru a jeho metabolitů (37 % útvarů podzemních vod v ČR), metolachloru 
(cca 1/3 útvarů), acetochloru a jeho metabolitů (20 % útvarů, v menší míře také atrazinu a desethylatrazinu, dikamby, 
hexazinonu, zřídka nevyhovují trifluralin, bentazon, dimethachlor, chlorotoluron, isoproturon, 2,4D, clopyralid, 
chloridazon, prometryn a terbutryn. 

Negativní vliv pesticidů na povrchové a podzemní vody je v ČR především způsoben aplikací přípravků na ochranu 
rostlin (dále „přípravky“) na zemědělskou půdu, aplikací v železniční dopravě, případně používáním vybraných biocidů 
na stavební materiály. Bodové zdroje znečištění, tj. nevhodné skladování pesticidů či významné úniky při výrobě jsou 
v ČR podle současných znalostí málo významné nebo nevýznamné. 
 

Výsledky monitoringu ukazují na dlouhodobou perzistenci některých účinných látek v prostředí (celoplošný výskyt látek 
nebo jejich metabolitů již v ČR zakázaných, například atrazin, hexazinon), vliv dlouhodobě nevhodné skladby plodin, 
hospodaření na plošně velkých honech na svažitých pozemcích v sousedství vod, nedostatečného uplatňování 
protierozních opatření (meze, zasakovací pásy, orba a setí po vrstevnici apod.) a na možné nedostatky  při používání 
biocidů a přípravků mimo oblast produkčního zemědělství (biocidy, aplikace v rámci dopravní infrastruktury např. na 
železniční svršky - glyfosát). Poslední výsledky sledování pesticidů ukazuji, že právě metabolity tvoří významnou část 
cizorodých látek nacházených v povrchových i podzemních vodách. 
 

Východiskem pro řešení situace by mělo být 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 
proto mimo jiné upraveny povinnosti pro distributory, kteří uvádějí na trh přípravky. Další důležitou změnou, ke které 
došlo od 1. 7. 2012, je zákaz letecké aplikace přípravků (§ 52 odst. 1) pokud tímto zákonem 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“) v rozhodnutí o povolení přípravku stanovuje 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 

                                                           
1 Za pesticidy se v souladu s Národním akčním plánem ke snížení používání pesticidů v České republice považují přípravky 

na ochranu rostlin, definované Nařízením EP a Rady (ES) č. 1107/2009, a biocidy definované Nařízením EP a Rady (EU) č. 

528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. 



a harmonogramy jejich plnění pro snížení rizik a omezení dopadů používání přípravků na lidské zdraví, ochranu vod 
a životního prostředí. 
Kritéria hodnocení přípravků s ohledem na ochranu vod vycházejí z kritérií pro posouzení rizik pro vodu v předpisech EU 
a z limitů pro rezidua chemických látek ve zdrojích pitné vody podle platných právních předpisů ČR. Od roku 2012 došlo 
k úpravě kritérií pro hodnocení použití přípravků v ochranných pásmech povrchových vod. Jako kriterium se pro 
povrchové vody nově zařazuje i skutečnost, zda jsou příslušná účinná látka přípravku nebo její toxikologicky relevantní 
metabolit nacházeny při monitoringu vodních zdrojů (pro podzemní vody toto kritérium platilo již předtím). V současné 
době jsou již zakázány nebo nebude možné používat vybrané přípravky v ochranných pásmech vodních zdrojů – jedná 
se o chlorotoluron (pro ochranná pásma povrchových vod), dále isoproturon (pro povrchové i podzemní vody), MCPA 
(pro povrchové vody), metazachlor, terbutylazin, 2,4 D, bentazon, clopyralid, dikamba a chloridazon (všechny pro 
povrchové a podzemní vody). 
 

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., další účinné látky byly zařazeny do hodnocení povrchových a podzemních vod (např. acetochlor, 
hexazinon, metazachlor, terbutylazin, 2,4 D, bentazon, dikamba a metolachlor). 
 

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

 

 

Návrh opatření 
 

1) Příprava metodiky stanovení ohrožených oblastí z hlediska rizika výskytu nadlimitního výskytu reziduí pesticidů 
v povrchové a podzemní vodě. 

2) Vymezení ohrožených oblastí včetně návrhu na regulaci aplikace pesticidů. 

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

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

5) Zavedení evidence míst a množství aplikace pesticidů v ohrožených oblastech a/nebo ochranných pásmech 
vodních zdrojů. 

 

6) Zavést kontrolu užívání pesticidů, které již byly zakázány a které se stále objevují v povrchových a podzemních 
vodách (hlavně hexazinon, alachlor, atrazin a metolachlor). 

7) Pravidelná aktualizace omezení nebo zákazu aplikace pesticidů podle aktualizace směrnice EQS 2013/39/EU 
a výsledků sledování pesticidů v povrchových a podzemních vodách. 

 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Ad 1) MZe, MŽP, ČHMÚ; do konce roku 2016; předpokládané náklady 300 tis. Kč, 
Ad 2) MZe, MŽP, ČHMÚ; do konce roku 2017 (a pak aktualizace každé 4 roky); předpokládané náklady na první 
vymezení 1,5 mil. Kč, 
Ad 3) MZe, MŽP (NAP); průběžně, 
Ad 4) MZe, MŽP; průběžně, 
Ad 5) MZe; do konce roku 2018, 
Ad 6) MZe, ÚKZUZ; do konce roku 2017, 
Ad 7) MZe, ÚKZUZ; průběžně. 

 

 



List opatření                 

Název opatření: 
Strategie k postupnému omezení nebo úplnému zastavení vnosu 

nebezpečných látek do povrchových vod ID CZE210001 
                  

Vliv:  Typ LO C 
                  
Typ opatření: 
 
 

Omezení a zastavení vnosu znečištění do povrchových vod 
 
 

DP 
 
 

 

 

Popis současného stavu 
 

Původ nebezpečných závadných látek (NZL), zjištěných v povrchových vodách v rámci monitoringu, je často neznámý 
a lze jen obtížně odhadovat, kdo je / byl jejich skutečným producentem. V případě průmyslových podniků, které mají 
svou ČOV a vyčištěné odpadní vody vypouštějí do vod povrchových, je množství vypouštěných nebezpečných látek 
regulováno povolením k nakládání s vodami vydávaným vodoprávním úřadem kraje dle požadavků NV č. 61/2003 Sb. 
Platnost povolení je omezena na 4 roky. Mnoho průmyslových podniků je však napojeno na veřejnou kanalizaci 
zakončenou komunální ČOV, jejichž technologie není schopna efektivně likvidovat celé spektrum nebezpečných látek, 
produkovaných průmyslovou výrobou. Na výstupu z komunální ČOV nejsou nebezpečné látky většinou vůbec limitovány 
a tudíž ani monitorovány, navíc dochází k efektu naředění průmyslových odpadních vod ostatními vodami přiváděnými 
na ČOV, což dále komplikuje případný monitoring nebezpečných látek.  Vypouštění odpadních vod včetně vod 
průmyslových do kanalizace upravuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Nejvyšší přípustnou míru 
znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace stanoví kanalizační řád včetně dalších podmínek pro vypouštění 
OV do kanalizace a způsobu kontroly míry jejich znečištění, míst odběrů vzorků, typ vzorků, četnosti odběrů atp. 
Kanalizační řád schvaluje rozhodnutím vodoprávní úřad. 
 

Dalšími zdroji NZL mohou být staré ekologické zátěže a atmosférická depozice nebo přípravky na ochranu rostlin. 

Odpadní vody s obsahem zvláště nebezpečných závadných látek (ZNZL), uvedených v NV 61/2003 Sb., mohou být 
do kanalizace vypouštěny jen na základě povolení vodoprávního úřadu. Povolení obsahuje seznam ZNZL a jejich limity 
ve vypouštěných odpadních vodách. 
Pro provozovatele uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 platí navíc ohlašovací povinnost 
podle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečištění a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností 
(ISPOP) v oblasti životního prostředí. Seznam látek a prahové hodnoty ohlašované podle zákona č. 25/2008 Sb. udává 
NV č. 145/2008 Sb. Prahové hodnoty jsou vztaženy pouze na vypouštěné množství látky nezávisle na její koncentraci 
(nejedná se o limitaci vypouštění). Seznam ohlašovaných látek nepokrývá všechny látky závazné pro hodnocení 
chemického stavu povrchových vod. 
Údaje o množství vypouštěných nebezpečných látek do povrchových vod lze v současné době zjistit z hlášení dle § 22 
a § 38 vodního zákona, v omezené míře i z hlášení podle zákona č. 25/2008 Sb. a z hlášení o poplatcích za vypouštění 
OV dle § 89 vodního zákona. Všechna hlášení jsou znečišťovateli podávána do informačního systému ISPOP, který 
však není pro vyhodnocování dat přímo použitelný. 
Monitoring NZL ve vodních útvarech provádí podniky Povodí, monitoring vypouštěných odpadních vod do vod 
povrchových popř. kanalizací provádí laboratoř pověřená a placená znečišťovatelem (selfmonitoring). Kontroly 
dodržování limitů povolení, založené převážně na porovnání výsledků selfmonitoringu s limity povolení, provádí 
vodoprávní úřad nebo ČIŽP. Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí podle smluvních podmínek provozovatel 
kanalizace.  
Z výše popsaného vyplývá, že jediná dále využitelná centrální evidence emisí  je IRZ dle zákona 25/2008 Sb. 

 

 

Návrh opatření 
 

1) Na základě výsledků hodnocení chemického stavu vodních útvarů identifikovat u látek způsobujících nedosažení 
dobrého stavu v daném vodním útvaru možné bodové zdroje znečištění. 

2) Pokud budou bodové zdroje regulované povolením k vypouštění odpadních vod identifikovány, informovat příslušný 
vodoprávní úřad a dohodnout ve spolupráci se znečišťovatelem další postup vedoucí k eliminaci znečištění NZL. 

3) Převést údaje o vypouštění NZL do povrchových vod z platformy ISPOP do zpracovatelné datové podoby a podle 
možností ji propojit s vodoprávní evidencí, čímž dojde k rozšíření možnosti využití centrální evidence. 



4) Rozšířit obsah ukazatelů v kanalizačním řádu dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění tak, aby zahrnoval 
všechny látky, které vstupují do hodnocení chemického stavu vodních útvarů. 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Ad1) s.p. Povodí; průběžně od roku 2016, vytipování lze provést v předstihu a opatření projednávat následně, 
Ad2) s.p. Povodí a krajské vodoprávní úřady; průběžně od roku 2016, vytipování lze provést v předstihu a opatření 

projednávat následně,  
Ad3) MŽP společně s MZe;  do konce roku 2017, 
Ad4) MZe ve spolupráci s MŽP; do konce roku 2018. 

 
 



List opatření                 

Název opatření: Obnova přirozených koryt vodních toků ID CZE212001 
                  

Vliv:  Typ LO C 
                 
Typ opatření: 
 
 

Eliminace negativních vlivů technických úprav vodních toků 
 

DP 
 
 

 

 

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 povodňové 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 k různým účelům i energetické využití spádu. 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 negativně 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 vodní biotopy. 

V návaznosti na Rámcovou směrnici o vodní politice stanovuje § 23a vodního zákona cíle ochrany vod jako složky 
životního prostředí ve smyslu zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnovy všech vodních útvarů. 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 a dále navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení 
přirozených koryt vodních toků. 

Jedním z typů nápravných opatření jsou revitalizace vodních toků. Revitalizace jsou ve smyslu vodního zákona 
vodohospodářské úpravy koryt vodního toku a přilehlých niv směřující k obnově ekostabilizačních funkcí těchto 
ekosystémů a ke zlepšení ekologického stavu vodních toků. Dosavadní zkušenosti ukazují, že revitalizace vodních toků 
přinášejí žádoucí zlepšení stavu vodních toků a niv, mohou se však reálně dotknout nanejvýš několika desítek kilometrů 
koryt ročně, což je, vzhledem k mnoha tisícům kilometrů nevhodně upravených koryt, jen velmi malá část. Důvodem je 
finanční náročnost revitalizací a obtíže organizačního a pozemkového charakteru. 

Vhodným přístupem, který je potřeba uplatňovat spolu se zmíněnými revitalizacemi, je ponechání či podpora 
samovolného vývoje koryt vodních toků, tzv. renaturace, které mohou přinést plošně významnější pozitivní výsledky. 
V technicky upravených korytech potoků a řek probíhají zpravidla samovolné přírodní procesy zapříčiňující rozpad 
opevnění, vymílání, zanášení a zarůstání. Vliv technických úprav se takto pozvolna v čase stírá s minimem negativních 
dopadů na stávající ekosystémy. Samovolné procesy rozpadu technicky upravených koryt vodních toků a vodních děl 
(včetně např. migračních překážek – jezů, stupňů či prahů, které ztratily svůj účel) mohou ve významném rozsahu zlepšit 
ekologický a hydromorfologický stav i migrační prostupnost vodních toků.  

Samovolná obnova přirozeného koryta vodního toku je žádoucí zejména v úsecích ve volné krajině, kde je vhodné tyto 
přirozené procesy podporovat např. rozhodnutím vodoprávního úřadu o zrušení / odstranění nepotřebného vodního díla 
(§ 15 odst. 1, 6 a 10 vodního zákona). Renaturační procesy v korytech je také vhodné iniciovat např. využitím 
morfologického potenciálu povodňových změn, rozvolňováním koryt střídavými výsadbami dřevin (podél technicky 
upraveného koryta, resp. přímo v něm, dobře použitelné zejména na neopevněných melioračních kanálech), vkládáním 
stěrkových záhozů, kamenů, dřevní hmoty k ochraně určitých pasáží břehů před vymíláním vodou nebo naopak k 



usměrnění proudění tak, aby modifikovalo tvary technicky upraveného koryta vymíláním. 

Úseky nevyhovujících technických úprav koryt, vyžadující zlepšení ekologického stavu, je třeba rozdělit na ty, které 
budou vyžadovat radikálnější řešení v podobě revitalizace, a na ty, u nichž postačí využívat a doplňkovými opatřeními 
podporovat samovolnou renaturaci. 

 

 

Návrh opatření 
 

 

1) Zpracování metodických postupů pro překonávání obtíží (především problematiky pozemků, organizace a 
následné péče) při realizaci revitalizací a renaturací vodních toků a niv 

2) Zpracování metodických postupů pro vytipování úseků vodních toků a niv vhodných k samovolné nebo 
iniciované renaturaci. 

3) Pilotní projekt renaturace vodního toku v každém dílčím povodí zahrnující:  
1. vytipování vhodného úseku upraveného koryta vodního toku,  
2. rozhodnutí o odstranění / zrušení vodního díla,  
3. provedení vhodných manažerských a iniciačních opatření podporujících přirozený vývoj vodního toku 
(koryta, břehových porostů).  

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Zpracování metodických postupů se předpokládá do poloviny roku 2016.  

V návaznosti na metodické postupy se budou od 2. poloviny roku 2016 uskutečňovat pilotní projekty. 

Předpokládané souhrnné náklady pilotních projektů činí 9 mil. Kč (pro 9 dílčích povodí, s výjimkou ostatních přítoků 
Dunaje, s průměrným nákladem 1 mil. Kč/dílčí projekt pro min. 1 km vodního toku). Financování projektů bude probíhat 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, případně Národního programu Životní prostředí (výkupy 
pozemků). 

Nositel opatření: MŽP ve spolupráci s MZe (a správci toků). 

Způsob zajištění: zajištění zpracování metodických postupů. 
 

  



List opatření                 

Název opatření: Zprůchodnění říční sítě ID CZE212002 
                  
Vliv:  Typ LO C 
                 
Typ opatření: Národní strategie DP  

 
Popis současného stavu 
 

Migračně neprostupné příčné překážky a vzdouvací objekty tvoří často nepřekonatelnou překážku pro migraci ryb 
a dalších vodních živočichů. Pro ryby je obousměrná migrace v rámci podélného profilu vodních toků základní životní 
potřebou a projevem. V tomto směru není podstatné, zda se jedná o třecí migrace, vyhledávání vhodných míst pro 
uložení jiker a vývoj plůdků, o potravní migrace, o migrace dané sezónními klimatickými změnami, či reakce na náhodné 
změny místních podmínek. Problematika neprůchodnosti vodních toků se týká též vodních mlžů, jenž využívají 
k transportu v rámci vodních toků ryby a 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 juvenilních 
stádií ryb, brání výměně genetických informací, izoluje malé populace a při úhynech či napadení predátory nebo při 
splavení ryb při povodních nemůže dojít k obnově takto omezené populace resp. celé 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 a činí tak problém 
zejména u velkých vodních nádrží, ale i 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 rozvoji nemocí, napadení parazity či kumulaci zranění způsobených 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, vlivem MVE – špičkování, nedodržování či nestanovení minimálního 
zůstatkového průtoku, derivačních kanálů 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 poskytuje odbornou pomoc při přípravě projektů a realizaci výstavby rybích 
přechodů (dále RP) a působí jako odborný garant při posuzování žádostí o finanční podporu. Na základě ustanovené 
odborné platformy Komise pro rybí přechody jsou činěny kroky ke zlepšení odborného zázemí pro navrhování, realizaci 
a posuzování funkčnosti opatření vedoucích k zajištění obousměrné migrační prostupnosti vodních toků. 
 

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. Finanční podpora na výstavbu 
rybích přechodů 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, 
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 
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 tocích (včetně 
úseků, jež jsou ovlivněny derivacemi na MVE), které umožní obecné nakládání s povrchovými vodami při současném 
zajištění ekologické funkce vodního toku.  

 



 

Návrh opatření 
 

1) novelizace legislativy s cílem: 

a) dokončení a schválení nařízení vlády včetně metodického pokynu, které stanovuje hodnoty minimálních 
zůstatkových průtoků ve vodních tocích k zajištění ekologické funkce vodních toků a způsoby a jejich 
měření a předávání zpráv o výsledcích měření,  

b) řešit problematické ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství, které brání provádění odlovu v rybím 
přechodu bez možnosti udělení výjimky za účelem výzkumu nebo zjištění účinnosti rybího přechodu, 

2) metodické vedení vodoprávních úřadů k využívání zákonné možnosti změny nebo úplného zrušení stávajícího 
povolení k nakládání s vodami v zájmu plnění cílů plánování v oblasti vod, 

3) zpracování národní strategie zprůchodnění říční sítě, 

4) zajištění dosažení environmentálních cílů stanovených k roku 2021 z hlediska kontinuity říčních systémů 
v rámci mezinárodních povodí, těmito cíli se rozumí zprůchodnění konkrétních migračních bariér rybími 
přechody na prioritních vodních tocích dle seznamu uvedeného v Koncepci zprůchodnění říční sítě ČR – 
aktualizace 2014 (příloha č. 8). 

 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 

Ad1a) MŽP; rok 2016, vnitřní projednání a běžný legislativní proces, 

Ad1b) MZe; projednání a schválení novely zákona o rybářství rok 2020, účinnost od roku 2021, vnitřní projednání a 
běžný legislativní proces, 

Ad2) MZe ve spolupráci s MŽP; metodický pokyn do roku 2017, školení vodoprávních úřadů průběžně rok 2018, 

Ad3) MŽP; rok 2017, 

Ad4) Vlastníci příčných překážek; rok 2021, realizace zprůchodnění dle Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR rok 
2021, nositel opatření – vlastníci příčných překážek. 

 



List opatření                 

Název opatření: 

 
Chráněné oblasti (oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo 

druhů a mokřady)  ID 
CZE215001 
 

                  

Vliv:  Typ LO C 
                 

Typ opatření: 
 
 

Zlepšení sledování, hodnocení a celkové začlenění oblastí vymezených 
pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřadů do NPP 

 
 

DP 
 
 

 

 

Popis současného stavu 

V souladu s požadavky RSV jsou vymezeny chráněné oblasti, kterými se podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 24/2011 Sb. 
rozumí území, která v návaznosti na vodní útvary povrchové nebo podzemní vody vyžadují ochranu podle vodního 
zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny. Mezi chráněné oblasti vymezené z důvodu ochrany přírody patří oblasti 
vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady. 
Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí (dále jen chráněné oblasti), které jsou 
zároveň evropsky významné lokality, byly v České republice pro druhý plánovací cyklus aktualizovány v rámci registru 
chráněných území AOPK ČR v souladu s článkem 6 RSV. Pro tyto chráněné oblasti platí cíle ochrany vod jako složky 
životního prostředí stanovené v §23a zákona 254/2001 Sb. [L1]. Specifika chráněných oblastí vyžadují přijetí zvláštních 
cílů stanovených s ohledem na předmět ochrany.  
V 1. plánovacím období (2009 – 2015) byly oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady 
monitorovány jen částečně a nebyl komplexně hodnocen jejich stav. V roce 2014 byly AOPK ČR stanoveny 
environmentální cíle pro vybrané druhy vázané na vodní prostředí (korýši, měkkýši, hmyz a ryby), které jsou předmětem 
ochrany v evropsky významných lokalitách. 
Z důvodu nedostatku podkladových dat (stávající monitoring má vazbu na vodní útvary a jen částečně na chráněná 
území a nejsou zpracovány metodiky pro sběr těchto dat a jejich následné vyhodnocení) není součástí plánů povodí 
hodnocení stavu chráněných oblastí včetně zohlednění environmentálních cílů pro jednotlivé chráněné oblasti a nejsou 
pro chráněné oblasti navržena speciální opatření nad rámec vodních útvarů. 
V roce 2015 budou učiněny tyto kroky s cílem zlepšit metodickou a datovou podporu a plně začlenit chráněné oblasti 
do plánů povodí ve třetím plánovacím cyklu: 

 zajištění zpracování postupu pro výběr monitorovacích profilů a sledovaných ukazatelů pro oblasti vymezené 
pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady, 

 zpracování analýzy stávajících monitorovacích profilů, jejímž obsahem bude identifikace shody s požadavky 
pro monitorovací profily pro oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady (oblasti, kde jsou 
předmětem ochrany výše uvedené druhy, u nichž jsou stanoveny cíle vyžadující zavedení monitoringu 
zejména chemicko-fyzikálních parametrů) a příp. stanovení chybějících monitorovacích profilů a ukazatelů, 

 stanovení zásad pro tento monitoring, např. četnost a způsob odběru vzorků. 
Následně bude zpracován postup hodnocení stavu v oblastech vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů 
a pro mokřady tak, aby bylo možné zahrnout jeho výsledky do celkového hodnocení a uplatnit je při návrhu opatření 
v příštím plánovacím období.  

 
 

 

Návrh opatření 
 

1) aktualizovat monitoring vybraných oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřadů na základě 
výsledků analýzy stávající sítě monitorovacích profilů a zásad pro monitoring, MŽP bude diskutovat zahrnutí 
do programu monitoringu s.p. Povodí, 

2) zpracovat metodický postup pro hodnocení stavu oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů 
a mokřadů, 

 

 



Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Ad1) MŽP ve spolupráci s MZe (s.p. Povodí); aktualizovaný monitoring vybraných oblastí vymezených pro ochranu 
stanovišť nebo druhů a mokřadů bude zahájen od roku 2016, v návaznosti na program monitoringu, 
předpokládané náklady na 1 profil za rok jsou do 10 000 Kč, 

Ad2) MŽP do roku 2018. 

  



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 
 
 

 

 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 obohatit. Záleží na mnoha faktorech ovlivňujících úživnost rybníka, jako jsou 
průtočnost a hloubka, přikrmování ryb, velikost a složení rybí obsádky, režimu sedimentů apod. 

 

Cílem tohoto listu opatření je zejména návrh novelizace prováděcích předpisů k zákonu 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. 
Zároveň je potřeba upravit provozní a případně průzkumný monitoring povrchových vod. V povodích útvarů tekoucích 
vod, kde se předpokládá významný vliv rybníků na nedosažení dobrého ekologického stavu nebo potenciálu, případně v 
povodích vodárenských nádrží a nádrží s rekreačním využitím, kde je pravděpodobný významný vliv rybníků na úroveň 
trofie a na intenzitu eutrofizačních projevů, je třeba rozšířit monitoring jakosti povrchových vod tak, aby případný vliv 
rybníků mohl být odlišen od vlivů ostatních a pokud možno i kvantifikován. Získané, dosud velmi nedostatečné, údaje 
budou dále využitelné i při formulaci výše zmíněného legislativního předpisu a při jeho praktické aplikaci. 
Při hodnocení vlivu hospodaření na rybnících na jakost vody v recipientu se také doporučuje brát v úvahu zejména vstup 
komunálních odpadních vod do rybníka, způsob odpouštění vody z rybníka (přepad nebo tzv. spodní voda), intenzita 
rybářského hospodaření (vyrovnaná fosforová bilance, relativní krmný koeficient) a emise především fosforu (P celkový) 
a nerozpuštěných látek během výlovu. 
 

 

 

Návrh opatření 
 

1) dopracovat vyhlášku k § 39 odst. 8 vodního zákona – „Zásady pro stanovení podmínek pro použití závadných 
látek za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže“, 

2) upravit Rámcový program monitoringu pro hodnocení případného vlivu rybníků na dosažení dobrého 
ekologického stavu/potenciálu útvarů povrchových vod. 

 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Ad1) MŽP ve spolupráci s MZe; návrh, projednání a schválení úpravy legislativy se předpokládá do roku 2016, 
účinnost od roku 2017, způsob zajištění: vnitřní projednání a běžný legislativní proces. 

Ad2)  MŽP ve spolupráci s MZe, ČHMÚ; do konce roku 2016. 

 



List opatření                 

Název opatření: Území vyhrazená pro odběry pro lidskou spotřebu ID CZE216002 
                  

Vliv:  Typ LO C 
                 

Typ opatření: 
 
 

Zlepšení sledování, hodnocení a celkové začlenění oblastí vymezených 
pro odběry pro lidskou spotřebu do NPP 

 
 

DP 
 
 

 

 

Popis současného stavu 

Monitoring surové vody před její vlastní úpravou na vodu pitnou pro lidskou spotřebu, ať už povrchové nebo podzemní, 
provádí provozovatel vodovodu v rozsahu ukazatelů a v četnosti, které jsou dány vyhláškou č. 428/2001 Sb. [L20]. Od 
1. 4. 2014 je provozovatel povinen tyto údaje každoročně do 31. března zaslat krajskému úřadu a příslušnému správci 
povodí v elektronické podobě určené Ministerstvem zemědělství. 
Vodní útvary sloužící k odběru vody pro účely úpravy na vodu pitnou musí splňovat požadavky RSV uvedené v článku 4 
(včetně norem environmentální kvality stanovených na úrovni Společenství podle článku 16) a pitná voda vyrobená z 
odebrané surové vody musí v závislosti na použitém postupu při úpravě vody splňovat požadavky směrnice Rady 
98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. 
K efektivnímu využití údajů o surové vodě pro zpracování a aktualizaci plánů povodí a programů opatření z hlediska 
zlepšování její jakosti, je třeba vedení jednotné evidence na úrovni správců povodí obsahující kompletní předepsaný 
výčet sledovaných ukazatelů v předepsaných jednotkách a četnostech včetně lokalizace odběrných míst v definovaném 
souřadnicovém systému. 
Pro hodnocení stavu chráněných území vyhrazených pro odběry pro lidskou spotřebu lze využít „Metodiku 
pro hodnocení stavu chráněných území podzemní a povrchové vody vymezených podle čl. 7 Rámcové směrnice o vodě 
č. 2000/60/ES“ (VÚV TGM, Praha 2014).  
 

 

 

Návrh opatření 
 

1) aktualizace formuláře zveřejněného pro ohlašovatele, 
2) vstupní kontrola dat, zpracování dat z ohlašovacích formulářů do jednotné evidence a vyhodnocování dat, 
3) hodnocení stavu chráněných území podzemní a povrchové vody vymezených podle článku 7 Rámcové 

směrnice o vodě č. 2000/60/ES, podle schválené metodiky. 

 

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Ad1) MZe; 2016, 
Ad2) s.p. Povodí; průběžně vždy po předání dat od ohlašovatelů, vlastní zdroje s.p. Povodí, 
Ad3) s.p. Povodí; přípravné práce pro návrh třetích plánů povodí, vlastní zdroje s.p. Povodí. 

 

  



List opatření                 

Název opatření: Sucho a nedostatek vodních zdrojů ID CZE219001 
                  

Vliv: 
 

Typ LO C 
      

 
          

Typ opatření: 
 
 

Omezení negativních dopadů v obdobích sucha 
 
 

DP 
 
 

 

 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 frekvencí 
přívalových srážek, může v dlouhodobějším výhledu způsobit problémy se zajištěním dostatku vody pro zásobování 
obyvatelstva vodou a může ohrozit důležité odběry pro řadu průmyslových odvětví i zemědělství. V neposlední řadě má 
vliv také na stav vodních toků a vodních ekosystémů i suchozemských ekosystémů a mokřadů přímo závisejících na 
vodních ekosystémech. 

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

Jedním z opatření je zvyšování retenční kapacity krajiny včetně zemědělských a urbanizovaných oblastí. Je třeba: 
- zajistit důslednější aplikaci vsakování či retenci koncentrovaných srážkových vod ze staveb podle 

současné legislativy, namísto v praxi často preferované varianty co nejrychlejšího odvedení srážkové vody 
do kanalizace či vodního toku,  

- uplatňovat ve vybraných územích s nepříznivými faktory odtokových poměrů provedení komplexních 
pozemkových úprav s opatřeními řešícími zlepšování vodního režimu krajiny (výstavbu malých nádrží 
s propustným dnem pro podporu infiltrace vod, retenční zasakovací průlehy namísto přímého odvádění 
srážkových vod do vodních toků, revitalizace vodních toků a jejich niv namísto upravených 
a degradovaných; přirozené a přírodě blízké nivy a mokřady disponují aktivní retencí vody a zmírňují 
dopady extrémních výkyvů počasí atd.), 

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

 

Dalším opatřením, které přispěje ke snížení rizika vzniku nedostatku vody, je podpora realizace opatření, zlepšujících 
vodní režim krajiny a zajišťujících dostatečně kapacitní vodní zdroje, které pomohou překlenout nepříznivé období. 
Výstavba nových vodních děl bude realizována pouze v případě prokázané potřeby a vyčerpání všech ostatních 
možných opatření, nicméně s ohledem na časově značně dlouhou potřebu přípravné fáze je z hlediska principu 
předběžné opatrnosti nezbytné zahájit přípravu již v tomto plánovacím období. S ohledem na získané poznatky může být 
řešení v podobě vodních nádrží s potřebnou akumulační kapacitou realizováno a uvedeno do provozu (za optimálního 
průběhu prací od projektu po realizaci) ne dříve než za dvacet let od zahájení příprav. 
 

 V souvislosti s prodlužováním období bez srážek, která se opakovaně na našem území vyskytují, a  nepříznivými 
prognózami dalšího vývoje, je třeba rozvíjet a v předstihu přijímat opatření k zajištění odběrů pro zásobení obyvatelstva 
pitnou vodou, nadlepšování průtoků v některých vodních tocích a uspokojení potřeb průmyslu a zemědělství. Pro 
přizpůsobení se probíhající změně klimatu a jejím důsledkům se celosvětově doporučuje zavádění adaptačních opatření, 
a to zejména tzv. proaktivních, která budou důsledky klimatických změn předjímat s dostatečným časovým předstihem. 
Tímto přístupem je možné vytvořit funkční a ekonomicky přijatelnější opatření než ta, která by byla přijímána až po 
vzniku případného problému či až za 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. V této souvislosti by měly být rovněž 
revidovány a aktualizovány normy pro závlahu, které byly zpracovány v 90. letech 20. století. Je třeba používat techniky 
závlah s minimálními nároky na spotřebu vody a optimalizovat závlahové dávky z hlediska druhů zemědělských plodin, 
což předpokládá modernizaci závlahových soustav a bude mít také pozitivní vliv na protierozní ochranu zemědělské 
půdy. 
Jako jedno z možných výhledových řešení se jeví umělá infiltrace povrchové a srážkové vody do podzemních vod. Pro 



toto řešení jsou vytipovány vhodné lokality s návrhem provést další podrobné průzkumy a výzkumné projekty 
a navrhnout následně konkrétní řešení, která se budou realizovat. U lokalit je vhodné zavést jejich ochranu. 
Dalším z možných doprovodných  opatření je zavedení povinného hospodaření se srážkovými vodami ve smyslu jejich 
akumulace a opětovného využití na závlahy a v domácnostech mimo pitné účely a vaření. V tomto směru je důležitá 
osvěta veřejnosti, případná úprava legislativy a zavedení vhodných systémů na trh. Při realizaci akcí zaměřených na 
hospodaření se srážkovými vodami je vhodné vycházet především z  norem TNV 75 9011 a ČSN 75 9010. 
V celé České republice je více než polovina kanalizačních systémů zatížena vyšším podílem balastních vod, který místy 
činí podíl i přes 50 %. Tento vysoký podíl balastních vod přispívá nižší retenci vody v povodí. Mimo to způsobuje nižší 
účinnost čistíren odpadních vod naředěním přitékajícího znečištění, a proto je jeho snížení žádoucí nejen z hlediska 
problematiky sucha.  
Odváděné množství srážkových vod by mělo být postupně snižováno odpojováním nepropustných ploch, z nichž budou 
srážkové vody druhotně využívány, a snižováním rozsahu nepropustných ploch jejich přeměnou na polopropustné 
povrchy. 
 

 

 

Návrh opatření 
 

1) realizace závěrů a doporučení meziresortní pracovní skupiny „Voda - Sucho“, mimo jiné detailněji rozpracovat 
problematiku sucha – definice, vyhlášení a operativní řešení stavu sucha (mimořádné manipulace na vodních 
nádržích, omezení odběrů vod, organizační opatření atd.), 

2) provádět komplexní analýzy adaptačních opatření na klimatickou změnu zohledňující dosažený stupeň 
poznání, 

3) zahájit přípravy realizace vhodných opatření v regionech s opakujícím se suchem a rizikem nedostatku vody, 
přednostně přírodě blízkých opatření a adaptačních opatření na klimatickou změnu nenarušujících dobrý stav 
vodních útvarů, a to se zohledněním dosaženého stupně poznání a nejlepších dostupných technologií, 

4) uplatňovat legislativní a organizační opatření k adaptaci na klimatickou změnu, 

5) analyzovat a přehodnocovat nároky na odběry vod ve vztahu k jejich opodstatněnosti; zásoby podzemních vod 
v maximální míře využívat pro pitné účely, 

6) revize legislativy a metodik - 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, krajinných prvků s retenční funkcí, obnova lužních lesů, 
rušení nevhodných melioračních systémů apod.), 

7) připravit dotační tituly k posílení retence vody v krajině, 

8) zahájit přípravy opatření na infiltraci povrchových a srážkových vod do vod podzemních na vytipovaných 
lokalitách, 

9) legislativně a metodicky podpořit využívání srážkových vod, osvěta veřejnosti zaměřená na šetrné zacházení 
s vodními zdroji, 

10) v rámci generelů odvodnění měst a obcí nebo podobných projektů řešit snížení podílu balastních vod a snížení 
odvodněných ploch, řešit taktéž retenci srážkové vody a její využívání nebo zasakování, 

11) snižovat soustředěný odtok srážkových vod z dopravních staveb (retence, akumulace, vsakování), 

12) zahájit jednání o zpoplatnění odběrů pro závlahy a postupně snižovat rozdíl mezi poplatky za odběry 
povrchových a podzemních vod, 

13) Metodicky zajistit zohlednění vlivu kvantity povrchových vod (ekologické průtoky) do hodnocení stavu útvarů 
povrchových vod (v rámci hydromorfologie) tak, aby zajištění ekologického průtoku přispívalo k dosahování 
dobrého stavu vod, 

14) dokončit legislativní proces NV k minimálním zůstatkovým průtokům a metodický pokyn, průběžně pak zajistit 
změny nakládání s vodami ve smyslu dodržování minimálních zůstatkových průtoků a průběžně zajišťovat 
kontrolu jejich dodržování, 

15) revize výjimek z vodního zákona při vláhovém deficitu a revize a aktualizace norem pro závlahy. 
 

 



Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření 
 

Ad1) dle působnosti jednotlivých subjektů v souladu se schváleným harmonogramem, 

Ad2) s.p. Povodí, samosprávy, podpora resorty MŽP a MZe; do roku 2018, 

Ad3) MŽP a MZe dle působnosti; do roku 2017, 

Ad4) MŽP a MZe dle působnosti; do roku 2017, 

Ad5) MŽP a MZe dle působnosti; do roku 2017, 

Ad6) MZe a MŽP dle působnosti; průběžně do roku 2018, 

Ad7) MZe ve spolupráci s MŽP; do roku 2017, 

Ad8) MŽP ve spolupráci s MZe; zadat pilotní projekty s plněním do roku 2019, předpoklad max. 300 mil. Kč, 
opatření následně realizovat, 

Ad9) MMR, MZe a MŽP; do roku 2017, informační kampaň 5 mil. Kč, 

Ad10) vlastníci (správci) a provozovatelé vodohospodářské infrastruktury; průběžně, 

Ad11) vlastníci či správci u stávajících staveb, investoři u nových staveb; průběžně  

Ad12) MZe a MŽP; řešení zpoplatnění závlah od roku 2017, snižování rozdílu průběžně s cílem do roku 2020 

Ad13) MŽP ve spolupráci s MZe; na začátku prací ve třetím plánovacím cyklu,  

Ad14) MŽP; NV a metodický pokyn do roku 2016; kontroly zůstatkových průtoků a změny VH povolení průběžně – 
vodoprávní úřady, s.p. Povodí, ČIŽP, 

Ad15) MZe; revize výjimek z vodního zákona od roku 2017, revize závlahových norem 2019 (náklady 700 tis. Kč). 
 

 



Příloha č. 4 - Program prioritních opatření a ostatní opatření

DP ID opatření název opatření
typ 

opatření

kapitola 

NPP
zařazení poznámka

náklady 

[mil. Kč]

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0840 -

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0760 -

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0550 -

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0440 -

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0230 -

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0210 -

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0190 -

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0170 -

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0165_J -

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0060 -

BER BER204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření BER_0900 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0420 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0585_J -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0560 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0500 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0530 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0370 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0310 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0290 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0060 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0810 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0740 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0770 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0610 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0490 -

BER BER205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření BER_0830 -

BER BER207002 Toužim - rekonstrukce kanalizace (BE100040) A V.1.7 ostatní opatření 18

BER BER207003 Hostokryje - výstavba kanalizace (BE100048) A V.1.7 program opatření 11.7

BER BER207004 Nouzov - výstavba kanalizace (BE100049) A V.1.7 program opatření 12.7

BER BER207005 Přílepy - výstavba kanalizace (BE100051) A V.1.7 program opatření 18.7

BER BER207006 Točník-Otín-Předslav - výstavba kanalizace (BE100053) A V.1.7 program opatření 84.1

BER BER207007 Trhové Dušníky - rekonstrukce  a výstavba kanalizace (BE100059) A V.1.7 program opatření 18

BER BER207008 Bohutín - Vysoká Pec - rekonstrukce a výstavba kanalizace (BE100060) A V.1.7 program opatření 38

BER BER207009 Vráž - výstavba kanalizace (BE100063) A V.1.7 program opatření 138.7

BER BER207010 Praskolesy - výstavba kanalizace a ČOV (BE100065) A V.1.7 program opatření 70.2

BER BER207014 Drozdov - kanalizace a ČOV (BE100072) A V.1.7 program opatření 36.9

BER BER207015 Litohlavy - výstavba kanalizace a ČOV (BE100075) A V.1.7 program opatření 8.5

BER BER207016 Praha - Lochkov, rekonstrukce a výstavba kanalizace (BE100101) A V.1.7 ostatní opatření 54

BER BER207017

Praha - Lipence - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rozšíření ČOV 

(BE100102) A V.1.7 program opatření 82

BER BER207018 Rudná - dostavba kanalizace (BE100030) A V.1.7 ostatní opatření 43.6

BER BER207019 Žinkovy - výstavba ČOV A V.1.7 program opatření 15

BER BER207020 Odkanalizování obcí Koterov, Lobzy, Radobyčce, Božkov a Litice A V.1.7 program opatření 65

BER BER207021 Manětín - výstavba ČOV A V.1.7 ostatní opatření 48.5

BER BER207023 Číhaň - kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 20

BER BER207024 Hlohovice - odkanalizování a výstavba ČOV A V.1.7 ostatní opatření 20

BER BER207025 Draženov - rekonstrukce ČOV A V.1.7 ostatní opatření 13.77948

BER BER207026 Skašov - vegetační ČOV a dostavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 7.721

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0910 980.1

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0540 803.95

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0920 678.85

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0870 591.4

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0840 393.45

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0900 352.35
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Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0880 346.95

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0760 337.9

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0750 250

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0850 243.65

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0560 222.7

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0830 208.95

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0770 186.35

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0230 174.9

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0285_J 166.5

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0440 145.2

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0620 140

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 program opatření BER_0890 133.8

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0240 96.05

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0860 50.3

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0680 25.1

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0400 24

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0520 23.25

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0700 11.5

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0710 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0310 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0690 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0670 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0010 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0300 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0120 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0165_J -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0325_J -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0585_J -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_2015_J -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0290 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0610 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0380 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_2070 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0490 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0590 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0140 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0250 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0110 -
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Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0390 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0600 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0730 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0050 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0500 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0420 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0150 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0470 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0570 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0180 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0100 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0270 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0650 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0210 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_2020 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0130 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0660 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0820 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0510 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0200 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0220 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0930 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0080 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0190 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0940 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0040 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0630 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0350 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0740 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0370 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0060 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0260 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0170 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0640 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0450 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0460 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0530 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_2410 -
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Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0090 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0340 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0360 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0550 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0330 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0810 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0430 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0480 -

BER BER207028

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (BE100096) B V.1.7 ostatní opatření BER_0720 -

BER BER207029 Plasy - dostavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 18

BER BER207030 Hradec u Stoda - dostavba kanalizace III. Etapa A V.1.7 ostatní opatření 30

BER BER207031 Nučice - dostavba kanalizace, rekonstrukce a intenzifikace ČOV A V.1.7 ostatní opatření 25

BER BER207032 Horní Ves - výstavba ČOV A V.1.7 ostatní opatření 8

BER BER207033 Trstěnice - rekonstrukce ČOV A V.1.7 ostatní opatření 8

BER BER207034 Pocinovice - výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 80

BER BER207035 Město Touškov - rekonstrukce kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 18

BER BER207036 Město Touškov - rekonstrukce ČOV A V.1.7 ostatní opatření 30

BER BER207037 Všeruby - intenzifikace ČOV A V.1.7 program opatření 10

BER BER207038 Ledce u Plzně - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 50

BER BER207039 Sekerské Chalupy - výstavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 20

BER BER207040 Hlohová - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 31.813

BER BER207041 Hromnice - dostavba kanalizace A V.1.7 program opatření 10

BER BER207043 Chudenice - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření -

BER BER207044 Červené Poříčí - dostavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření -

BER BER207045 Nahý Újezdec - výstavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření -

BER BER207046 PČOV Lochkov – rozšíření A V.1.7 ostatní opatření 13

BER BER207047 PČOV Lipence – modernizace a zkapacitnění A V.1.7 program opatření 20

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0350 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0830 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0480 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0540 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0550 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0560 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0620 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0450 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0770 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0610 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0840 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0890 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0900 -
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BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0920 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0940 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0370 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0760 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0400 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0360 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0240 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0100 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0090 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0060 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0040 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0740 -

BER BER210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 

zvlášť nebezpečných látek (BE100088)

B V.1.10 program opatření BER_0430 -

BER BER210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (BE100091) B V.1.10 program opatření BER_0540 -

BER BER210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (BE100091) B V.1.10 program opatření BER_0390 -

BER BER210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (BE100091) B V.1.10 program opatření BER_0380 -

BER BER210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (BE100091) B V.1.10 program opatření BER_0360 -

BER BER210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (BE100091) B V.1.10 program opatření BER_0350 -

BER BER210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (BE100091) B V.1.10 program opatření BER_0420 -

BER BER210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (BE100091) B V.1.10 program opatření BER_2410 -

BER BER210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (BE100091) B V.1.10 program opatření BER_0400 -

BER BER210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (BE100091) B V.1.10 program opatření BER_0940 -

BER BER210003 Strabag Holostřevy obalovna A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210004 RESPO, s.r.o. Skviřín A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210005 SVA, a.s. (BE150005) A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210006 LB IMMO a.s. Horní Bříza A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210007 Oprámy Horní Bříza A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210008 HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. Doudlevce (BE150019) A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210009 Prádelny a čistírny Plzeň (BE150021) A V.1.10 program opatření 100

BER BER210010 HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. Plzeň (BE150024) A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210011 Skleníkový areál Brudra A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210012 Prameny A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210013 Břasy – bývalá ultramarínka A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210014 Chemická čistírna a prádelna (BE150027) A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210015 Kovohutě Příbram a.s. (BE150028) A V.1.10 program opatření 100

BER BER210016 Jímací území Rakovnický potok A V.1.10 program opatření 100

BER BER210017 Permon s.r.o. 2 A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210018 Benzina s.r.o. ČSPHM Stod A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210019 Benzina s.r.o. ČSPHM Tachov A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210020 Benzina s.r.o. ČSPHM Toužim A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210021 Jáma (BE150036) A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210022 KOVO Velká Hleďsebe A V.1.10 program opatření 100
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BER BER210023 Slivenec-skládka TKO A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER210024 Kaznějov A V.1.10 ostatní opatření -

BER BER219002 Nádrž Senomaty na Kolešovickém potoce A V.1.17 ostatní opatření 125

BER BER220001 Generel odvodnění města Nýrsko A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220002 Generel odvodnění města Kdyně A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220002 Generel odvodnění města Nýrsko A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220003 Generel odvodnění města Nýrsko A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220003 Generel odvodnění města Nové Strašecí A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220004 Generel odvodnění města Planá A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220005 Generel odvodnění města Stochov A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220006 Generel odvodnění města Dobřany A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220007 Generel odvodnění města Černošice A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220008 Generel odvodnění města Hořovice A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220009 Generel odvodnění města Králův Dvůr A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220010 Generel odvodnění města Nýřany A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220011 Generel odvodnění města Přeštice A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220012 Generel odvodnění města Stříbro A V.1.7 ostatní opatření 2

BER BER220013 Generel odvodnění města Domažlice A V.1.7 ostatní opatření 4

BER BER220014 Generel odvodnění města Tachov A V.1.7 ostatní opatření 4

BER BER220015 Generel odvodnění města Mariánské Lázně A V.1.7 ostatní opatření 4

BER BER220016 Generel odvodnění města Rokycany A V.1.7 ostatní opatření 5

BER BER220017 Generel odvodnění města Rakovník A V.1.7 program opatření 4

BER BER220018 Generel  odvodnění města Beroun A V.1.7 ostatní opatření 6

BER BER220019 Generel odvodnění města Klatovy A V.1.7 ostatní opatření 4

BER BER220020 Generel odvodnění města Příbram A V.1.7 program opatření 3

BER BER220021 Aktualizace generelu odvodnění města Plzeň A V.1.7 ostatní opatření 6

BER BER220022 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0040 B V.1.7 ostatní opatření BER_0040 1.638

BER BER220023 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0050 B V.1.7 ostatní opatření BER_0050 3.6414

BER BER220024 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0060 B V.1.7 ostatní opatření BER_0060 0.8442

BER BER220025 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0080 B V.1.7 ostatní opatření BER_0080 1.0458

BER BER220026 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0090 B V.1.7 ostatní opatření BER_0090 0.4158

BER BER220027 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0110 B V.1.7 ostatní opatření BER_0110 2.4318

BER BER220028 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0165_J B V.1.7 ostatní opatření BER_0165_J 10.76

BER BER220029 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0170 B V.1.7 program opatření BER_0170 3.78

BER BER220030 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0180 B V.1.7 ostatní opatření BER_0180 2.8602

BER BER220031 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0190 B V.1.7 program opatření BER_0190 6.3504

BER BER220032 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0200 B V.1.7 ostatní opatření BER_0200 0.7434

BER BER220033 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0210 B V.1.7 ostatní opatření BER_0210 1.7136

BER BER220034 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0220 B V.1.7 program opatření BER_0220 6.1992

BER BER220035 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0230 B V.1.7 program opatření BER_0230 3.7422

BER BER220036 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0240 B V.1.7 program opatření BER_0240 5.229

BER BER220037 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0250 B V.1.7 ostatní opatření BER_0250 12.0456

BER BER220038 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0260 B V.1.7 program opatření BER_0260 6.5394

BER BER220039 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0270 B V.1.7 ostatní opatření BER_0270 1.3608

BER BER220040 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0285_J B V.1.7 ostatní opatření BER_0285_J 12.5

BER BER220041 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0330 B V.1.7 program opatření BER_0330 3.9816

BER BER220042 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0350 B V.1.7 program opatření BER_0350 3.276

BER BER220043 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0360 B V.1.7 program opatření BER_0360 4.8384

BER BER220044 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0370 B V.1.7 program opatření BER_0370 5.8212

BER BER220045 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0380 B V.1.7 program opatření BER_0380 4.4604

BER BER220046 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0390 B V.1.7 program opatření BER_0390 3.1626

BER BER220047 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0400 B V.1.7 ostatní opatření BER_0400 1.6506

BER BER220048 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0420 B V.1.7 program opatření BER_0420 30

BER BER220049 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0440 B V.1.7 program opatření BER_0440 18.9756

BER BER220050 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0450 B V.1.7 program opatření BER_0450 10.2438

BER BER220051 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0460 B V.1.7 program opatření BER_0460 2.9106

BER BER220052 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0470 B V.1.7 ostatní opatření BER_0470 1.8774

BER BER220053 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0480 B V.1.7 program opatření BER_0480 19.1016

BER BER220054 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0500 B V.1.7 program opatření BER_0500 3.4902

BER BER220055 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0510 B V.1.7 program opatření BER_0510 13.9986

BER BER220056 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0520 B V.1.7 program opatření BER_0520 4.3848

BER BER220057 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0530 B V.1.7 program opatření BER_0530 12.6378

BER BER220058 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0540 B V.1.7 program opatření BER_0540 4.1076

BER BER220059 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0550 B V.1.7 program opatření BER_0550 7.7742

BER BER220060 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0600 B V.1.7 ostatní opatření BER_0600 5.607

BER BER220061 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0630 B V.1.7 program opatření BER_0630 3.8556

BER BER220062 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0640 B V.1.7 program opatření BER_0640 9.4374

BER BER220063 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0680 B V.1.7 program opatření BER_0680 5.7582

BER BER220064 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0690 B V.1.7 program opatření BER_0690 5.4558

BER BER220065 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0700 B V.1.7 program opatření BER_0700 3.7548

BER BER220066 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0730 B V.1.7 ostatní opatření BER_0730 1.8522

BER BER220067 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0880 B V.1.7 ostatní opatření BER_0880 0.9324

BER BER220068 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0920 B V.1.7 ostatní opatření BER_0920 0.189

BER BER220069 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0930 B V.1.7 ostatní opatření BER_0930 3.7296

BER BER220070 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0940 B V.1.7 ostatní opatření BER_0940 1.7766

BER BER220071 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_2070 B V.1.7 ostatní opatření BER_2070 0.252

BER BER220072 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_2410 B V.1.7 ostatní opatření BER_2410 1.3482
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BER BER220073 Berounka - zprostupnění jezu Karlštejn řkm 24,489 (BE110016) A V.1.12 program opatření 1.2

BER BER220074 Berounka - zprostupnění jezu Zadní Třebaň řkm 21,638 (BE110017) A V.1.12 program opatření 6.4

BER BER220075 Berounka - zprostupnění jezu Řevnice řkm 19,429 (BE110018) A V.1.12 program opatření 3.95

BER BER220076 Berounka - zprostupnění jezu Dobřichovice řkm 16,117 (BE110019) A V.1.12 program opatření 5.35

BER BER220077 Berounka - zprostupnění jezu Mokropsy řkm 11,809 (BE110022) A V.1.12 program opatření 2.9

BER BER220078 Berounka - zprostupnění jezu Roztoky řkm 63,081 (BE110035) A V.1.12 program opatření 5

BER BER220079 Revitalizace Střely u Chyše (BE110079) A V.1.12 program opatření 5

BER BER220080 Radbuza - zprostupnění jezu Denisovo nábřeží řkm 1,439 (BE110082) A V.1.12 program opatření 20

BER BER220081 Radbuza - zprostupnění jezu Doudlevce řkm 4,068 (BE110083) A V.1.12 program opatření 3.75

BER BER220082 Úhlava - zprostupnění jezu Štěnovice řkm 14,500 (BE110085) A V.1.12 program opatření 2.8

BER BER220083 Revitalizace Radbuzy - u obce Rybník A V.1.12 program opatření 40

BER BER220084 Revitalizace Lichovského potoka A V.1.12 program opatření 4

BER BER220085 Berounka - zprostupnění jezu Sýkořice řkm 50,995 (BE110036) A V.1.12 program opatření 3.9

BER BER220086 Radbuza - zprostupnění jezu Svržno řkm 88,519 A V.1.12 program opatření 5

BER BER220087 Úhlava - zprostupnění jezu Poborovice 2 řkm 68,165 A V.1.12 program opatření 4

BER BER220088 Úslava - zprostupnění jezu Božkov řkm 5,300 A V.1.12 program opatření 5

BER BER220090 Revitalizace Loděnice Nenačovice (BE110005) A V.1.12 ostatní opatření 4.2

BER BER220091 Revitalizace potoka V Rači (BE110006) A V.1.12 ostatní opatření 5.4

BER BER220092 Výstavba MVN Konopas (BE110008) A V.1.12 ostatní opatření 6.3

BER BER220093 Částečná revitalizace Berounky Tetín (BE110014) A V.1.12 ostatní opatření 12

BER BER220094 Ekologická povodňová berma Srbsko (BE110015) A V.1.12 program opatření 6

BER BER220095

Revitalizace Lišanského potoka - od soutoku s Červeným potokem po ústí do 

Rakovnického potoka (BE110020) A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220096 Studie revitalizace toku a nivy Berounky Černošice - Zbraslav (BE110025) A V.1.12 program opatření 3

BER BER220097 Revitalizace Švarcavy (BE110028) A V.1.12 program opatření 5.4

BER BER220098 Revitalizace Radotínského potoka Nučice - Chýnice (BE110029) A V.1.12 program opatření 10.5

BER BER220099 Revitalizace Litavky Láz - Bohutín (BE110045) A V.1.12 ostatní opatření 2.4

BER BER220100 Revitalizace Litavky Havírna - Podlesí (BE110046) A V.1.12 ostatní opatření 12

BER BER220101 Revitalizace Litavky Trhové Dušníky (BE110048) A V.1.12 ostatní opatření 8

BER BER220102 Revitalizace Litavky Lochovice - Libomyšl (BE110050) A V.1.12 ostatní opatření 3.6

BER BER220103 Revitalizace Červeného potoka Bavoryně (BE110055) A V.1.12 ostatní opatření 3.6

BER BER220104 Revitalizace Stroupínského p. Újezd - Žebrák (BE110057) A V.1.12 ostatní opatření 7.2

BER BER220105 Revitalizace Mže (BE110058) A V.1.12 ostatní opatření 4

BER BER220106 Revitalizace Černého a Klenečského potoka (BE110059) A V.1.12 ostatní opatření 50

BER BER220107 Revitalizace LB přítoku Mihovnky od Nové Vsi (BE110063) A V.1.12 program opatření 4.7

BER BER220108 Revitalizace Mihovky (BE110064) A V.1.12 program opatření 16.2

BER BER220109 Revitalizace Bradavy (BE110068) A V.1.12 ostatní opatření 25

BER BER220110 Revitalizace Holoubkovského potoka (BE110072) A V.1.12 ostatní opatření 20.2

BER BER220111 Revitalizace Zlatého potoka (BE110075) A V.1.12 ostatní opatření 13.8

BER BER220112 Revitalizace Merklínky u Ptenína (BE110078) A V.1.12 ostatní opatření 25

BER BER220113 Revitalizace Jelenky (BE110080) A V.1.12 ostatní opatření 10

BER BER220114 Revitalizace trubních odpadů v k. ú. Roupov (BE110081) A V.1.12 ostatní opatření 5

BER BER220115 Renaturace Kolešovického potoka nad Kolešovicemi A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220116 Renaturace potoka od Heřmanova A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220117 Renaturace Kounovského potoka a potoka Od Kounova A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220118 Renaturace Nesuchyňského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220119 Renaturace Novodvorského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220120 Renaturace Červeného a Krušovického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220121 Revitalizace potoka Olešná A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220122 Renaturace Karlovského potoka a přítoku A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220123 Renaturace Příbramského potoka, Jeruzalémského potoka a potoka Vojna A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220124 Renaturace Ohrazenického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220126 Revitalizace Chlumeckého potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220127 Revitalizace Novodvorského potoka a potoka od Osova A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220128

Dílčí revitalizační opatření ke zlepšení stavu Červeného potoka od Komárova 

po Tihavu A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220129 Renaturace Tihavy A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220130

Dílčí revitalizační opatření ke zlepšení stavu Litavky od Libomyšli po ústí do 

Berounky A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220131 Dílčí revitalizační opatření ke zlepšení stavu Červeného potoka pod Bavoryní A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220134 Revitalizace Suchomastského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220135 Renaturace Loděnice u Řevničova A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220136 Renaturace Mšeckého potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220137 Renaturace Loděnice nad Turyňským rybníkem A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220138 Renaturace Žehrovického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220139 Renaturace Lipeňského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220140 Renaturace Černého potoka a jeho přítoků A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0700 0.122

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0660 0.122

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0860 0.122

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0910 0.122

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0740 0.122

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0380 0.12

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0750 0.118
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BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0760 0.102

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0620 0.102

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0210 0.102

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0240 0.097

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0250 0.052

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0220 0.034

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0170 0.032

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0390 0.032

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0110 0.032

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0270 0.026

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0680 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0930 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0870 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0850 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0810 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0710 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0670 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0650 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0640 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0540 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0520 0.024

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0880 0.019

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0430 0.018

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0480 0.018

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0840 0.016

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0530 0.016

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0500 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0610 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0690 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0590 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0510 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0180 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0570 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0040 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0080 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0090 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0920 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0720 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0600 0.009

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0460 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0050 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_2410 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_2070 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0890 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0770 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0490 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0470 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0450 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0400 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0340 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0310 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0260 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0200 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0440 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0060 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0100 0.005

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0550 0.003

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0820 0.003

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0560 0.003

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0730 0.003

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0290 -

BER BER220142 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření BER_0300 -

BER BER220143 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Lučina B V.1.3 ostatní opatření BER_2020 -

BER BER220143 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Lučina B V.1.3 ostatní opatření BER_2015_J -

BER BER220143 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Lučina B V.1.3 ostatní opatření BER_0010 -

BER BER220144 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Hracholusky B V.1.3 program opatření BER_0060 2.724

BER BER220144 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Hracholusky B V.1.3 program opatření BER_2070 2.146

BER BER220144 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Hracholusky B V.1.3 program opatření BER_0050 1.926

BER BER220144 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Hracholusky B V.1.3 ostatní opatření BER_0040 1.156

BER BER220144 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Hracholusky B V.1.3 ostatní opatření BER_0100 0.578

BER BER220144 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Hracholusky B V.1.3 ostatní opatření BER_0090 0.578

BER BER220144 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Hracholusky B V.1.3 ostatní opatření BER_0110 -

BER BER220144 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Hracholusky B V.1.3 ostatní opatření BER_0080 -

BER BER220144 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Hracholusky B V.1.3 ostatní opatření BER_0165_J -

BER BER220144 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Hracholusky B V.1.3 ostatní opatření BER_0150 -

BER BER220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Žlutice B V.1.3 ostatní opatření BER_0560 0.578

BER BER220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Žlutice B V.1.3 ostatní opatření BER_0585_J -
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BER BER220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Žlutice B V.1.3 ostatní opatření BER_0570 -

BER BER220146 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Klíčava B V.1.3 ostatní opatření BER_0810 0.578

BER BER220147 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích A V.2 ostatní opatření 0.05

BER BER220148 Úhlava - zprostupnění jezu Hradiště řkm 3,889 A V.1.12 program opatření 5

BER BER220149 Klabava - zprostupnění jezu Chrást řkm 2,269 A V.1.12 program opatření 3.325

BER BER220150 Mostiště - revitalizace a odbahnění rybníka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220151 Trnová - revitalizace rybníka A V.1.12 ostatní opatření 2

BER BER220152 Trnová - revitalizace Víseckého rybníka A V.1.12 ostatní opatření 45

BER BER220153 Trnová - úprava toku Bělá A V.1.12 ostatní opatření 7.4

BER BER220154 Draženov - revitalizace MVN a PBP od Veškerého rybníka A V.1.12 ostatní opatření 1.3

BER BER220155 Draženov - revitalizace lokality Dobrá voda A V.1.12 ostatní opatření 2.4

BER BER220156 Draženov - revitalizace vodních toků A V.1.12 ostatní opatření 2.9

BER BER220157 Všekary - oprava návesních rybníčků A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220158 Všekary - obnova vodní plochy A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220159 Všekary - revitalizace bezejmenného přítoku Chuchly A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220160 Spálené Poříčí - revitalizace údolní nivy Bradavy a její přítoků A V.1.12 program opatření 3

BER BER220161 Vlkov - revitalizace pravostranného přítoku Bradavy A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220163 Kostelec - revitalizace pravostranného přítoku Touškovského potoka A V.1.12 ostatní opatření 3.3

BER BER220164 Vysoká Libyně - obnova rybníka na Hradeckém potoce A V.1.12 ostatní opatření 4.5

BER BER220165 Vysoká Libyně - revitalizace stávající vodní plochy A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220166 Nevřeň - vybudování terciálního stupně čištění odpadních vod A V.1.7 ostatní opatření 8

BER BER220167 Kamenný Újezd  - revitalizace Pekelského potoka A V.1.12 program opatření 10

BER BER220168 Lázně Kynžvart - úprava Rašelinného potoka A V.1.12 ostatní opatření 11.5

BER BER220169 Tři sekery - odbahnění rybníku Ptačák A V.1.12 ostatní opatření 2.5

BER BER220170 Trstěnice - odbahnění rybníku na návsi A V.1.12 ostatní opatření 0.5

BER BER220171 Ledce u Plzně - odbahnění obecního rybníku revitalizace Třemošné A V.1.12 ostatní opatření 24

BER BER220172 Hromnice - revitalizace rybníka A V.1.12 ostatní opatření 4

BER BER220173 Němčice - oprava MVN a revitalizace toku A V.1.12 ostatní opatření 3.5

BER BER220174 Jeníkovice - oprava MVN A V.1.12 ostatní opatření 0.5

BER BER220175 Meclov Březinky - obnova části původního toku a výstavba tůní A V.1.12 ostatní opatření 2.4

BER BER220176 Skelná Huť - zlepšení retenční schopností krajiny A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220177 Všekary - výstavba MVN A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220178 Trhanov - obnova MVN A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220179 Radbuza - zprostupnění jezu Holýšov řkm 47,790 A V.1.12 program opatření 6

BER BER220180 Radbuza - zprostupnění jezu Srby řkm 74,550 A V.1.12 program opatření 5

BER BER220181 Střela - zprostupnění jezu Dolní Hradiště řkm 3,596 A V.1.12 program opatření 5.2

BER BER220182 Letiny - obnova rybníku a vybudování tůní A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220183 Chotíkov - revitalizace Chotíkovského potoka a vybudování tůní A V.1.12 ostatní opatření 13

BER BER220184 Nevřeň - výstavba tůně A V.1.12 ostatní opatření 1.2

BER BER220185 Hradec - revitalizace Touškovského potoka A V.1.12 ostatní opatření 28

BER BER220186 Revitalizace a renaturace Rakovského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220187 Revitalizace a renaturace Klabavy A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220188 Revitalizace Voldušského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

BER BER220189 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření BER_0180 -

BER BER220189 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření BER_0910 -

BER BER220189 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření BER_0140 -

BER BER220189 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření BER_0930 -

BER BER220189 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření BER_0820 -

BER BER220189 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření BER_0480 -

BER BER220189 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření BER_0470 -

BER BER220190 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření BER_0420 43.175

BER BER220190 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření BER_0370 42.485

BER BER220190 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření BER_0480 33.68

BER BER220190 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření BER_0550 18.24

BER BER220190 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření BER_0290 16.4

BER BER220190 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření BER_0730 15.1

BER BER220190 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření BER_0440 4.55

BER BER220190 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření BER_0325_J 1.5

BER BER220190 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření BER_0490 -

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0420 0.08

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0400 0.08

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0350 0.08

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0900 0.06

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0480 0.06

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0370 0.06

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0310 0.06

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0300 0.06

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0290 0.04

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0560 0.02

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_2410 0.02

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0570 0.02

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0940 0.02

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0250 0.02

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0170 0.02

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0110 0.02

BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0840 0.02
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BER BER220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření BER_0760 0.02

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_2120 -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0820 -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0750 -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0740 -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0640 -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0495_J -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0370 -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0320 -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0180 -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0400 -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0095_J -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0015_J -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0260 -

DVL DVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření DVL_0125_J -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0800 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0630 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0330 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0095_J -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0080 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0780 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0810 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_2120 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0500 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0370 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0050 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0380 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0400 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0430 -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0495_J -

DVL DVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření DVL_0360 -

DVL DVL207002 Humpolec - dostavba kanalizace (DV100007) A V.1.7 program opatření 93.6

DVL DVL207003 Jílové u Prahy - dostavba kanalizace (DV100009) A V.1.7 program opatření 20

DVL DVL207004 Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce kanalizace (DV100011) A V.1.7 program opatření 59.2

DVL DVL207005 Libčice nad Vltavou - dostavba kanalizace (DV100012) A V.1.7 program opatření 10

DVL DVL207006 Světlá nad Sázavou - rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV (DV100016) A V.1.7 program opatření 45.6

DVL DVL207008 Roztoky - dostavba kanalizace (DV100026) A V.1.7 ostatní opatření 34.5

DVL DVL207009 Sázava - výstavba a rekonstrukce kanalizace (DV100031) A V.1.7 program opatření 9

DVL DVL207010 Sedlčany - přestavba kanalizace (DV100032) A V.1.7 ostatní opatření 197.6

DVL DVL207011 Praha - Kolovraty - rekonstrukce a výstavba kanalizace (DV100033) A V.1.7 program opatření 68

DVL DVL207012 Praha - Nebušice - Rekonstrukce a výstavba kanalizace (DV100034) A V.1.7 ostatní opatření 174

DVL DVL207014 Zruč nad Sázavou - výstavba a rekonstrukce kanalizace (DV100040) A V.1.7 program opatření 52

DVL DVL207015 Praha - Suchdol - rekonstrukce a výstavba kanalizace (DV100046) A V.1.7 ostatní opatření 246

DVL DVL207016 Bystřice - výstavba kanalizace (DV100049) A V.1.7 program opatření 11

DVL DVL207017 Kladno - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV (DV100051) A V.1.7 program opatření 633

DVL DVL207018 Velvary - rekonstrukce kanalizace (DV100056) A V.1.7 program opatření 41.9

DVL DVL207019 Rosovice - výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV (DV100058) A V.1.7 program opatření 10

DVL DVL207020

Dubenec – rekonstrukce a výstavba kanalizace, doplnění funkce ČOV 

(DV100059) A V.1.7 ostatní opatření 40

DVL DVL207021

Dublovice – rekonstrukce a výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV 

(DV100060) A V.1.7 ostatní opatření 10

DVL DVL207022

Solenice – rekonstrukce a výstavba kanalizace, doplnění funkce ČOV 

(DV100062) A V.1.7 ostatní opatření 9

DVL DVL207023 Nížkov - výstavba kanalizace (DV100067) A V.1.7 ostatní opatření 23.9

DVL DVL207024 Útěchovice - přebudování kanalizace, biologické rybníky (DV100118) A V.1.7 program opatření 8.4

DVL DVL207025 Rovná - přebudování kanalizace, zemní filtr (DV100119) A V.1.7 program opatření 1.1

DVL DVL207026 Hořepník - intenzifikace ČOV (DV100120) A V.1.7 ostatní opatření 3.5

DVL DVL207027 Arneštovice - vybudování biologického rybníka (DV100121) A V.1.7 ostatní opatření 8.8

DVL DVL207028 Zhořec - výstavba kanalizace a ČOV (DV100122) A V.1.7 program opatření 11.8
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DVL DVL207029 Vyklantice - výstavba ČOV a biologických rybníků A V.1.7 program opatření 10

DVL DVL207030 Salačova Lhota - výstavba kanalizace a ČOV (DV100124) A V.1.7 program opatření 1.1

DVL DVL207031 Bratřice - dobudování kanalizace, výstavba ČOV (DV100125) A V.1.7 program opatření 20.5

DVL DVL207032 Sedlice - výstavba kanalizace (DV100128) A V.1.7 ostatní opatření 4

DVL DVL207033

Kojčice - výstavba kanalizace, domovních ČOV a bezodtokových jímek 

(DV100130) A V.1.7 ostatní opatření 18

DVL DVL207034 Olešná - výstavba kanalizace, rekonstrukce a výstavba ČOV (DV100131) A V.1.7 program opatření 10.8

DVL DVL207035 Koberovice – výstavba ČOV a kanalizace (DV100132) A V.1.7 program opatření 12.1

DVL DVL207036 Čechtice - rekonstrukce ČOV (DV100133) A V.1.7 ostatní opatření 15

DVL DVL207037 Kámen - výstavba ČOV a kanalizace (DV100135) A V.1.7 ostatní opatření 20

DVL DVL207039 Hostivice - dostavba a rekonstrukce kanalizace (DV100006) A V.1.7 program opatření 35

DVL DVL207040 Habry - výstavba ČOV A V.1.7 ostatní opatření 15

DVL DVL207041 Újezd nad Lesy - intenzifikace ČOV a odstranění balastních vod A V.1.7 program opatření 60

DVL DVL207043 Snět - rekonstrukce ČOV A V.1.7 ostatní opatření 5

DVL DVL207044 Dolní Kralovice - Střítež, výstavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 15

DVL DVL207045 Keblov - kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 15

DVL DVL207046 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (DV100045) A V.1.7 program opatření 7900

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0770 937.95

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0760 690.45

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0740 632.5

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0750 625.5

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0800 559.45

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0100 546.45

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0660 483.7

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0810 428.9

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0790 421.7

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0060 353.8

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0670 305.65

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0780 299.5

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_2120 266.3

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0650 189.05

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0680 179.9

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0200 152.6

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0700 130.35

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 program opatření DVL_0210 126.15

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0080 115.55

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0350 85.75

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0240 82.2

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0220 38.7

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0470 36.65

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0460 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0250 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0160 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0570 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0530 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0620 -
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DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0560 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0270 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0600 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0150 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0580 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0630 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0610 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0360 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0830 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0440 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0520 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0290 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0170 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0300 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0230 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0690 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0180 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0640 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0540 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0280 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0510 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0050 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0380 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0450 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0310 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0140 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0040 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0590 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0260 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0710 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0070 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0020 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0320 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0720 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0190 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0550 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0480 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0125_J -
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DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_2220 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0015_J -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0095_J -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0495_J -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0340 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0030 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0500 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0430 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0130 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0370 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0390 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0330 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0820 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0400 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0730 -

DVL DVL207047

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (DV100081) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0110 -

DVL DVL207048 Okrouhlo - rekonstrukce a intenzifikace ČOV a kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 10

DVL DVL207049 Říčany - intenzifikace ČOV A V.1.7 program opatření 119.019

DVL DVL207050

Říčany - opatření na stokové síti v povodí ČOV Říčany související s intenzifikací 

ČOV A V.1.7 program opatření 16.8954

DVL DVL207051 Čerčany - intenzifikace ČOV A V.1.7 program opatření 3

DVL DVL207052 Čerčany - dostavba a rekonstrukce kanalizace A V.1.7 program opatření 35

DVL DVL207053 Sázava - dostavba splaškové kanalizace A V.1.7 program opatření 10

DVL DVL207054 Mukařov - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 200

DVL DVL207055 Libeř - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV A V.1.7 ostatní opatření 28.8

DVL DVL207056 Libeň - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV A V.1.7 ostatní opatření 22.6

DVL DVL207057 Praha - Točná - výstavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 150

DVL DVL207058 Přibyslav - rekonstrukce kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 27.2

DVL DVL207059 Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce ČOV A V.1.7 ostatní opatření 8

DVL DVL207060 Havlíčkův Brod - rekonstrukce kanalizace A V.1.7 program opatření 57.3

DVL DVL207061 Týnec nad Sázavou - intenzifikace ČOV A V.1.7 ostatní opatření 60

DVL DVL207062 Sázava - výstavba dešťové kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 27

DVL DVL207063 Zbizuby - výstavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření -

DVL DVL207064 Černé Voděrady - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 30

DVL DVL207065 Chomutovice - Popovičky - intenzifikace ČOV A V.1.7 ostatní opatření -

DVL DVL207066 Rekonstrukce stokové sítě v hlavním městě Praze A V.1.7 ostatní opatření 1863

DVL DVL207067 PČOV Královice – rozšíření A V.1.7 ostatní opatření 73

DVL DVL207068 PČOV Újezd u Průhonic – rozšíření I.etapa A V.1.7 ostatní opatření 75

DVL DVL207069 PČOV Dolní Chabry – rekonstrukce A V.1.7 ostatní opatření 44

DVL DVL207070 PČOV Běchovice – intenzifikace + výměna strojního vybavení kalové nádrže A V.1.7 program opatření 18

DVL DVL207071 PČOV Holyně – výstavba hrubého předčištění a vstupní ČS A V.1.7 ostatní opatření 7

DVL DVL207072 PČOV Nedvězí – rekonstrukce A V.1.7 ostatní opatření 6

DVL DVL207073 PČOV Nebušice – optimalizace biologické linky A V.1.7 ostatní opatření 3

DVL DVL207074 PČOV Zbraslav – optimalizace biologické linky A V.1.7 program opatření 1

DVL DVL207075 PČOV Přední Kopanina – modernizace a zkapacitnění A V.1.7 ostatní opatření 30

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0800 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0810 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0100 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0210 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0320 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0390 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0660 -
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DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0820 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_2120 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0770 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0050 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0750 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0720 -

DVL DVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(DV100074) B V.1.10 program opatření DVL_0830 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0430 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0830 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0820 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0720 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0360 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0495_J -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0480 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0470 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0460 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0110 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0440 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0400 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0380 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0350 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0320 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0450 -

DVL DVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (DV100077) B V.1.10 program opatření DVL_0390 -

DVL DVL210003 Bukovany A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210004 Kladno-Dubí, bývalá koksovna A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210005 Poldi A V.1.10 program opatření 100

DVL DVL210006 Kaučuk, a.s. - skládka styrenu (DV150007) A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210007 Alfatex Móda, s.r.o. (DV150008) A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210008 Pražská plynárenská .a.s. - Michle (DV150010) A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210009 Pérovna s.r.o. Hostivař (DV150015) A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210010 KOVOŠROT PRAHA, a.s. A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210011 NEAL s.r.o. (DV150016) A V.1.10 program opatření 100

DVL DVL210012 KCD a.s. JIH A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210013 Letecké přístroje s.r.o. (DV150018) A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210014 PREFA a.s. A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210015 SKD TRADE, a.s. A V.1.10 program opatření 100

DVL DVL210016 Proseč skládka A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210017 Dobříš - Svaté Pole A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210018 Skládka TKO - Rozinov A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210019 APS, Světlá nad Sázavou a.s. A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210020 Skládka Opřetice A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210021 Sara Lee Czech Republic s.r.o. a okolí A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210022 Jímací území Sedleckého potoka A V.1.10 program opatření 50

DVL DVL210023 ÚVR Mníšek pod Brdy A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL210024 FOX TRADE s.r.o. A V.1.10 ostatní opatření -

DVL DVL220001 Generel odvodnění města Polná A V.1.7 ostatní opatření 2

DVL DVL220002 Generel odvodnění města Ledeč nad Sázavou A V.1.7 ostatní opatření 2

DVL DVL220003 Generel odvodnění městav Týnec nad Sázavou A V.1.7 ostatní opatření 2

DVL DVL220004 Generel odvodnění města Světlá nad Sázavou A V.1.7 ostatní opatření 2

DVL DVL220005 Generel odvodnění města Jesenice A V.1.7 ostatní opatření 2

DVL DVL220006 Generel odvodnění města Hostivice A V.1.7 ostatní opatření 2

DVL DVL220007 Generel odvodnění města Sedlčany A V.1.7 ostatní opatření 2
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DVL DVL220008 Generel odvodnění města Roztoky A V.1.7 ostatní opatření 2

DVL DVL220009 Generel odvodnění města Dobříš A V.1.7 ostatní opatření 2

DVL DVL220010 Generel odvodnění města Humpolec A V.1.7 ostatní opatření 2

DVL DVL220011 Generel odvodnění města Vlašim A V.1.7 ostatní opatření 2

DVL DVL220012 Generel odvodnění obce Čerčany A V.1.7 ostatní opatření 0.2

DVL DVL220013 Generel odvodnění města Slaný A V.1.7 ostatní opatření 4

DVL DVL220014 Generel odvodnění města Pelhřimov A V.1.7 ostatní opatření 4

DVL DVL220015 Generel odvodnění města Benešov A V.1.7 ostatní opatření 4

DVL DVL220016 Generel odvodnění města Kralupy nad Vltavou A V.1.7 ostatní opatření 4

DVL DVL220017 Aktualizace generelu odvodnění města Žďár nad Sázavou A V.1.7 ostatní opatření 4

DVL DVL220018 Generel  odvodnění města Havlíčkův Brod A V.1.7 ostatní opatření 4

DVL DVL220019 Generel odvodnění města Kladno A V.1.7 ostatní opatření 8

DVL DVL220020 Aktualizace generelu odvodnění města Praha A V.1.7 ostatní opatření 15

DVL DVL220021 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0015_J B V.1.7 ostatní opatření DVL_0015_J 3.352

DVL DVL220022 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0040 B V.1.7 ostatní opatření DVL_0040 1.3104

DVL DVL220023 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0110 B V.1.7 ostatní opatření DVL_0110 0.7182

DVL DVL220024 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0130 B V.1.7 program opatření DVL_0130 4.0194

DVL DVL220025 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0140 B V.1.7 program opatření DVL_0140 8.2404

DVL DVL220026 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0150 B V.1.7 program opatření DVL_0150 5.4054

DVL DVL220027 Generel odvodnění obce Nelahozeves A V.1.7 ostatní opatření 0.2

DVL DVL220028 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0180 B V.1.7 program opatření DVL_0180 12.1842

DVL DVL220029 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0190 B V.1.7 program opatření DVL_0190 6.6906

DVL DVL220030 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0200 B V.1.7 program opatření DVL_0200 6.4386

DVL DVL220031 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0210 B V.1.7 program opatření DVL_0210 3.5028

DVL DVL220032 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0230 B V.1.7 program opatření DVL_0230 3.276

DVL DVL220033 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0240 B V.1.7 ostatní opatření DVL_0240 1.4364

DVL DVL220034 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0250 B V.1.7 program opatření DVL_0250 3.4902

DVL DVL220035 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0260 B V.1.7 program opatření DVL_0260 9.6138

DVL DVL220036 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0270 B V.1.7 program opatření DVL_0270 15.2838

DVL DVL220037 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0280 B V.1.7 program opatření DVL_0280 10.0926

DVL DVL220038 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0290 B V.1.7 program opatření DVL_0290 10.836

DVL DVL220039 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0320 B V.1.7 program opatření DVL_0320 11.9574

DVL DVL220040 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0330 (DV100090) B V.1.7 program opatření DVL_0330 4.2714

DVL DVL220041 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0350 B V.1.7 program opatření DVL_0350 22.5036

DVL DVL220042 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0360 (DV100097) B V.1.7 program opatření DVL_0360 17.8416

DVL DVL220043 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0380 (DV100095) B V.1.7 program opatření DVL_0380 10

DVL DVL220044 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0390 (DV100094, DV100098) B V.1.7 program opatření DVL_0390 4.851

DVL DVL220045 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0400 (DV100093) B V.1.7 program opatření DVL_0400 3.339

DVL DVL220046 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0430 (DV100092) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0430 1.4364

DVL DVL220047 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0440 B V.1.7 ostatní opatření DVL_0440 0.5292

DVL DVL220048 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0450 (DV100091) B V.1.7 ostatní opatření DVL_0450 0.63

DVL DVL220049 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0540 B V.1.7 ostatní opatření DVL_0540 0.2646

DVL DVL220050 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0790 B V.1.7 ostatní opatření DVL_0790 0.7938

DVL DVL220051 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_2120 B V.1.7 program opatření DVL_2120 15.3216

DVL DVL220052 Revitalizace Vltavy pod Vraňany (DV110015) A V.1.12 program opatření 138

DVL DVL220053 Zprůchodnění stupně Modřany řkm 62,209 (DV110045) A V.1.12 program opatření 15

DVL DVL220054 Zprůchodnění jezu Šítkovský (DV110047) A V.1.12 program opatření 15

DVL DVL220055 Zprůchodnění jezu Staroměstský (DV110047) A V.1.12 program opatření 15

DVL DVL220056 Zprostupnění jezu Městečko řkm 29,3 (DV110067) A V.1.12 program opatření 1.1

DVL DVL220057 Zajištění trvalé prostupnosti jezu Podělusy řkm 17,8 (DV110072) A V.1.12 ostatní opatření 2

DVL DVL220058 Komplexní revitalizační a renaturační opatření na Rejkovickém potoce A V.1.12 ostatní opatření 0.5

DVL DVL220059 Zprostupnění jezu Kamberk (DV110095) A V.1.12 ostatní opatření 1.2

DVL DVL220060 Zprůchodnění stupně Troja řkm 45,5 (DV110003) A V.1.12 program opatření 15

DVL DVL220061 Zprůchodnění stupně Klecánky řkm 37,2 (DV110008) A V.1.12 program opatření 15

DVL DVL220062 Zprůchodnění stupně Libčice řkm 27,2 (DV110009) A V.1.12 program opatření 15

DVL DVL220063 Rehabilitace nivního území Dolany - Kocanda (DV110010) A V.1.12 program opatření 4.8

DVL DVL220064 Zprůchodnění stupně Miřejovice řkm 18,0 (DV110011) A V.1.12 program opatření 15

DVL DVL220065 Revitalizace LB Vltavy Nové Ouholice (DV110013) A V.1.12 program opatření 18

DVL DVL220066 Revitalizace Jinočanského potoka (DV110018) A V.1.12 program opatření 13

DVL DVL220067 Revitalizace Litovického potoka Hostivice (DV110019) A V.1.12 program opatření 14.4

DVL DVL220069 Revitalizace Pitkovického potoka (DV110027) A V.1.12 ostatní opatření 3.2

DVL DVL220070 Zprůchodnění stupně Štvanice řkm 51,0 (DV110048) A V.1.12 program opatření 15

DVL DVL220071 Částečná revitalizace Sázavy v Sázavě (DV110060) A V.1.12 ostatní opatření 32

DVL DVL220072 Revitalizace LP Štěpánovského potoka od Vracovic (DV110081) A V.1.12 ostatní opatření 1.2

DVL DVL220073 Revitalizace Malkoveckého potoka (DV110082) A V.1.12 ostatní opatření 1.2

DVL DVL220074 Revitalizace Sedlečského potoka (DV110089) A V.1.12 ostatní opatření 7.6

DVL DVL220075 Revitalizace Zvěstovského potoka (DV110090) A V.1.12 ostatní opatření 3

DVL DVL220076 Revitalizace Býkovického potoka (DV110093) A V.1.12 ostatní opatření 5.4

DVL DVL220078 Revitalizace Hrnčířského potoka (DV110108) A V.1.12 ostatní opatření 4.3

DVL DVL220079 Revitalizace Volaveckého potoka -Přesličky (DV110112) A V.1.12 ostatní opatření 3.2

DVL DVL220080 Revitalizace potoka Buková (DV110113) A V.1.12 ostatní opatření 3.2

DVL DVL220081 Revitalizace potoka V Drbani (DV110114) A V.1.12 ostatní opatření 1.2

DVL DVL220082 Revitalizace Prusického potoka (DV110119) A V.1.12 ostatní opatření 1.8

DVL DVL220083 Revitalizace Konojedského potoka (DV110121) A V.1.12 ostatní opatření 1.8

DVL DVL220086 Revitalizace Janovického potoka Václavice (DV110128) A V.1.12 ostatní opatření 2.7
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DVL DVL220087 Revitalizace části toku Lučický potok (DV110140) A V.1.12 ostatní opatření 25.8

DVL DVL220088 Revitalizace části toku Úsobský potok (DV110142) A V.1.12 ostatní opatření 10

DVL DVL220089 Revitalizace části toku Perlový potok (DV110144) A V.1.12 ostatní opatření 9

DVL DVL220090 Renaturace Keblovského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220091 Renaturace Strašického a Ratměřického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220092 Renaturace Chotýšanského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220093 Renaturace Benešovského a Myslíčského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220094 Renaturace Maršovického a Zderadického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220095 Renaturace Zahořanského potoka po ústí do Janovického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220096 Renaturace Chářovického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220097 Renaturace Tloskovského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220098 Renaturace Neveklovského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220099 Přírodě blízká úprava Sázavy Zruč nad Sázavou A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220100 Renaturace Ostrovského potoka Bohdaneč A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220101 Renaturace Nučického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220102 Renaturace Jevanského potoka u Srbína A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220103 Renaturace Jevanského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220104 Renaturace Jílovského potoka a přítoku A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220105 Revitalizace Sázavky A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220106 Renaturace Pstružného potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220107 Revitalizace potoka Žabince A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220108 Renaturace Mastníku Heřmaničky A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220109 Renaturace Chrastavy A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220110 Renaturace Dobřejovického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220111 Revitalizace Běchovického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220112 Renaturace Říčanského potoka Dubeč, Lítožnice A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220113 Renaturace Dřetovického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220114 Revitalizace Zákolanského potoka Otvovice - Minice A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220115 Přírodě blízká úprava Zákolanského potoka v Kralupech nad Vltavou A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220116 Renaturace Knovízského potoka a přítoků A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220117 Renaturace Červeného potoka a přítoků A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220118 Renaturace Zlonického/Bilichovského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220119 Renaturace Vranského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0760 0.118

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0790 0.118

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0780 0.118

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0280 0.116

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0630 0.113

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0500 0.102

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0170 0.097

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0160 0.097

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0130 0.097

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0240 0.097

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0540 0.097

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0270 0.097

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0190 0.097

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0710 0.093

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0200 0.082

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0510 0.082

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0570 0.077

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0560 0.077

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0180 0.077

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0800 0.068

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0590 0.062

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0810 0.052

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0470 0.052

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0550 0.046

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0750 0.039

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0740 0.039

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0390 0.026

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0770 0.026

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0150 0.026

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0400 0.025

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0480 0.025

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0100 0.021

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0690 0.021

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0060 0.018

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0700 0.016

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0680 0.016

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0670 0.016

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0650 0.016

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0640 0.016

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0610 0.016

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0600 0.016

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0580 0.016

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0530 0.016

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0110 0.016
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DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0360 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0030 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0730 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0040 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0330 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0350 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0020 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0370 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0380 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0430 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0440 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0450 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0460 0.005

DVL DVL220120 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření DVL_0340 0.005

DVL DVL220121 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík III B V.1.3 ostatní opatření DVL_0015_J -

DVL DVL220122 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy B V.1.3 ostatní opatření DVL_0095_J 2.89

DVL DVL220122 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy B V.1.3 ostatní opatření DVL_0080 0.578

DVL DVL220122 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy B V.1.3 ostatní opatření DVL_0030 0.578

DVL DVL220122 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy B V.1.3 ostatní opatření DVL_0020 -

DVL DVL220122 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy B V.1.3 ostatní opatření DVL_0040 -

DVL DVL220122 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy B V.1.3 ostatní opatření DVL_0050 -

DVL DVL220122 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy B V.1.3 ostatní opatření DVL_0060 -

DVL DVL220122 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy B V.1.3 ostatní opatření DVL_0070 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0495_J 1.734

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0360 0.578

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 program opatření DVL_0440 0.578

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0400 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0350 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0450 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0480 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0460 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0370 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0380 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0430 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0470 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0330 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0340 -

DVL DVL220123 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov B V.1.3 ostatní opatření DVL_0390 -

DVL DVL220124 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích A V.2 ostatní opatření 62400 0.3

DVL DVL220124 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích A V.2 ostatní opatření 63204 0.15

DVL DVL220124 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích A V.2 ostatní opatření 65200 0.05

DVL DVL220125 Revitalizace Jesenického potoka - horní úsek A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220127 Revitalizace Jesenického potoka - dolní úsek A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220128 Kocanda - Revitalizace bezejmenného LP Botiče A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220130 Revitalizace Osnice - dolní úsek A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220131 Revitalizace Osnice - horní úsek A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220132 Odbahnění rybníků Rozpakov a Srnčí A V.1.12 ostatní opatření 11.91245

DVL DVL220133 Srbín - revitalizace vodní nádrže A V.1.12 ostatní opatření 6

DVL DVL220134 Velvary - provedení studie revitalizace Svodnice A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220135 Vojkovice - revitalizace a vyčištění Kozárovického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220136 Revitalizace Říčanského potoka A V.1.12 program opatření 12

DVL DVL220137 Velké Popovice - odbahnění Pivovarského rybníka A V.1.12 ostatní opatření 20

DVL DVL220138 Chotěměřice - výstavba víceúčelového rybníka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220139 Povodí VN Švihov - zpracování bilanční studie A V.1.3 ostatní opatření 1

DVL DVL220140 Jesenice - revitalizace Botiče, Osnice a Jesenického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220141 Popovičky - odbahnění a oprava návesního rybníka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220142 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření DVL_0600 -

DVL DVL220142 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření DVL_0520 -

DVL DVL220142 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření DVL_0095_J -

DVL DVL220143 Vodohospodářská rehabilitace parku Veltrusy A V.1.12 program opatření 21.6

DVL DVL220144 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření DVL_0590 18.9

DVL DVL220144 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření DVL_0720 16.15

DVL DVL220144 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření DVL_0620 15.5

DVL DVL220144 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření DVL_0540 1

DVL DVL220145 Revitalizace Kocáby Višňová - Rybníky A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220146 Revitalizace Bakovského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

DVL DVL220147 Vybudování předzdrže na Martinickém potoce A V.1.3 ostatní opatření -

DVL DVL220148 Modernizace ÚV Želivka A V.1.3 ostatní opatření -

DVL DVL220149 Revitalizace smíchovských břehů Vltavy a přilehlých území A V.1.12 ostatní opatření 78

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_2120 0.04

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0100 0.04

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0820 0.04

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0830 0.04

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0230 0.02

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0210 0.02

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0320 0.02

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0810 0.02
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DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0800 0.02

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0780 0.02

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0770 0.02

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0720 0.02

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0670 0.02

DVL DVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření DVL_0590 0.02

HSL HSL202101 Opatření k aplikaci principu "Znečišťovatel platí", (LA100107) B V.1.2 program opatření celé DP -

HSL HSL203001 Vodárenské nádrže B V.1.3 program opatření HSL_0955_J -

HSL HSL203001 Vodárenské nádrže B V.1.3 program opatření HSL_1000 -

HSL HSL203001 Vodárenské nádrže B V.1.3 program opatření HSL_1295_J -

HSL HSL203001 Vodárenské nádrže B V.1.3 program opatření HSL_1830 -

HSL HSL203001 Vodárenské nádrže B V.1.3 program opatření HSL_1845_J -

HSL HSL203001 Vodárenské nádrže B V.1.3 program opatření HSL_1895_J -

HSL HSL203001 Vodárenské nádrže B V.1.3 program opatření HSL_0940 -

HSL HSL203001 Vodárenské nádrže B V.1.3 program opatření HSL_1880 -

HSL HSL203002 Odstranění kontaminovaných sedimentů z nádrže "Zámecký rybník" A V.1.3 ostatní opatření 35

HSL HSL203003

Opatření v povodí ke snížení množství zvlášť nebezpečných látek ve 

vodárenské nádrži Vrchlice (pesticidy a léčiva) B V.1.3 ostatní opatření HSL_1295_J 140

HSL HSL203003

Opatření v povodí ke snížení množství zvlášť nebezpečných látek ve 

vodárenské nádrži Vrchlice (pesticidy a léčiva) B V.1.3 ostatní opatření HSL_1280 50

HSL HSL203004 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na vodárenské nádrži Vrchlice B V.1.3 ostatní opatření HSL_1295_J 50

HSL HSL203004 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na vodárenské nádrži Vrchlice B V.1.3 ostatní opatření HSL_1280 50

HSL HSL203005 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na vodárenské nádrži Hamry B V.1.3 ostatní opatření HSL_0940 40

HSL HSL203005 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na vodárenské nádrži Hamry B V.1.3 ostatní opatření HSL_0955_J 40

HSL HSL203006

Opatření v povodí ke snížení množství zvlášť nebezpečných látek ve 

vodárenské nádrži Křižanovice (pesticidy a léčiva) B V.1.3 ostatní opatření HSL_1000 20

HSL HSL203007 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na vodárenské nádrži Křižanovice B V.1.3 ostatní opatření HSL_1000 20

HSL HSL203008 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na vodárenské nádrži Josefův Důl B V.1.3 ostatní opatření HSL_1845_J 0.25

HSL HSL203009 Opatření v povodí vodního zdroje Oplatil B V.1.3 ostatní opatření HSL_1120 235

HSL HSL203043 VD Vrchlice - odstranění sedimentů z nádrže Hamerák, (LA200161) A V.1.3 ostatní opatření 30

HSL HSL203080 VD Vrchlice - odstranění sedimentů z nádrže Švadlenka A V.1.3 ostatní opatření 30

HSL HSL203101 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů, (LA100132) B V.1.3 program opatření celé DP -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_1190 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_2040 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_2020 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_1940 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_0460 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_1480 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_1410 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_1340 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_2090 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_1180 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_0995_J -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_0960 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_0930 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_0860 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_0475_J -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_0405_J -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_0300 -

HSL HSL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HSL_0840 -

HSL HSL204002 Jakost vody nádrže Pastviny B V.1.4 program opatření HSL_0475_J -

HSL HSL204002 Jakost vody nádrže Pastviny B V.1.4 program opatření HSL_0460 -

HSL HSL204002 Jakost vody nádrže Pastviny B V.1.4 program opatření HSL_0450 -

HSL HSL204003 Jakost vody nádrže Seč B V.1.4 program opatření HSL_0980 -

HSL HSL204003 Jakost vody nádrže Seč B V.1.4 program opatření HSL_0995_J -

HSL HSL204003 Jakost vody nádrže Seč B V.1.4 program opatření HSL_0970 -

HSL HSL204003 Jakost vody nádrže Seč B V.1.4 program opatření HSL_0960 -

HSL HSL204004 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na nádrži Seč s vodou ke koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_0960 110

HSL HSL204004 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na nádrži Seč s vodou ke koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_0970 110

HSL HSL204004 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na nádrži Seč s vodou ke koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_0980 110

HSL HSL204004 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na nádrži Seč s vodou ke koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_0995_J 100

HSL HSL204005 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na nádrži Pastviny s vodou ke koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_0450 110

HSL HSL204005 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na nádrži Pastviny s vodou ke koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_0460 110

HSL HSL204005 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na nádrži Pastviny s vodou ke koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_0475_J 110

HSL HSL204006 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na nádrži Řeka s vodou ke koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_1190 10

HSL HSL204007

Opatření v povodí ke snížení eutrofie na Oborském rybníku s vodou ke 

koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_1940 1
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HSL HSL204008 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na písníku Hradišťko s vodou ke koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_1340 10

HSL HSL204009 Opatření v povodí ke snížení eutrofie na jezeře Poděbrady s vodou ke koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_1480 -

HSL HSL204010

Opatření v povodí ke snížení eutrofie na písníku Bakov nad Jizerou s vodou ke 

koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_2040 -

HSL HSL204011

Opatření v povodí ke snížení eutrofie na rybníku Hlubokém s vodou ke 

koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_0860 3

HSL HSL204012

Opatření v povodí ke snížení eutrofie na koupališti Sedmihorky s vodou ke 

koupání B V.1.4 ostatní opatření HSL_1940 1

HSL HSL204042 VD Rozkoš - odstranění sedimentů ze severní nádrže, (LA200160) A V.1.4 ostatní opatření 70

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1400 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1590 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1490 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1510 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1530 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1540 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1550 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1560 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1570 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1580 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1830 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1845_J -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1850 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1860 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1870 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1880 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1900 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1910 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1500 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1895_J -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0820 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0540 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0550 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0560 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0570 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0580 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0590 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1520 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0790 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1390 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0810 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0830 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1280 -
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HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1295_J -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1350 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1360 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1370 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_1380 -

HSL HSL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HSL_0800 -

HSL HSL205101 Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání, (LA100124) B V.1.5 program opatření celé DP -

HSL HSL206001 Umělá infiltrace B V.1.6 program opatření HSL_0830 -

HSL HSL206001 Umělá infiltrace B V.1.6 program opatření HSL_1480 -

HSL HSL206001 Umělá infiltrace B V.1.6 program opatření HSL_1680 -

HSL HSL206001 Umělá infiltrace B V.1.6 program opatření HSL_0850 -

HSL HSL207001 Snížení eutrofizace nádrže Rozkoš B V.1.7 program opatření HSL_0405_J -

HSL HSL207001 Snížení eutrofizace nádrže Rozkoš B V.1.7 program opatření HSL_2390 -

HSL HSL207005 Nymburk - rekonstrukce kanalizace, (LA100007) A V.1.7 ostatní opatření 18

HSL HSL207006 Odolena Voda - intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace, (LA100008) A V.1.7 program opatření 25

HSL HSL207009 Rtyně v Podkrkonoší - výstavba kanalizace, (LA100013) A V.1.7 program opatření 46

HSL HSL207010

Rychnov nad Kněžnou - odstranění volných výustí, intenzifikace ČOV, 

(LA100014) A V.1.7 program opatření 56

HSL HSL207011 Neratovice - výstavba kanalizace a ČOV, (LA100017) A V.1.7 program opatření 68

HSL HSL207012 Sezemice - rekonstrukce a výstavba kanalizace, (LA100018) A V.1.7 program opatření 17.6

HSL HSL207014 Nová Paka - rozšíření kanalizace, (LA100022) A V.1.7 program opatření 48.282

HSL HSL207016 Teplice nad Metují - dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV, (LA100029) A V.1.7 program opatření 43

HSL HSL207017 Třemošnice - dostavba kanalizace, (LA100030) A V.1.7 program opatření 8.5

HSL HSL207018 Vamberk - rekonstrukce ČOV,rekonstrukce a výstavba kanalizace, (LA100035) A V.1.7 program opatření 45

HSL HSL207019 Velký Osek - výstavba kanalizace, (LA100038) A V.1.7 program opatření 60

HSL HSL207024 Červený Kostelec - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV, (LA100047) A V.1.7 program opatření 29.6

HSL HSL207029 Vysoké Mýto - rekonstrukce a výstavba kanalizace, (LA100054) A V.1.7 program opatření 504

HSL HSL207031 Dobrovice - dostavba a rekonstrukce kanalizace, (LA100059) A V.1.7 program opatření 110

HSL HSL207032 Milovice - výstavba kanalizace, (LA100060) A V.1.7 program opatření 25

HSL HSL207033

Městec Králové - výstavba a rekonstrukce kanalizace, intenzifikace ČOV, 

(LA100062) A V.1.7 program opatření 5

HSL HSL207035 Dolní Dobrouč - výstavba kanalizace a ČOV, (LA100064) A V.1.7 program opatření 70

HSL HSL207038 Doudleby nad Orlicí - dostavba kanalizace a ČOV, (LA100068) A V.1.7 program opatření 36.2

HSL HSL207039 Letohrad - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace, (LA100069) A V.1.7 program opatření 45

HSL HSL207041 Králíky - intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace, (LA100073) A V.1.7 ostatní opatření 156

HSL HSL207044 Hořice – trubní retence dešťových vod, (LA100079) A V.1.7 ostatní opatření 7.8

HSL HSL207045 Hostinné - dostavba kanalizace, (LA100080) A V.1.7 program opatření 30

HSL HSL207048 Kostelec nad Černými lesy - zkapacitnění kanalizace, (LA100084) A V.1.7 ostatní opatření 15

HSL HSL207049 Hronov - dostavba kanalizace, (LA100086) A V.1.7 ostatní opatření 60.5

HSL HSL207050 Chrast - dostavba kanalizace, (LA100089) A V.1.7 program opatření 68.5

HSL HSL207051 Jablonné nad Orlicí - dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV, (LA100091) A V.1.7 program opatření 8

HSL HSL207052 Jaroměř - dostavba kanalizace, intenzifikace ČOV, (LA100092) A V.1.7 program opatření 42

HSL HSL207053 Litomyšl - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace, (LA100094) A V.1.7 program opatření 210

HSL HSL207055 Hlinsko - intenzifikace ČOV, (LA100097) A V.1.7 program opatření 18.6

HSL HSL207056 Kolín - výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV, (LA100098) A V.1.7 program opatření 32.5

HSL HSL207057 Harrachov - rekonstrukce a dostavba kanalizace, (LA100100) A V.1.7 ostatní opatření 39.1

HSL HSL207059 Týniště nad Orlicí - intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace, (LA100104) A V.1.7 program opatření 133

HSL HSL207060

Ústí na Orlicí - rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace, 

(LA100105) A V.1.7 program opatření 300

HSL HSL207061 Jablonec n.N. - Kokonín - ČOV a kanalizace, (LA100112) A V.1.7 program opatření 62.04

HSL HSL207062

Praha - Miškovice,dostavba ČOV,rekonstrukce a výstavba kanalizace, 

(LA100115) A V.1.7 program opatření 220

HSL HSL207066 Častolovice - intenzifikace ČOV, (LA100120) A V.1.7 ostatní opatření 22.5

HSL HSL207067 Přelouč - napojení obcí, (LA100133) A V.1.7 program opatření 32

HSL HSL207068 Moravany - intenzifikace ČOV, (LA100134) A V.1.7 program opatření 25.66

HSL HSL207069 Opatření k ochraně vodního zdroje, (LA100135) A V.1.7 ostatní opatření 240

HSL HSL207070

Smidary - odkanalizování Smidar a okolních obcí - variantní řešení, 

(LA100136) A V.1.7 ostatní opatření 66.53

HSL HSL207071 České Meziříčí – kanalizace a čištění odpadních vod, (LA100137) A V.1.7 program opatření 80.295

HSL HSL207072 Všestary - výstavba ČOV, dostavba kanalizace, (LA100139) A V.1.7 program opatření 40.5

HSL HSL207073 Dolní Přím - Probluz - dostavba kanalizace, (LA100140) A V.1.7 program opatření 52

HSL HSL207074 Rokytno - připojení obcí, (LA100146) A V.1.7 program opatření 21

HSL HSL207075 Nový Hrádek - intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace, (LA100155) A V.1.7 program opatření 9.04

HSL HSL207076 Sopotnice - dostavba kanalizace a ČOV, (LA100156) A V.1.7 program opatření 24.4
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HSL HSL207077 Žamberk - dostavba kanalizace, (LA100157) A V.1.7 program opatření 23.7

HSL HSL207078 Opatov - výstavba kanalizace a ČOV, (LA100160) A V.1.7 program opatření 45.6

HSL HSL207079 Ronov nad Doubravou - výstavba kanalizace a ČOV, (LA100162) A V.1.7 program opatření 60

HSL HSL207081 Klášterec nad Orlicí - dostavba kanalizace a rekonstrukce ČOV, (LA100166) A V.1.7 ostatní opatření 73.56

HSL HSL207082 Jizerní Vtelno - výstavba kanalizace a ČOV, (LA100199) A V.1.7 ostatní opatření 330

HSL HSL207083

Praha - Vinoř, intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace, 

(LA100208) A V.1.7 ostatní opatření 120

HSL HSL207084 Stěžery - dostavba kanalizace, (LA100215) A V.1.7 program opatření 27

HSL HSL207085 Praskačka - Vlčkovice - výstavba kanalizace a ČOV, (LA100216) A V.1.7 program opatření 60

HSL HSL207086 Kunčice nad Labem - výstavba kanalizace a ČOV, (LA100241) A V.1.7 program opatření 46.35

HSL HSL207089

Kanalizace obce Chlístovice a okolních obcí v povodí vodárenské nádrže 

Vrchlice, (LA100246) A V.1.7 program opatření 73

HSL HSL207090 Mělník - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace, (OH100010) A V.1.7 program opatření 371.8

HSL HSL207091 Intenzifikace ČOV Poděbrady A V.1.7 ostatní opatření 107

HSL HSL207093 Výstavba kanalizace a ČOV - obec Veletov A V.1.7 program opatření 25

HSL HSL207094 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Sychrov A V.1.7 ostatní opatření 43.96

HSL HSL207095 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Dneboh A V.1.7 ostatní opatření 48.43

HSL HSL207096 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Dobrá Voda A V.1.7 ostatní opatření 21.55

HSL HSL207097 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Dolní Kruhy A V.1.7 ostatní opatření 20.3

HSL HSL207098 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Hněvousice A V.1.7 ostatní opatření 0.73

HSL HSL207099 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Horní Kruhy A V.1.7 ostatní opatření 8.72

HSL HSL207100 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Hoškovice A V.1.7 ostatní opatření 26.13

HSL HSL207101 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Hradec A V.1.7 ostatní opatření 11.19

HSL HSL207102 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Lhotice A V.1.7 ostatní opatření 28.01

HSL HSL207103 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Olšina A V.1.7 program opatření 27.35

HSL HSL207104 Mnichovo Hradiště - centrální odkanalizování místních částí-Podolí A V.1.7 ostatní opatření 22.76

HSL HSL207105 Jivina - ČOV a splašková kanalizace A V.1.7 program opatření 51.3

HSL HSL207106 Výstavba kanalizace a ČOV - obec Žďár nad Metují A V.1.7 program opatření 70

HSL HSL207107 Kanalizace a ČOV Lovčice A V.1.7 program opatření 45

HSL HSL207108 Suchý důl - výstavba kanalizace A V.1.7 program opatření 50

HSL HSL207109 Klamoš - talková kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 32

HSL HSL207110 Ždírec nad Doubravou - rozšíření ČOV A V.1.7 ostatní opatření 5

HSL HSL207111 Chotěboř - intenzifikace a dostavba ČOV Chotěboř II A V.1.7 ostatní opatření 10

HSL HSL207112 Chotěboř - zkapacitnění kanalizační sítě A V.1.7 ostatní opatření 15

HSL HSL207113 Splašková kanalizace a ČOV Smržov A V.1.7 program opatření 31

HSL HSL207114 Splašková kanalizace obce Kbelnice A V.1.7 program opatření 17

HSL HSL207115 Kanalizace Brada - Rybníček A V.1.7 ostatní opatření 27

HSL HSL207116 Kanalizace a ČOV Kasalice - Kasaličky A V.1.7 program opatření 21

HSL HSL207117 Splašková kanalizace a ČOV Voleč A V.1.7 program opatření 38

HSL HSL207118 Kanalizace Tůně, Suchá A V.1.7 ostatní opatření 41

HSL HSL207119 Kanalizace Hlušice - 2. etapa A V.1.7 program opatření 24

HSL HSL207120 Žacléř - rozšíření kanalizace - ul. Komenského A V.1.7 ostatní opatření 12

HSL HSL207121 Žacléř - rozšíření kanalizace - Prkenný Důl A V.1.7 program opatření 20

HSL HSL207122 Kanalizace Rýchory A V.1.7 program opatření 8

HSL HSL207123 Pilníkov - ČOV a kanalizace A V.1.7 program opatření 150

HSL HSL207124 Velké Petrovice - rozšíření a rekonstrukce stávající kanalizační sítě A V.1.7 program opatření 36

HSL HSL207125 Kanalizace obce Horní Čermná, část III. A V.1.7 ostatní opatření 17

HSL HSL207126 Kosořice - splašková kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 45.2

HSL HSL207127 Radovesnice II - kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 7

HSL HSL207128 Kanalizace Proseč - V. etapa A V.1.7 ostatní opatření 18

HSL HSL207129 Kanalizace a ČOV - Mukařov A V.1.7 program opatření 22.5

HSL HSL207130 Třesovice - kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 35.4

HSL HSL207131 Řepníky - kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 38.3

HSL HSL207132 Velenice - ČOV a splašková kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 24.3

HSL HSL207133 Kanalizace a ČOV Vlkov A V.1.7 program opatření 54

HSL HSL207134 Tlaková kanalizace a ČOV - Kropáčova Vrutice A V.1.7 ostatní opatření 93.4

HSL HSL207135 Hroubovice - splašková kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 22.4

HSL HSL207136 Chotěšice - kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 45.6

HSL HSL207137 Kanalizace a ČOV Smidary A V.1.7 ostatní opatření -

HSL HSL207138 Kanalizace a ČOV Trhová Kamenice A V.1.7 program opatření 85

HSL HSL207139 Předměřice nad Labem - dostavba kanalizace a napojení na centrální ČOV HK A V.1.7 program opatření 100

HSL HSL207140 Hradec Králové - rekonstrukce a dostavba kanalizace A V.1.7 program opatření 534.3

HSL HSL207141 Dostavba a rekonstrukce kanalizace Třebechovice p. Orebem A V.1.7 ostatní opatření 182.37

HSL HSL207142 Kanalizace Chlumec nad Cidlinou A V.1.7 ostatní opatření 60

HSL HSL207143 Kanalizace Nový Bydžov - zkapacitnění stok A V.1.7 ostatní opatření 97

HSL HSL207144 Kanalizace Smiřice - zkapacitnění stok a modernizace ČOV A V.1.7 ostatní opatření 104

HSL HSL207145 Kanalizace Černožice - zkapacitnění stok A V.1.7 ostatní opatření 20

HSL HSL207146 Kanalizace Holohlavy - zkapacitnění stok A V.1.7 ostatní opatření 5

HSL HSL207147 Dostavba kanalizace v Nasavrkách A V.1.7 ostatní opatření 30
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HSL HSL207148 Velké Svatoňovice - kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 28

HSL HSL207149 Dřínov - výstavba kanalizace a ČOV a další úpravy A V.1.7 program opatření 46.1

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1640 707

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1110 405

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_0070 350

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1670 319.2

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0930 313.4

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_0520 272.4

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1520 251.5

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1330 238.9

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_0430 220

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1660 211.9

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1350 197.1

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1030 186.4

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_0860 180.4

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0530 178.7

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_2080 177.4

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1770 174.2

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1580 160.9

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_0340 149

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1470 110.8

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1280 99.1

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0830 88.7

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_0690 86.2

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0440 80.8

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0350 73

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_3060 68.3

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0500 68

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1440 68

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0150 67.6

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1120 67.3

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1940 65

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_2030 63.4

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0360 63.1

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0410 61

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0300 60.6

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 program opatření HSL_1550 51.9

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1300 48.1

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1630 45.5

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1450 45.2

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1950 42.2

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1650 41.4

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0200 40

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1050 39.9

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1180 35

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1150 35

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0610 28.8

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1320 22.3

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1060 22.2

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0620 20

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0280 19.6

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0230 18.6

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1140 15.3

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1000 15

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0600 14

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1730 8.6

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1410 3

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0380 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0240 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0250 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0260 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0270 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0290 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0310 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0320 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0220 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0370 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0120 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0405_J -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0420 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0450 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0330 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0080 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0590 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0460 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0020 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0030 -



DP ID opatření název opatření
typ 

opatření

kapitola 

NPP
zařazení poznámka

náklady 

[mil. Kč]

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0040 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0170 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0060 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0210 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0090 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0100 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0110 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0130 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0185_J -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0190 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0050 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1510 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1780 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1760 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1750 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1740 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1720 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1710 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1700 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0570 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1680 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0475_J -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1570 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1560 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1295_J -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1530 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1810 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1500 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1490 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1480 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1465_J -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1430 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1420 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1400 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1390 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1380 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1370 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1360 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1340 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1310 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1540 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1960 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0010 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2620 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2600 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2390 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2140 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2090 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2070 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2050 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2040 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2020 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2010 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_2000 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1990 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1790 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1880 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1590 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1820 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1830 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1845_J -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1850 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1980 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1870 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1970 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1895_J -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1900 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1910 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1920 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1930 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1800 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1860 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0700 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0870 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0850 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0840 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0820 -
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HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0810 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0800 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0790 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0780 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0770 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0760 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0750 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0740 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0735_J -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0880 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0630 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0480 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0490 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0510 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0540 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0550 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0720 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0580 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0710 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1690 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0650 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1270 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0670 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0680 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0660 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0560 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1210 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1240 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1230 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0640 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1250 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1260 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1220 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1200 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1190 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1170 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1160 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1130 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1100 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1090 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1080 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0920 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1040 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1020 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1010 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0995_J -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0980 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0970 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0960 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0890 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0955_J -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0900 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0940 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_0910 -

HSL HSL207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) B V.1.7 ostatní opatření HSL_1070 -

HSL HSL207204 Zvyšování účinnosti čištění snižováním podílu balastních vod B V.1.7 program opatření celé DP -

HSL HSL208001 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě, (LA100202) B V.1.8 program opatření HSL_2080 -

HSL HSL208001 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě, (LA100202) B V.1.8 program opatření HSL_3060 -

HSL HSL208001 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě, (LA100202) B V.1.8 program opatření HSL_1520 -

HSL HSL208001 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě, (LA100202) B V.1.8 program opatření HSL_0280 -

HSL HSL208001 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě, (LA100202) B V.1.8 program opatření HSL_1540 -

HSL HSL208001 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě, (LA100202) B V.1.8 ostatní opatření 45100 -

HSL HSL208001 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě, (LA100202) B V.1.8 ostatní opatření 52110 -

HSL HSL208001 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě, (LA100202) B V.1.8 ostatní opatření 11710 -

HSL HSL208002 Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě, (LA100205) B V.1.8 ostatní opatření 43400 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 11300 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 11210 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 65310 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 11100 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 42500 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 11400 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 11510 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 11520 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 11720 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 41100 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 42210 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 42220 -
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HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 42400 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 44100 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 65322 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 65321 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 64200 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 51610 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 51520 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 51510 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 64140 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 44300 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 42610 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 43600 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 43500 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 43400 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 43200 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 43100 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 42910 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 42700 -

HSL HSL210001 Staré ekologické zátěže, (LA100243) B V.1.10 ostatní opatření 45100 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_0920 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1640 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_0300 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_0310 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_0410 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_0550 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_0620 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_0670 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_0870 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_0930 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1180 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1300 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1330 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1420 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1680 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1970 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1010 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_2140 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_2090 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_2040 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1340 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_2000 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1760 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1960 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1920 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1910 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1900 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_1820 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 program opatření HSL_2030 -
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HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 ostatní opatření 44100 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 ostatní opatření 43600 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 ostatní opatření 42210 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 ostatní opatření 42220 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 ostatní opatření 42910 -

HSL HSL210002

Opatření k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků 

prioritních nebezpečných látek B V.1.10 ostatní opatření 42700 -

HSL HSL210004 SEZ - území Letňany - Čakovice - Miškovice    A V.1.10 program opatření 3.399

HSL HSL210005 SEZ - Benzina s.r.o. ČSPHM Pardubice -Chrudimská, (LA150065) A V.1.10 program opatření 65

HSL HSL210006 SEZ - Walter, a.s. Stará Boleslav, (LA150006) A V.1.10 program opatření 50

HSL HSL210007 SEZ - Bývalá stáčirna živic    A V.1.10 program opatření 100

HSL HSL210009 SEZ - Pátek - znečištění ClU, (LA150066) A V.1.10 program opatření 25

HSL HSL210010 SEZ - DIAMO s.p. - Kaňk    A V.1.10 ostatní opatření -

HSL HSL210011 SEZ - ALIACHEM OZ Synthesia, (LA150063) A V.1.10 ostatní opatření 5

HSL HSL210012 SEZ - Milovice-letiště Boží Dar, (LA150050) A V.1.10 program opatření 0.15

HSL HSL210013 SEZ - Kouřim - Molitorov, (LA150039) A V.1.10 program opatření 38.5

HSL HSL210014 SEZ - Bývalá skládka Dobřichov    A V.1.10 ostatní opatření -

HSL HSL210015 SEZ - Lukavice, (LA150087) A V.1.10 program opatření 50

HSL HSL210016 SEZ - Aero Vodochody a.s.    A V.1.10 program opatření 100

HSL HSL210017 SEZ - Benzina s.r.o. ČSPHM Čáslav    A V.1.10 program opatření 25

HSL HSL210018 SEZ - Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem - Bědovice    A V.1.10 program opatření 4.8

HSL HSL210020 SEZ - Magna Closures, a.s. (dříve PAL INTERNATIONAL, a.s.), (LA150071) A V.1.10 ostatní opatření 25

HSL HSL210021 SEZ - SPOLANA a.s., (LA150057) A V.1.10 ostatní opatření 25

HSL HSL210022 SEZ - AVIA a.s. Kutná Hora    A V.1.10 ostatní opatření -

HSL HSL210023 SEZ - Lipina - VOP odkaliště    A V.1.10 ostatní opatření 4

HSL HSL210024 SEZ - ČEZ Distribuce, a.s. Kolín - Zálabí    A V.1.10 ostatní opatření -

HSL HSL210025 SEZ - LOM -provozovna Praha Kbely    A V.1.10 ostatní opatření -

HSL HSL210026 SEZ - Benzina s.r.o. DSPHM Jičín, (LA150028) A V.1.10 program opatření 25

HSL HSL210028 SEZ - ČSAP s.r.o.    A V.1.10 ostatní opatření -

HSL HSL210029 SEZ - Areál slévárny J.PORKERT Růženina huť    A V.1.10 ostatní opatření 63.5

HSL HSL210030 SEZ - PARAMO,a.s.(areál,Sv.Trojice,Vlečka)    A V.1.10 program opatření 115.35

HSL HSL210031 SEZ - Vlčí důl    A V.1.10 ostatní opatření -

HSL HSL210032 SEZ - Areál strojírny J.PORKERT Seykorovna    A V.1.10 ostatní opatření 48.5

HSL HSL210033 SEZ - Chrudim - čistírna a prádelna    A V.1.10 ostatní opatření 46.5

HSL HSL210034 SEZ - Nový Bydžov býv. Kovoplast    A V.1.10 program opatření 19.5

HSL HSL210035 SEZ - Avia, a.s., (LA150072) A V.1.10 ostatní opatření 25

HSL HSL210036 SEZ - ŠKODA AUTO a.s.    A V.1.10 ostatní opatření 191.442

HSL HSL210038 SEZ - Benzina s.r.o. ČSPHM Přelouč    A V.1.10 ostatní opatření -

HSL HSL210039 SEZ - EVČ s.r.o    A V.1.10 ostatní opatření -

HSL HSL210040 SEZ - Transporta - nový závod, (LA150019) A V.1.10 ostatní opatření 0.15

HSL HSL210041 SEZ - Sklárny Bohemia a.s., (LA150068) A V.1.10 ostatní opatření 25

HSL HSL210042 SEZ - KARA Trutnov a.s., (LA150091) A V.1.10 program opatření 20

HSL HSL210043 SEZ - Všejany - LES    A V.1.10 ostatní opatření 5

HSL HSL210044 SEZ - Benzina s.r.o. DSPHM Žamberk, (LA150103) A V.1.10 ostatní opatření 5

HSL HSL210045 SEZ - Benzina s.r.o. DSPHM Červené Pečky    A V.1.10 ostatní opatření 21.436

HSL HSL210047 SEZ - RWE GasNet, s.r.o. Kokonín    A V.1.10 ostatní opatření -

HSL HSL210049 SEZ - Skuteč - jímací území Svatá Anna    A V.1.10 ostatní opatření 67

HSL HSL210050 SEZ - OCZ Vrchlabí a.s.    A V.1.10 ostatní opatření 20

HSL HSL210051 SEZ - Jetřichov - Pasa, (LA150027) A V.1.10 program opatření 14.1

HSL HSL212004 Migrační zprůchodnění Orlice, (LA100211) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0780 -

HSL HSL212004 Migrační zprůchodnění Orlice, (LA100211) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0850 -

HSL HSL212005 Migrační zprůchodnění Tiché Orlice, (LA100212) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0770 -

HSL HSL212005 Migrační zprůchodnění Tiché Orlice, (LA100212) B V.1.12 program opatření HSL_0620 -

HSL HSL212005 Migrační zprůchodnění Tiché Orlice, (LA100212) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0650 -

HSL HSL212005 Migrační zprůchodnění Tiché Orlice, (LA100212) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0680 -

HSL HSL212005 Migrační zprůchodnění Tiché Orlice, (LA100212) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0710 -

HSL HSL212006 Migrační zprůchodnění Labe , (LA100213) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1680 -

HSL HSL212006 Migrační zprůchodnění Labe , (LA100213) B V.1.12 program opatření HSL_0440 -

HSL HSL212006 Migrační zprůchodnění Labe , (LA100213) B V.1.12 program opatření HSL_1180 -

HSL HSL212006 Migrační zprůchodnění Labe , (LA100213) B V.1.12 program opatření HSL_2090 -

HSL HSL212006 Migrační zprůchodnění Labe , (LA100213) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1150 -

HSL HSL212006 Migrační zprůchodnění Labe , (LA100213) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1320 -

HSL HSL212006 Migrační zprůchodnění Labe , (LA100213) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1340 -

HSL HSL212006 Migrační zprůchodnění Labe , (LA100213) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1480 -

HSL HSL212007 Migrační zprostupnění Jizery, (LA100210) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2040 -

HSL HSL212007 Migrační zprostupnění Jizery, (LA100210) B V.1.12 program opatření HSL_1690 -

HSL HSL212007 Migrační zprostupnění Jizery, (LA100210) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1760 -

HSL HSL212007 Migrační zprostupnění Jizery, (LA100210) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1820 -

HSL HSL212007 Migrační zprostupnění Jizery, (LA100210) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2050 -

HSL HSL212007 Migrační zprostupnění Jizery, (LA100210) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1960 -

HSL HSL212007 Migrační zprostupnění Jizery, (LA100210) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1730 -
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HSL HSL212008 Migrační zprostupnění Divoké Orlice po VD Pastviny, (LA100233) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0530 -

HSL HSL212008 Migrační zprostupnění Divoké Orlice po VD Pastviny, (LA100233) B V.1.12 program opatření HSL_0500 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1920 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1850 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1810 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1800 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1770 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1680 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1660 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1650 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1640 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1590 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1630 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2090 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1670 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1950 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1960 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1970 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2020 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2030 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2040 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2050 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2080 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2600 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2620 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_3060 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1910 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1580 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_2070 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0830 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1240 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0910 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0900 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0880 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0870 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0860 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0930 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0840 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0940 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0820 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0800 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0790 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0780 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0770 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0760 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0850 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1120 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1230 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1210 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1200 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1190 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1180 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1570 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0920 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1940 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0660 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1110 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1100 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1090 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0980 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0970 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0960 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1160 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0190 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0360 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0340 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0330 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0320 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0310 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0300 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0740 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0230 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0405_J -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0185_J -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0150 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0110 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0100 -
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HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0090 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0030 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0290 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0540 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1170 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0650 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0640 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0630 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0620 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0610 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0370 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0550 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0380 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0530 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0510 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0450 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0440 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0420 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0410 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0720 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0590 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1440 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1150 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1295_J -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1300 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1310 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1320 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1330 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1340 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1370 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1380 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1390 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1400 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1260 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1430 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1250 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1450 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1465_J -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1470 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1480 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1490 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1500 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1510 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1520 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1530 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1540 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1560 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1410 -

HSL HSL212009 Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1280 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1580 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1590 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1630 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1640 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1650 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1660 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1670 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1570 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1950 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1680 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1960 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_2020 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_2040 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_2070 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_2090 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_2600 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_2620 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_3060 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1510 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1370 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1560 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1380 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1470 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1340 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1330 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1320 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1310 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1300 -
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HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1260 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1540 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1400 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1250 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1550 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1530 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1520 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1180 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1210 -

HSL HSL212010 Renaturace vodních toků a niv B V.1.12 program opatření HSL_1230 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1210 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0550 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1410 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1260 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1320 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1380 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1400 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1250 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1430 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_1810 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0450 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0960 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0930 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0980 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 ostatní opatření HSL_0830 -

HSL HSL212011 Migrační zprostupnění vodních toků, (LA100196) B V.1.12 program opatření HSL_1180 -

HSL HSL212014 Revitalizace Koudelky A V.1.12 program opatření 9

HSL HSL212016 Revitalizace toku Stebeny A V.1.12 program opatření 14.57

HSL HSL212017 Revitalizace potoka Vlčinec A V.1.12 ostatní opatření 3

HSL HSL212018 Revitalizace Zelenky A V.1.12 ostatní opatření 7

HSL HSL212019 Revitalizace Markoušovického potoka A V.1.12 program opatření 2.6

HSL HSL212020 Souvlastní - revitalizace A V.1.12 ostatní opatření 0.76

HSL HSL212021 Fibich - revitalizace A V.1.12 ostatní opatření 2.3

HSL HSL212022 Revitalizace-Uhřínovský potok A V.1.12 ostatní opatření 0.65

HSL HSL212023 Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka A V.1.12 ostatní opatření 3.5

HSL HSL212024 Revitalizace Liberského potoka, Kačerov A V.1.12 ostatní opatření 0.8

HSL HSL212025 Orlice, Malšova Lhota, revitalizace A V.1.12 program opatření 7.1

HSL HSL212028 Labe, Čelákovice, zprůchodnění migrační překážky A V.1.12 program opatření 1.5

HSL HSL212029 Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě A V.1.12 program opatření 10.1

HSL HSL212030 Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta A V.1.12 program opatření 23.7

HSL HSL212033 PP Labiště, Opočínek, revitalizace A V.1.12 program opatření 16.8

HSL HSL212035 Podolský potok, Klešice, revitalizace koryta A V.1.12 program opatření 12.2

HSL HSL212036 Labe, zdrž Týnec nad Labem a Veletov, obnova břehového porostu A V.1.12 program opatření 8.1

HSL HSL212037

Labe, zdrž Klavary, Velký Osek a Poděbrady, obnova břehového porostu LB a 

PB A V.1.12 program opatření 11.7

HSL HSL212038 Orlice, Týniště nad Orlicí - Jordán, revitalizace odstavného ramene A V.1.12 program opatření 9.4

HSL HSL212040 Piletický a Librantický potok, EVL CZ0523006, revitalizace A V.1.12 program opatření 3.9

HSL HSL212041 Revitalizace Dlouhého potoka A V.1.12 program opatření 5

HSL HSL212042 Revitalizace pramenné části pravostranného přítoku Dlouhého potoka A V.1.12 program opatření 2.5

HSL HSL212050 Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene A V.1.12 ostatní opatření 15

HSL HSL212051 Chlístovický potok - revitalizační opatření A V.1.12 program opatření 15

HSL HSL212052 Revitalizační opatření na Vrchlici v městské zástavbě Kutná Hora A V.1.12 program opatření 35

HSL HSL212053 Revitalizace jezu nad Denenarkovým mlýnem A V.1.12 program opatření 5

HSL HSL212054 Hustířanka, Habřina - Podhrad - revitalizace koryta A V.1.12 ostatní opatření -

HSL HSL212055 Vrchlice ř. km 8.700 - Revitalizace jezu nad Spáleným mlýnem A V.1.12 program opatření 5

HSL HSL212056 Semily - revitalizace městského náhonu u parku Ostrov A V.1.12 ostatní opatření 3.3

HSL HSL212057 Podolský potok - migrační zprůchodnění A V.1.12 program opatření 3

HSL HSL212059 Rybí přechod stavidlového jezu Kahlerovy vodní nádrže A V.1.12 ostatní opatření 1

HSL HSL212060 Studie proveditelnosti možnosti revitalizace vybraných úseků Tiché Orlice  B V.1.12 ostatní opatření HSL_0650 0.2525

HSL HSL212060 Studie proveditelnosti možnosti revitalizace vybraných úseků Tiché Orlice  B V.1.12 ostatní opatření HSL_0770 0.2525

HSL HSL212060 Studie proveditelnosti možnosti revitalizace vybraných úseků Tiché Orlice  B V.1.12 ostatní opatření HSL_0680 0.2525

HSL HSL212060 Studie proveditelnosti možnosti revitalizace vybraných úseků Tiché Orlice  B V.1.12 ostatní opatření HSL_0710 0.2525

HSL HSL212061 Obnova jezírek pod Vařenkou B V.1.12 ostatní opatření HSL_0900 4

HSL HSL212062 Revitalizace lokality Bahna A V.1.12 ostatní opatření 1.5

HSL HSL212063 Revitalizace Mlýnského rybníka v Květnici A V.1.12 ostatní opatření 100

HSL HSL212065 Revitalizace vodního prostředí U židovského hřbitova A V.1.12 ostatní opatření 3.43

HSL HSL212066  Jez Dolánky A V.1.12 ostatní opatření -

HSL HSL212067 Revitalizace Zádolského potoka A V.1.12 ostatní opatření 4.7

HSL HSL212068 Debrný potok RVT, Nasavrky A V.1.12 ostatní opatření 1.2

HSL HSL212069 Revitalizace Kunštát A V.1.12 ostatní opatření 3

HSL HSL212070 Revitalizace toku T7 v Jadrné A V.1.12 ostatní opatření 4

HSL HSL212071 Potočnice - revitalizace odvodňovacího příkopu - Lokalita PI1 A V.1.12 ostatní opatření 1.97
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HSL HSL212072 Potočnice - revitalizace odvodňovacího příkopu - Lokalita PI2 A V.1.12 ostatní opatření 0.47

HSL HSL212073 Obnova rybníka Neužitečný A V.1.12 program opatření 10

HSL HSL212074 Revitalizace odstaveného ramene Labe u Lžovic A V.1.12 program opatření 100

HSL HSL212075 Revitalizace Žehuňského rybníka A V.1.12 ostatní opatření 315.8

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1190 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1200 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0735_J -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0640 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0630 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0620 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0750 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0080 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0050 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1210 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0860 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0900 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0910 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_0970 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1050 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1040 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1150 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1170 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1160 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1070 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1140 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1030 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1580 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_2600 -
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HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1510 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1520 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1530 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1540 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1550 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1490 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1570 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1470 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1590 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1630 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1660 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1670 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_2020 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_2080 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1560 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1330 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1220 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1230 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1240 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1260 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1270 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1280 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1500 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1310 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_2030 -
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HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1360 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1370 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1380 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1400 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1420 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1440 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření HSL_1295_J -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření 44300 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření 42220 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření 42310 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření 43100 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření 43200 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření 43300 -

HSL HSL215001

Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků B V.1.15 program opatření 44200 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1210 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1400 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1680 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1810 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1910 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1960 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1180 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_2050 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_3060 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1970 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1040 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1030 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_2070 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_0920 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_0930 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_0770 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_0550 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_0410 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_0405_J -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_0300 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_1010 -

HSL HSL215002 Opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin, (LA100232) B V.1.15 ostatní opatření HSL_0780 -

HSL HSL215101 Malé vodní útvary B V.1.15 program opatření celé DP -

HSL HSL216001 Správná praxe pro nakládání se splaveninami B V.1.16 program opatření HSL_2090 -

HSL HSL216001 Správná praxe pro nakládání se splaveninami B V.1.16 program opatření HSL_1680 -

HSL HSL216001 Správná praxe pro nakládání se splaveninami B V.1.16 program opatření HSL_1480 -

HSL HSL216001 Správná praxe pro nakládání se splaveninami B V.1.16 program opatření HSL_1340 -

HSL HSL216001 Správná praxe pro nakládání se splaveninami B V.1.16 program opatření HSL_1320 -

HSL HSL216001 Správná praxe pro nakládání se splaveninami B V.1.16 program opatření HSL_1180 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 44300 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 42400 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 45210 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 41100 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 42310 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 42220 -
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HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 47100 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 42500 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 44200 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 42610 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 42700 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 44100 -

HSL HSL216002 Podmínky realizací tepelných čerpadel, (LA100192) B V.1.16 ostatní opatření 42210 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 43100 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 42500 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 11400 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 42910 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 42700 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 42610 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 42310 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 42220 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 41100 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 11720 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 11710 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 11600 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 11510 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 43600 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 11300 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 11220 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 11210 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 11100 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 11520 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 51520 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 43400 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 43500 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 65310 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 51510 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 45100 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 44100 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 44300 -

HSL HSL216003 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích B V.1.16 ostatní opatření 65321 -

HSL HSL216004

Polická pánev - podmínky realizací tepelných čerpadel, ochrana podzemních 

vod B V.1.16 ostatní opatření 41100 -

HSL HSL219001

Integrovaný management podzemních vod v období nedostatku zásob pitné 

vody pro obyvatelstvo, (LA100231) B V.1.17 ostatní opatření 42220 -

HSL HSL219003 LAPV Pěčín B V.1.17 ostatní opatření HSL_0510 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0280 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1540 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1490 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1670 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1800 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1870 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1810 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1660 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1450 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1520 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1750 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1650 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0700 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_2090 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_2080 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_2050 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_2030 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1500 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1000 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0940 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0930 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_3060 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0910 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1420 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0690 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0955_J -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0130 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0995_J -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1250 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1260 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1310 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0060 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1320 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_1400 -

HSL HSL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HSL_0150 -

HVL HVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HVL_0105_J -

HVL HVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HVL_0555_J -
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HVL HVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HVL_0570 -

HVL HVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HVL_0120 -

HVL HVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HVL_0740 -

HVL HVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HVL_1210 -

HVL HVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HVL_1190 -

HVL HVL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření HVL_1525_J -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0870 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0680 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0690 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0700 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0720 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0750 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0810 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0820 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0835_J -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0840 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0660 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0860 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0520 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0880 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0890 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0900 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0910 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0850 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0350 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0220 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0240 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0260 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0290 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0305_J -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0310 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0320 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0570 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0340 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0635_J -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0360 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0370 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0490 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0500 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0730 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0530 -
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HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0940 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0580 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0330 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_2750 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0950 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_2800 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1530 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1510 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1500 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1490 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1480 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1470 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1350 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1035_J -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0990 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1020 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_0960 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1000 -

HVL HVL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření HVL_1010 -

HVL HVL207002 Vimperk - zvýšení kapacity ČOV, dostavba a rekonstrukce  kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 104

HVL HVL207002 Vimperk - zvýšení kapacity ČOV, dostavba a rekonstrukce  kanalizace A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207003 Tábor Stoklasná Lhota  - vybudování kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 25

HVL HVL207004 Tábor - Hlinice - Záluží - vybudování kanalizace a intenzifikace ČOV A V.1.7 ostatní opatření 27

HVL HVL207005 Husinec - intenzifikace ČOV A V.1.7 ostatní opatření 15.7

HVL HVL207006 Strunkovice nad Blanicí - intenzifikace ČOV A V.1.7 ostatní opatření 15

HVL HVL207007 Bechyně - Hvožďany - kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 12.5

HVL HVL207008 Bechyně - Senožaty - kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 9

HVL HVL207009 Bechyně - Lišky - odkanalizování a výstavba ČOV A V.1.7 program opatření 3

HVL HVL207010 Lazsko - intenzifikace ČOV, rekonstrukce kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 10

HVL HVL207011 Kaplice - odbahnění stabilizačních nádrží na ČOV Kaplice A V.1.7 ostatní opatření 10

HVL HVL207012 Velešín - intenzifikace ČOV a rekonstrukce nadstartního čerpání A V.1.7 ostatní opatření 35

HVL HVL207013 Ševětín - rekonstrukce kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 25

HVL HVL207013 Ševětín - rekonstrukce kanalizace A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207014 Zaliny - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 10

HVL HVL207015 Ohrazení - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 10

HVL HVL207016 Záboří - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 15

HVL HVL207017 Lipí - výstavba ČOV A V.1.7 ostatní opatření 12

HVL HVL207018 Roudné - výstavba ČOV a kanalizace A V.1.7 program opatření 65.9

HVL HVL207019 Úsilné - rekonstrukce části kanalizačního sběrače A V.1.7 ostatní opatření 1.2

HVL HVL207020 Plav - rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV (HV100095) A V.1.7 ostatní opatření 7

HVL HVL207021 Hlavatce - výstavba ČOV A V.1.7 program opatření 3

HVL HVL207022 Březnice - rekonstrukce a výstavba kanalizace A V.1.7 program opatření 42

HVL HVL207023 ČOV Chotoviny - odstranění fosforu A V.1.7 ostatní opatření 0.35

HVL HVL207024 Želeč - výstavba ČOV A V.1.7 program opatření 15

HVL HVL207025 Kovářov - výstavba ČOV A V.1.7 ostatní opatření 15

HVL HVL207026 Mirotice - výstavba ČOV A V.1.7 program opatření 15

HVL HVL207028 Planá nad Lužnicí - výstavba kanalizace A V.1.7 program opatření 13

HVL HVL207029 ČOV Tábor, Klokoty - odstranění fosforu A V.1.7 program opatření 30.65

HVL HVL207030 AČOV Tábor - odstranění fosforu A V.1.7 program opatření 23.5

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1010 331.95

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0850 324.6

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1055_J 294.85
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HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0950 287.65

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1470 216.2

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_1230 214.35

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0730 209.35

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0960 205.85

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0890 192.45

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_1500 189.55

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_1480 175.5

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_1320 175.05

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1490 171.55

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0360 170.35

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2800 168.2

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0190 166.1

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_1020 160.3

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0720 147.05

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_1360 143.9

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0940 143.7

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0410 139.35

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0980 137.6

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0640 123.85

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1510 119.9

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1400 119

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0860 115.8

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1200 114.95

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1035_J 112.2

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0970 103.4

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0990 101.7

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0250 97

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0445_J 90.75

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0910 90

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1300 89

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1440 88.1

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0510 87.95

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0880 86.45

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1210 84.95

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0680 80.6

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0610 79.75

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0340 78.75
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HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0475_J 78.1

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0620 77.5

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0676_J 76.95

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1390 76.3

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0790 67.7

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0395_J 65.85

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0740 62.55

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1460 57.95

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1450 55.6

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0305_J 55.45

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0750 54.1

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0710 53.25

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0160 52.85

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0380 52.15

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1420 51.15

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1220 50.5

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0590 48.05

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0900 43.85

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0660 43.7

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0840 42.75

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1040 38.35

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2670 37.5

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0930 35.8

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0400 33.25

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0150 32.35

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2750 23.1

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0200 22.2

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2650 20.8

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 program opatření HVL_0420 17.5

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1430 17.35

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1525_J 16.55

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0430 15.5

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0635_J 11

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0810 6.8

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0870 5.3

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0700 4.6

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2090 2.1

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0220 -
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HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0460 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0020 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2190 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0560 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_3030 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1120 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0060 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0050 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1110 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1090 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1130 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1100 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1070 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1080 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1060 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2830 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1140 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2930 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1370 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1530 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2080 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1190 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1240 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0350 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1350 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1280 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1180 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0260 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0105_J -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0920 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2540 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0040 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0095_J -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0545_J -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0555_J -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0605_J -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0625_J -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0646_J -
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HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0655_J -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0835_J -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0690 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0450 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0500 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0180 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0240 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0130 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0230 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1260 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0270 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0320 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2640 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1380 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1310 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1160 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1330 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0080 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0210 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1150 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0330 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1000 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1290 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1250 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0280 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0070 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0290 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0580 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0110 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0820 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0310 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0140 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2410 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0530 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0570 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1170 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_2510 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0170 -
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HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0520 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0120 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_1270 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0370 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0030 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0010 -

HVL HVL207031

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO (HV100068) B V.1.7 ostatní opatření HVL_0490 -

HVL HVL207032 ČOV Bechyně - odstranění fosforu A V.1.7 program opatření 18

HVL HVL207033 ČOV Borotín - odstranění fosforu A V.1.7 ostatní opatření 0.25

HVL HVL207034 Dlouhá Ves - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 90

HVL HVL207035 Bechyně - dostavba kanalizace A V.1.7 program opatření 12.5

HVL HVL207036 Žihobce - rekonstrukce kanalizace A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207037 Žihobce - zatrubnění kanalizačních stok v části obce Bílence a Kadešice A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207038 Borová Lada - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207039 Malšice - intenzifikace ČOV A V.1.7 program opatření 16

HVL HVL207040 Čakov - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207041 Čakovec - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207042 Nové Hutě - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207043 Hlavňovice - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207044 Srní - dostavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207045 Stachy - výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207046 Rabí - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207047 Hliniště - výstavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207048 Soběšice - dostavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207049 Velký Bor - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL207050 Velenovy - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 50

HVL HVL207051 Svojše - výstavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0360 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_2750 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0850 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0460 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0580 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0590 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0610 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0635_J -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0680 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0730 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0750 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0430 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0340 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_1510 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0950 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_2410 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0180 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_1490 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_1470 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0960 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_1260 -
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HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_1010 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0990 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_0980 -

HVL HVL210001

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 

(HV100058) B V.1.10 program opatření HVL_1400 -

HVL HVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (HV100061) B V.1.10 program opatření HVL_1010 -

HVL HVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (HV100061) B V.1.10 program opatření HVL_1020 -

HVL HVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (HV100061) B V.1.10 program opatření HVL_2410 -

HVL HVL210002

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy (HV100061) B V.1.10 program opatření HVL_2750 -

HVL HVL210003 Skládka Senožaty A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210004 Farma Bohumilice - Roučka A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210005 J+H Březnice A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210006 JČP a.s.  České Budějovice (HV150004) A V.1.10 program opatření 100

HVL HVL210007 Akra, a.s. (HV150007) A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210008 E.ON Energie,  a.s. Výtopna A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210009 E.ON Distribuce,  a.s. Mydlovary A V.1.10 program opatření 100

HVL HVL210010 Rašelina a.s. Planá u ČB A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210011 JČDZ a.s. skládka Hliněnka A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210012 Houžná skládka kalů A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210013 EBC Lhenice A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210014 Farma Nový svět - Nahodil A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210015 MOTOR Písek A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210016 JČDZ a.s. Soběslav (HV150021) A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210017 Farma Strážný - Vokál A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210018 JČDZ a.s. skládka Suchdol n Lužnicí A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210019 JČDZ a.s. Nové Vráto A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210020 Řídká Blana I A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210021 Spalovací plocha Popelín A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL210022 Bývalý areál Závodu aplikované chemie ZACH Temelín A V.1.10 ostatní opatření -

HVL HVL220001 Generel odvodnění města Trhové Sviny A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220002 Generel odvodnění města Bechyně A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220003 Generel odvodnění města Horažďovice A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220004 Generel odvodnění města Veselí nad Lužnicí A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220005 Generel odvodnění města Blatná A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220006 Generel odvodnění města Vodňany A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220007 Generel odvodnění města Soběslav A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220008 Generel odvodnění města Kaplice A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220009 Generel odvodnění města Sezimovo Ústí A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220010 Generel odvodnění města Vimperk A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220011 Generel odvodnění města Týn nad Vltavou A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220012 Generel odvodnění města Třeboň A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220013 Generel odvodnění města Milevsko A V.1.7 ostatní opatření 2

HVL HVL220014 Generel odvodnění města Prachatice A V.1.7 ostatní opatření 3

HVL HVL220015 Generel odvodněníměsta Sušice A V.1.7 ostatní opatření 3

HVL HVL220016 Generel odvodněníměsta Český Krumlov A V.1.7 ostatní opatření 4

HVL HVL220017 Generel odvodnění města Jindřichův Hradec A V.1.7 ostatní opatření 4

HVL HVL220018 Generel  odvodněníměsta Strakonice A V.1.7 ostatní opatření 4

HVL HVL220019 Generel odvodnění města Písek A V.1.7 ostatní opatření 4

HVL HVL220020 Aktualizace generelu odvodnění města Tábor A V.1.7 ostatní opatření 3

HVL HVL220021 Aktualizace generelu odvodnění města České Budějovice A V.1.7 ostatní opatření 8

HVL HVL220022 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0010 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0010 0.7308

HVL HVL220023 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0105_J B V.1.7 ostatní opatření HVL_0105_J 33

HVL HVL220024 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0140 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0140 78

HVL HVL220025 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0180 B V.1.7 program opatření HVL_0180 7.2198

HVL HVL220026 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0190 B V.1.7 program opatření HVL_0190 1.9404

HVL HVL220027 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0210 B V.1.7 program opatření HVL_0210 0.4

HVL HVL220028 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0240 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0240 3.15

HVL HVL220029 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0280 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0280 2.0538

HVL HVL220030 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0310 B V.1.7 program opatření HVL_0310 10

HVL HVL220031 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0350 B V.1.7 program opatření HVL_0350 4

HVL HVL220032 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0360 B V.1.7 program opatření HVL_0360 2.835

HVL HVL220033 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0370 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0370 85.8

HVL HVL220034 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0380 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0380 21

HVL HVL220035 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0395_J B V.1.7 ostatní opatření HVL_0395_J 0.277

HVL HVL220036 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0400 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0400 26.6

HVL HVL220037 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0410 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0410 55

HVL HVL220038 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0420 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0420 37.7

HVL HVL220039 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0445_J B V.1.7 ostatní opatření HVL_0445_J 7.031

HVL HVL220040 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0450 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0450 5

HVL HVL220041 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0475_J B V.1.7 ostatní opatření HVL_0475_J 47
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HVL HVL220042 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0530 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0530 57.3

HVL HVL220043 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0590 B V.1.7 program opatření HVL_0590 1.7892

HVL HVL220044 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0610 B V.1.7 program opatření HVL_0610 4

HVL HVL220045 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0625_J B V.1.7 ostatní opatření HVL_0625_J 1.499

HVL HVL220046 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0640 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0640 6.0732

HVL HVL220047 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0660 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0660 19

HVL HVL220048 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0676_J B V.1.7 ostatní opatření HVL_0676_J 32.5

HVL HVL220049 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0690 B V.1.7 program opatření HVL_0690 2.9484

HVL HVL220050 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0700 B V.1.7 program opatření HVL_0700 3.6792

HVL HVL220051 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0730 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0730 80

HVL HVL220052 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0740 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0740 0.9954

HVL HVL220053 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0840 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0840 0.7812

HVL HVL220054 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0850 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0850 132

HVL HVL220055 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0860 B V.1.7 program opatření HVL_0860 10

HVL HVL220056 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0870 B V.1.7 program opatření HVL_0870 14.5

HVL HVL220057 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0880 B V.1.7 program opatření HVL_0880 8.0262

HVL HVL220058 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0890 B V.1.7 program opatření HVL_0890 12.033

HVL HVL220059 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0900 B V.1.7 program opatření HVL_0900 3.276

HVL HVL220060 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0910 B V.1.7 program opatření HVL_0910 2.2932

HVL HVL220061 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0930 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0930 1.6758

HVL HVL220062 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0940 B V.1.7 program opatření HVL_0940 20

HVL HVL220063 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0950 B V.1.7 program opatření HVL_0950 71.065

HVL HVL220064 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0960 B V.1.7 ostatní opatření HVL_0960 20

HVL HVL220065 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0970 B V.1.7 program opatření HVL_0970 8.9082

HVL HVL220066 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0980 B V.1.7 program opatření HVL_0980 1.8144

HVL HVL220067 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_0990 B V.1.7 program opatření HVL_0990 3.0744

HVL HVL220068 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1000 B V.1.7 program opatření HVL_1000 2.5956

HVL HVL220069 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1010 B V.1.7 program opatření HVL_1010 12.9024

HVL HVL220070 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1020 B V.1.7 program opatření HVL_1020 2.1042

HVL HVL220071 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1040 B V.1.7 program opatření HVL_1040 5.4432

HVL HVL220072 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1055_J B V.1.7 ostatní opatření HVL_1055_J 19.643

HVL HVL220073 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1170 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1170 2.4318

HVL HVL220074 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1190 B V.1.7 program opatření HVL_1190 11.655

HVL HVL220075 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1200 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1200 8.3034

HVL HVL220076 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1210 B V.1.7 program opatření HVL_1210 5.6196

HVL HVL220077 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1220 B V.1.7 program opatření HVL_1220 3.0618

HVL HVL220078 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1230 B V.1.7 program opatření HVL_1230 35

HVL HVL220079 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1240 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1240 2.583

HVL HVL220080 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1250 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1250 100

HVL HVL220081 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1260 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1260 0.63

HVL HVL220082 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1270 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1270 1.386

HVL HVL220083 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1280 B V.1.7 program opatření HVL_1280 6.8166

HVL HVL220084 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1290 B V.1.7 program opatření HVL_1290 4

HVL HVL220085 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1300 B V.1.7 program opatření HVL_1300 3.7548

HVL HVL220086 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1320 B V.1.7 program opatření HVL_1320 5.0778

HVL HVL220087 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1330 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1330 16.2

HVL HVL220088 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1350 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1350 0.63

HVL HVL220089 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1370 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1370 1.7892

HVL HVL220090 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1380 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1380 5.8842

HVL HVL220091 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1390 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1390 47.65

HVL HVL220092 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1400 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1400 51

HVL HVL220093 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1420 B V.1.7 program opatření HVL_1420 6.9804

HVL HVL220094 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1430 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1430 0.6552

HVL HVL220095 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1440 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1440 1.1844

HVL HVL220096 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1450 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1450 1.9278

HVL HVL220097 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1460 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1460 1.3482

HVL HVL220098 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1470 B V.1.7 program opatření HVL_1470 9.954

HVL HVL220099 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1510 B V.1.7 ostatní opatření HVL_1510 3.3012

HVL HVL220100 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_1525_J B V.1.7 ostatní opatření HVL_1525_J 4.108

HVL HVL220101 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_2410 B V.1.7 ostatní opatření HVL_2410 70

HVL HVL220102 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_2510 B V.1.7 ostatní opatření HVL_2510 26

HVL HVL220103 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ HVL_2800 B V.1.7 program opatření HVL_2800 15

HVL HVL220104 Revitalizace Chřástalí potok (HV110015) A V.1.12 program opatření 3

HVL HVL220105 Revitalizace PP Kaplického potoka A V.1.12 program opatření 2

HVL HVL220107 Revitalizace LBP Kostrateckého potoka A V.1.12 program opatření 3.8

HVL HVL220108 Revitalizace Babického a Lužického potoka A V.1.12 program opatření 2

HVL HVL220109 Otava - revitalizace tůní v nadjezí v Katovicích A V.1.12 ostatní opatření 6.424

HVL HVL220110 Revitalizace Stropnice (HV110051) - 2. etapa A V.1.12 program opatření 32.16

HVL HVL220111 Nežárka - zprostupnění jezu Hamr řkm  8,844 A V.1.12 program opatření 2.4

HVL HVL220112 Nežárka - zprostupnění jezu Krkavec řkm 3,868 A V.1.12 program opatření 3.2

HVL HVL220113 Revitalizace Rybnického potoka (HV110016) A V.1.12 ostatní opatření 9.315

HVL HVL220114 Revitalizace Želnavského potoka (HV110023) A V.1.12 ostatní opatření 5.092

HVL HVL220115 Revitalizace Jenínského potoka (HV110026) A V.1.12 ostatní opatření 3.004

HVL HVL220116 Revitalizace Olešnice (HV110027) A V.1.12 ostatní opatření 10.521

HVL HVL220117 Revitalizace Novopeckého potoka (HV110032) A V.1.12 ostatní opatření 1.166

HVL HVL220118 Revitalizace Uhlíkovského potoka (HV110035) A V.1.12 ostatní opatření 6.907

HVL HVL220119 Revitalizace Chvalšinského potoka (HV110045) A V.1.12 ostatní opatření 12.4
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HVL HVL220120 Revitalizace Volarského potoka (HV110046) A V.1.12 ostatní opatření 3.796

HVL HVL220121 Revitalizace Křemžského potoka (HV110050) A V.1.12 ostatní opatření 19.2

HVL HVL220122 Revitalizace Malše (HV110052) A V.1.12 program opatření 144

HVL HVL220123 Revitalizace Bušanovický potok (HV110074) A V.1.12 ostatní opatření 8.1

HVL HVL220124 Revitalizace Černý potok (HV110075) A V.1.12 ostatní opatření 7.373

HVL HVL220125 Revitalizace Podhorský  potok (HV110076) A V.1.12 ostatní opatření 9.531

HVL HVL220126 Revitalizace Tvrzický  potok (HV110077) A V.1.12 ostatní opatření 7.476

HVL HVL220127 Revitalizace Dubský potok (HV110078) A V.1.12 ostatní opatření 72.9

HVL HVL220128 Revitalizace Čepřovického potoka (HV110079) A V.1.12 ostatní opatření 4.77

HVL HVL220129 Revitalizace přítoků Dubského potoka (HV110080) A V.1.12 ostatní opatření 13.097

HVL HVL220130 Revitalizace Chlumanský  potok (HV110081) A V.1.12 ostatní opatření 21.162

HVL HVL220131

Revitalizace Radhostického potoka a pravostranného přítoku od Straňovic 

(HV110085) A V.1.12 ostatní opatření 0.09

HVL HVL220132 Revitalizace Velenovský potok (HV110096) A V.1.12 ostatní opatření 3.21

HVL HVL220133 Revitalizace Hoděmyšlského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220134 Renaturace Nesvačilského potoka a přítoků A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220135 Revitalizace potoka od Pňovic A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220136 Revitalizace Bubovického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220137 Revitalizace Volenického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220138 Revitalizace Modřejky A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220139 Revitalizace Podrejžského a Závržického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220140 Renaturace Hrádečského a Vranečského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220141 Renaturace sítě drobných toků v horním povodí Svojšického potoka A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220142 Renaturace Hrádeckého potoka a potoka od Lisovic A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220143 Revitalizace Ohařského potoka A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0420 0.113

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1500 0.106

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_2670 0.102

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_2510 0.102

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1000 0.102

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0910 0.102

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0920 0.097

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1390 0.097

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1360 0.097

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0870 0.082

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0200 0.077

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1300 0.077

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1380 0.077

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_2650 0.077

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1310 0.077

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1510 0.052

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_2750 0.046

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0445_J 0.046

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0625_J 0.046

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1020 0.046

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1290 0.034

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1490 0.032

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1230 0.032

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0880 0.032

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0676_J 0.026

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0950 0.016

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0900 0.009

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1250 0.009

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1460 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1440 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1430 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1420 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1270 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1260 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1220 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1210 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1480 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0890 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0080 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0940 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0070 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1190 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0105_J 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0680 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0690 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0700 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0720 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0730 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0790 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0840 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0860 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0930 0.005



DP ID opatření název opatření
typ 

opatření

kapitola 

NPP
zařazení poznámka

náklady 

[mil. Kč]

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0710 0.005

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_0340 0.003

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1130 -

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_1120 -

HVL HVL220144 Opatření k úpravě provozního monitoringu B V.2 program opatření HVL_2410 -

HVL HVL220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Římov B V.1.3 ostatní opatření HVL_0280 0.578

HVL HVL220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Římov B V.1.3 ostatní opatření HVL_0305_J -

HVL HVL220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Římov B V.1.3 ostatní opatření HVL_0290 -

HVL HVL220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Římov B V.1.3 ostatní opatření HVL_0270 -

HVL HVL220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Římov B V.1.3 ostatní opatření HVL_0240 -

HVL HVL220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Římov B V.1.3 ostatní opatření HVL_0250 -

HVL HVL220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Římov B V.1.3 ostatní opatření HVL_0260 -

HVL HVL220145 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Římov B V.1.3 ostatní opatření HVL_0230 -

HVL HVL220146 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Lipno I B V.1.3 ostatní opatření HVL_0105_J 25

HVL HVL220146 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Lipno I B V.1.3 ostatní opatření HVL_0030 24.5

HVL HVL220146 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Lipno I B V.1.3 ostatní opatření HVL_0070 -

HVL HVL220146 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Lipno I B V.1.3 ostatní opatření HVL_0010 -

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 ostatní opatření HVL_1010 3.082

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 ostatní opatření HVL_1055_J 0.77

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 program opatření HVL_0950 0.77

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 program opatření HVL_0980 0.578

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 program opatření HVL_0990 0.578

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 ostatní opatření HVL_0960 0.578

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 ostatní opatření HVL_0460 0.41

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 ostatní opatření HVL_0475_J 0.41

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 ostatní opatření HVL_1035_J -

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 ostatní opatření HVL_1040 -

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 ostatní opatření HVL_0970 -

HVL HVL220147 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík I B V.1.3 ostatní opatření HVL_3030 -

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_1470 85

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_1510 20.41

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_2510 0.99

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 program opatření HVL_1250 0.578

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_1440 0.578

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_1490 0.578

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 program opatření HVL_1430 0.578

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_1500 -

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_1525_J -

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_1460 -

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_1480 -

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_1420 -

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_1450 -

HVL HVL220148 Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II B V.1.3 ostatní opatření HVL_2410 -

HVL HVL220149 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích A V.2 ostatní opatření 21400 0.2

HVL HVL220149 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích A V.2 ostatní opatření 21600 0.1

HVL HVL220150 Obnova části původního koryta Malše a tůní v k.ú. Roudné A V.1.12 program opatření 6

HVL HVL220151 Revitalizace údolní nivy Lomnice v k.ú. Buzice A V.1.12 program opatření 100

HVL HVL220152 Revitalizace odlehčovacího koryta řeky Otavy v k.ú. Velké Hydčice A V.1.12 ostatní opatření 24.2

HVL HVL220153

Studie revitalizace nivy řeky Vltavy a jejich přítoků mezi Loučovicemi a 

Českým Krumlovem B V.1.12 ostatní opatření HVL_0140 240

HVL HVL220153

Studie revitalizace nivy řeky Vltavy a jejich přítoků mezi Loučovicemi a 

Českým Krumlovem B V.1.12 ostatní opatření HVL_0150 20.8

HVL HVL220153

Studie revitalizace nivy řeky Vltavy a jejich přítoků mezi Loučovicemi a 

Českým Krumlovem B V.1.12 ostatní opatření HVL_0130 15

HVL HVL220153

Studie revitalizace nivy řeky Vltavy a jejich přítoků mezi Loučovicemi a 

Českým Krumlovem B V.1.12 ostatní opatření HVL_0110 6

HVL HVL220154

Studie revitalizace nivy řeky Vltavy a jejich přítoků mezi Českým Krumlovem a 

Českýmí Budějovicemi B V.1.12 ostatní opatření HVL_0210 87.35

HVL HVL220154

Studie revitalizace nivy řeky Vltavy a jejich přítoků mezi Českým Krumlovem a 

Českýmí Budějovicemi B V.1.12 ostatní opatření HVL_0190 9.4

HVL HVL220154

Studie revitalizace nivy řeky Vltavy a jejich přítoků mezi Českým Krumlovem a 

Českýmí Budějovicemi B V.1.12 ostatní opatření HVL_0180 1.5

HVL HVL220155 Studie možností revitalizace toku nivy řeky Volyňky B V.1.12 ostatní opatření HVL_1290 73

HVL HVL220155 Studie možností revitalizace toku nivy řeky Volyňky B V.1.12 ostatní opatření HVL_1260 2.5

HVL HVL220156 Studie revitalizace řeky Blanice B V.1.12 ostatní opatření HVL_1380 157.8

HVL HVL220156 Studie revitalizace řeky Blanice B V.1.12 program opatření HVL_1400 148.1

HVL HVL220156 Studie revitalizace řeky Blanice B V.1.12 ostatní opatření HVL_1390 12.5

HVL HVL220156 Studie revitalizace řeky Blanice B V.1.12 ostatní opatření HVL_1350 10

HVL HVL220156 Studie revitalizace řeky Blanice B V.1.12 ostatní opatření HVL_1360 8.5

HVL HVL220157

Studie revitalizace řeky Otavy a jejich přítoků mezi Střelskými Hošticemi a 

Pískem B V.1.12 ostatní opatření HVL_2510 163.4

HVL HVL220157

Studie revitalizace řeky Otavy a jejich přítoků mezi Střelskými Hošticemi a 

Pískem B V.1.12 ostatní opatření HVL_1250 94.4

HVL HVL220157

Studie revitalizace řeky Otavy a jejich přítoků mezi Střelskými Hošticemi a 

Pískem B V.1.12 ostatní opatření HVL_1240 10

HVL HVL220157

Studie revitalizace řeky Otavy a jejich přítoků mezi Střelskými Hošticemi a 

Pískem B V.1.12 program opatření HVL_1320 7.8
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HVL HVL220157

Studie revitalizace řeky Otavy a jejich přítoků mezi Střelskými Hošticemi a 

Pískem B V.1.12 ostatní opatření HVL_2410 3

HVL HVL220157

Studie revitalizace řeky Otavy a jejich přítoků mezi Střelskými Hošticemi a 

Pískem B V.1.12 ostatní opatření HVL_1300 2.6

HVL HVL220157

Studie revitalizace řeky Otavy a jejich přítoků mezi Střelskými Hošticemi a 

Pískem B V.1.12 ostatní opatření HVL_1310 1

HVL HVL220158

Studie revitalizace řeky Malše a jejich přítoků mezi Kaplicí a Českými 

Budějovicemi B V.1.12 program opatření HVL_0370 58.4

HVL HVL220158

Studie revitalizace řeky Malše a jejich přítoků mezi Kaplicí a Českými 

Budějovicemi B V.1.12 ostatní opatření HVL_0350 26.1

HVL HVL220158

Studie revitalizace řeky Malše a jejich přítoků mezi Kaplicí a Českými 

Budějovicemi B V.1.12 ostatní opatření HVL_0290 24.5

HVL HVL220158

Studie revitalizace řeky Malše a jejich přítoků mezi Kaplicí a Českými 

Budějovicemi B V.1.12 ostatní opatření HVL_0360 12

HVL HVL220158

Studie revitalizace řeky Malše a jejich přítoků mezi Kaplicí a Českými 

Budějovicemi B V.1.12 ostatní opatření HVL_0260 10.7

HVL HVL220158

Studie revitalizace řeky Malše a jejich přítoků mezi Kaplicí a Českými 

Budějovicemi B V.1.12 program opatření HVL_0305_J 6.6

HVL HVL220158

Studie revitalizace řeky Malše a jejich přítoků mezi Kaplicí a Českými 

Budějovicemi B V.1.12 ostatní opatření HVL_0280 4.5

HVL HVL220158

Studie revitalizace řeky Malše a jejich přítoků mezi Kaplicí a Českými 

Budějovicemi B V.1.12 ostatní opatření HVL_0310 1.8

HVL HVL220159 Revitalizace staré řeky - Otava Strakonice A V.1.12 ostatní opatření 7

HVL HVL220160 Obnova tůní v údolní nivě Otavy A V.1.12 ostatní opatření 3.5

HVL HVL220161 Revitalizace Dráchovských luk A V.1.12 program opatření 36

HVL HVL220162 Revitalizace Dráchovských tůní   A V.1.12 program opatření 75.881

HVL HVL220163 Revitalizace Farského potoka A V.1.12 program opatření 7

HVL HVL220164 VD Jordán - stavba srážecí stanice A V.1.3 ostatní opatření 1.5

HVL HVL220165 Nový Vojířov - revitalizace bývalé pískovny A V.1.12 ostatní opatření -

HVL HVL220166 Revitalizace Hrobského potoka - II. etapa A V.1.12 program opatření 2.3

HVL HVL220167 Prášily - vybudování tůně a revitalizace A V.1.12 ostatní opatření 1.5

HVL HVL220168 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření HVL_1190 -

HVL HVL220168 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření HVL_2800 -

HVL HVL220168 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření HVL_1400 -

HVL HVL220168 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření HVL_1330 -

HVL HVL220168 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření HVL_0320 -

HVL HVL220168 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření HVL_1370 -

HVL HVL220168 Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích B V.1.12 program opatření HVL_0190 -

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření HVL_1010 58.2

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_0950 27.65

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření HVL_0850 15.65

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_0580 10.25

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření HVL_0260 9.5

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření HVL_0680 8.5

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_0240 5.5

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 program opatření HVL_1370 5.35

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_0290 5

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_0230 3.65

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_1035_J 2.9

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_0220 2.7

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_0820 2

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_1330 1

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_0635_J 0.24

HVL HVL220169 Migrační zprostupnění vybraných vodních toků B V.1.12 ostatní opatření HVL_0330 -

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0750 0.12

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0290 0.08

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0980 0.08

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0340 0.08

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0360 0.08

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0890 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0740 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0710 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0700 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0610 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0560 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0430 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0380 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0370 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0280 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_2540 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_1510 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_1470 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_1300 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_1010 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0990 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0840 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_2410 0.02
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HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0250 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_2640 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0950 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0940 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0900 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0180 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0860 0.02

HVL HVL220501 Průzkumný monitoring B V.2 program opatření HVL_0960 0.02

OHL OHL202001

Projednání s Bavorskou stranou zajištění legislativní podpory nebo přímého 

nařízení pro zemědělce v kontaminovaném území s cílem změny kultury 

pozemků na trvalý travní porost B V.1.2 program opatření OHL_0050 -

OHL OHL202002

Projednání odstraňování fosforu a AOX na ČOV, protierozní ochrany (suché a 

záchytné nádrže), hospodaření na rybnících a manipulace na nádržích s 

bavorskou stranou B V.1.2 program opatření OHL_0150 -

OHL OHL202002

Projednání odstraňování fosforu a AOX na ČOV, protierozní ochrany (suché a 

záchytné nádrže), hospodaření na rybnících a manipulace na nádržích s 

bavorskou stranou B V.1.2 program opatření OHL_0160 -

OHL OHL202002

Projednání odstraňování fosforu a AOX na ČOV, protierozní ochrany (suché a 

záchytné nádrže), hospodaření na rybnících a manipulace na nádržích s 

bavorskou stranou B V.1.2 program opatření OHL_0050 -

OHL OHL202002

Projednání odstraňování fosforu a AOX na ČOV, protierozní ochrany (suché a 

záchytné nádrže), hospodaření na rybnících a manipulace na nádržích s 

bavorskou stranou B V.1.2 program opatření OHL_3060 -

OHL OHL202003

Vytipování nejvhodnějších míst k opevnění řek Kössein a Reslava k 

efektivnímu zamezení erozí ohrožených kontaminovaných úseků A V.1.2 ostatní opatření -

OHL OHL202004

Agrotechnická opatření - zatravňování v povodí Reslavy extenzivní způsob 

obdělávání orných půd A V.1.2 ostatní opatření -

OHL OHL202005

Vytipování nejvhodnějších míst k vybudování sedimentačních prostor v 

záplavových územích Kössein a Reslavy včetně návrhu způsobu jejich 

provozování A V.1.2 ostatní opatření -

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0050 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0120 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0140 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0150 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0160 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0170 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0190 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0200 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0210 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0230 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0250 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0270 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0280 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0290 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0300 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0320 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0330 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0340 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0380 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0390 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0400 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0500 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0520 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0530 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0550 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0560 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0590 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0610 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0650 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0660 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0680 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0690 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0700 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0720 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0730 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0740 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0760 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0800 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0810 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0820 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0840 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0850 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0880 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0900 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0910 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0930 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0940 0.143
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OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0960 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_0990 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1010 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1190 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1200 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1210 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1220 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1240 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1260 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1270 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1280 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1310 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1320 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1335_J 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1340 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1350 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1360 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1370 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1380 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1390 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_1410 0.143

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_3060 0.143

OHL OHL202007 Projekt SedBiLa A V.1.2 ostatní opatření 17

OHL OHL202008 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích A V.1.16 ostatní opatření hluboké vrty 1.2

OHL OHL202008 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích A V.1.16 ostatní opatření základní vrty 1.6

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_0045_J -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_0760 -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_1295_J -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_1130 -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_0430 -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_0420 -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_0390 -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_0210 -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_1240 -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_0225_J -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_1280 -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_0670 -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_1335_J -

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_1380 -

OHL OHL203002 Opatření k ochraně VN Fláje před znečištěním (OH100122) B V.1.3 program opatření OHL_1335_J -

OHL OHL203003 Doplnění ČOV obce Květná o technologii srážení fosforu A V.1.3 ostatní opatření 0.1

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0310 -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0780 -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0810 -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0820 -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0470 -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0370 -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0185_J -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0340 -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0830 -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_2075_J -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0575_J -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0860 -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_1075_J -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0010 -

OHL OHL204001 Povrchové vody využívané ke koupání B V.1.4 program opatření OHL_0835_J -

OHL OHL204002 Ukončení provozu intenzivního klecového chovu ryb na VD Nechranice A V.1.4 ostatní opatření 0.1

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření OHL_0650 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření OHL_0640 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření OHL_0630 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření OHL_0610 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření OHL_0590 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření OHL_0030 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření OHL_0010 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření OHL_0660 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 program opatření OHL_0600 -
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OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 51310 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 61200 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 47300 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 47200 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 46200 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 45500 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 45400 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 45300 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 45230 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 21320 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 11800 -

OHL OHL205001

Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou 

bilancí B V.1.5 ostatní opatření 45220 -

OHL OHL205002 Odběry podzemních vod (OH100132) B V.1.5 ostatní opatření 45220 -

OHL OHL205003

Opatření proti nevhodnému využití území (těžba kolektoru podzemních vod), 

(OH100106) B V.1.5 ostatní opatření 21310 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0780 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0820 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0790 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0760 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0740 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0730 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0720 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0710 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0700 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0750 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0770 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0650 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0640 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0850 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0930 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1000 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0920 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0580 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0840 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0810 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0690 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1050 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1210 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1190 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1170 -
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OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1140 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1130 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1120 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1110 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1090 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0970 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1060 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0860 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1020 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0430 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0980 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0500 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0910 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0900 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0890 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0870 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1075_J -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0160 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1010 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0260 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0250 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0240 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0230 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0225_J -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0200 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0190 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0280 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0170 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0300 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0150 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0130 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1240 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0100 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0090 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0080 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0045_J -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0040 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0185_J -
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OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1250 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0460 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0950 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0960 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0990 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0670 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1100 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0140 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_2075_J -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0270 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1230 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0940 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0410 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1410 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0020 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0400 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0390 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0380 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0350 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0310 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1150 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0320 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1370 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0590 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_3060 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_3160 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_3400 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0550 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0305_J -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1360 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0330 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0420 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0480 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0540 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0560 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0575_J -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_3500 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1260 -
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OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0660 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0630 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0620 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0610 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1380 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1220 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1350 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0120 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0030 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0010 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0050 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0110 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1295_J -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_1340 -

OHL OHL207008

Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů 

(OH100116) B V.1.7 program opatření OHL_0600 -

OHL OHL207009 Hoštka - odkanalizování městských částí Malešov a Velešice A V.1.7 ostatní opatření 30

OHL OHL207010 Odkanalizování sídel města Štětí - Radouň, Brocno, Chcebuz A V.1.7 ostatní opatření 74.1

OHL OHL207011 Kanalizace Sedlec u Mšena A V.1.7 ostatní opatření 10

OHL OHL207012

Intenzifikace čištění průmyslových odpadních vod z areálu Severofrukt, a.s. v 

Travčicích A V.1.7 program opatření 2

OHL OHL207013 Odkanalizování místní části Štětí - Počeplice A V.1.7 ostatní opatření 21.3

OHL OHL207014 Odkanalizování místní části Štětí - Stračí A V.1.7 ostatní opatření 16.7

OHL OHL207015 Odkanalizování obcí o velikosti 500 - 2000 obyvatel A V.1.7 program opatření 100

OHL OHL207015 Odkanalizování obcí o velikosti 500 - 2000 obyvatel A V.1.7 program opatření 85

OHL OHL207015 Odkanalizování obcí o velikosti 500 - 2000 obyvatel A V.1.7 program opatření 80

OHL OHL207015 Odkanalizování obcí o velikosti 500 - 2000 obyvatel A V.1.7 program opatření 80

OHL OHL207015 Odkanalizování obcí o velikosti 500 - 2000 obyvatel A V.1.7 program opatření 47

OHL OHL207015 Odkanalizování obcí o velikosti 500 - 2000 obyvatel A V.1.7 program opatření 40

OHL OHL207015 Odkanalizování obcí o velikosti 500 - 2000 obyvatel A V.1.7 program opatření 36

OHL OHL207015 Odkanalizování obcí o velikosti 500 - 2000 obyvatel A V.1.7 program opatření 35

OHL OHL207016 Generel odvodnění města Cheb A V.1.7 ostatní opatření 4

OHL OHL207017 Hříškov - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 35

OHL OHL207018 Generel odvodnění města Františkovy Lázně A V.1.7 ostatní opatření 2

OHL OHL207020 Intenzifikace ČOV Plesná A V.1.7 program opatření 23

OHL OHL207021 Zpracování generelu a intenzifikace vypouštění z ČOV Bad Brambach A V.1.7 ostatní opatření 2

OHL OHL207023

Kynšperk nad Ohří , Zlatá - Kamenný Dvůr - dostavba kanalizace a ČOV 

(OH100069) A V.1.7 program opatření 13.3

OHL OHL207024 Kynšperk nad Ohří - Chotíkov - výstavba kanalizace a ČOV (OH100070) A V.1.7 program opatření 4.5

OHL OHL207026 Kynšperk - Dolní Pochlovice - výstavba kanalizace a ČOV (OH100005) A V.1.7 ostatní opatření 30

OHL OHL207027 Kamenice - výstavba kanalizace a ČOV (OH100076) A V.1.7 program opatření 13

OHL OHL207028 Habartov - dostavba splaškové kanalizace (OH100039) A V.1.7 program opatření 13.2

OHL OHL207029 Dasnice - rekonstrukce a výstavba kanalizace (OH100062) A V.1.7 ostatní opatření 6.6

OHL OHL207030 Hlavno - výstavba kanalizace (OH100073) A V.1.7 program opatření 14.85

OHL OHL207031 Tisová - výstavba kanalizace a ČOV (OH100074) A V.1.7 ostatní opatření 6.5

OHL OHL207032 Arnoltov - výstavba kanalizace a ČOV (OH100077) A V.1.7 ostatní opatření 14

OHL OHL207034 Kraslice - výstavba kanalizace (OH100045) A V.1.7 ostatní opatření 64

OHL OHL207035 Rotava - rekonstrukce kanalizace (OH100037) A V.1.7 ostatní opatření 109

OHL OHL207036 Šindelová - dostavba kanalizace (OH100065) A V.1.7 program opatření 40

OHL OHL207037 Krajková - výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV (OH100063) A V.1.7 program opatření 11

OHL OHL207038 Radvanov - výstavba kanalizace a ČOV (OH100071) A V.1.7 program opatření 4.2

OHL OHL207039 Luh nad Svatavou - výstavba kanalizace a ČOV (OH100072) A V.1.7 ostatní opatření 5.5

OHL OHL207040 Hřebeny - kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 4.2

OHL OHL207041 Lobzy - výstavba kanalizace a ČOV (OH100075) A V.1.7 ostatní opatření 3.5

OHL OHL207042 Loket - Nadlesí - výstavba kanalizace a ČOV (OH100068) A V.1.7 program opatření 7

OHL OHL207044 Vintířov - intenzifikace ČOV (OH100064) A V.1.7 ostatní opatření 8.18

OHL OHL207045 Nové Hamry - kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 10

OHL OHL207046 Nejdek - výstavba ČOV a kanalizace (OH100052) A V.1.7 program opatření 20

OHL OHL207047 Nová Role - rekonstrukce a výstavba kanalizace (OH100013) A V.1.7 program opatření 13

OHL OHL207048 Suchá u Nejdku - dostavba kanalizace a ČOV (OH100052) A V.1.7 program opatření 20

OHL OHL207049 Loket - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace (OH100007) A V.1.7 ostatní opatření 10
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OHL OHL207050 Hrušková - dostavba kanalizace (OH100067) A V.1.7 program opatření 12

OHL OHL207053 Odbahnění dočišťovacího rybníku za ČOV Stružná A V.1.7 program opatření 1.5

OHL OHL207054 Doplnění ČOV obce Stružná o technologii odstraňování fosforu A V.1.7 program opatření 0.1

OHL OHL207055 ČSOV Horní Dražov s výtlakem OV na obecní ČOV Stanovice A V.1.7 program opatření 19.5

OHL OHL207056 Kanalizace Děpoltovice A V.1.7 program opatření 21

OHL OHL207057 Abertamy - výstavba kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 20

OHL OHL207059 Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II A V.1.7 ostatní opatření 127

OHL OHL207060 Kanalizace pro veřejnou potřebu města Kadaň A V.1.7 ostatní opatření 0.05

OHL OHL207061 Odstranění volné výusti v obci Stroupeč A V.1.7 program opatření 3

OHL OHL207062 Chbany - převedení odpadních vod na ČSOV Nové Sedlo A V.1.7 program opatření 12.6

OHL OHL207064 Výstavba ČOV, kanalizace a vodovodu v obci Široké Třebčice A V.1.7 ostatní opatření 20

OHL OHL207065 Výstavba ČOV, kanalizace a vodovodu v obci Vitčice A V.1.7 ostatní opatření 20

OHL OHL207066 Výstavba ČOV, kanalizace a vodovodu v obci Nové Třebčice A V.1.7 ostatní opatření 20

OHL OHL207067 Vrbice - kanalizace a ČOV A V.1.7 ostatní opatření 20

OHL OHL207068 Měcholupy - odstranění výusti A V.1.7 program opatření 12.6

OHL OHL207070 Kanalizace a ČOV pro obec Pnětluky a místní část Konětopy A V.1.7 program opatření 35

OHL OHL207071 Generel odvodnění města Chomutov - ČOV Údlice A V.1.7 ostatní opatření 4

OHL OHL207072 Klapý - kanalizace a ČOV A V.1.7 program opatření 42

OHL OHL207073 Kanalizace a ČOV v obci Sedlec A V.1.7 program opatření 20

OHL OHL207074 Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina A V.1.7 program opatření 20

OHL OHL207075 Chlumčany - výstavba obecní ČOV A V.1.7 program opatření 15

OHL OHL207076 Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly - odstranění výustí (OH100078) A V.1.7 ostatní opatření 50

OHL OHL207077 ČOV a kanalizace Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno A V.1.7 program opatření 30

OHL OHL207078 Kanalizace Vršovice A V.1.7 program opatření 20

OHL OHL207079 Libochovice - Máchova ul. - odstranění výusti LT 8 A V.1.7 program opatření 3.9

OHL OHL207080 Rekonstrukce ČOV Třebenice A V.1.7 ostatní opatření 15.3

OHL OHL207081 Ústí nad Labem, Brná, ČOV - převedení na ČOV Střekov A V.1.7 program opatření 5.5

OHL OHL207082 Odstranění volné výusti ve Vaňově A V.1.7 program opatření 10

OHL OHL207083 Výstavba kanalizace a ČOV pro obce Boleboř a Orasín A V.1.7 program opatření 49.6

OHL OHL207084 Místo - dostavba kanalizace A V.1.7 ostatní opatření 8

OHL OHL207085 Generel odvodnění města Jirkov A V.1.7 ostatní opatření 4

OHL OHL207086 Vrskmaň - odstranění kanalizační výusti CV 03 A V.1.7 ostatní opatření 9.9

OHL OHL207089 Intenzifikace lagun (biologických rybníků) společnosti UNIPETROL RPA A V.1.7 ostatní opatření 5

OHL OHL207091 Rozšíření splaškové kanalizace Rudolice A V.1.7 program opatření 10

OHL OHL207092 Světec, Štrbice - odstranění výustí TP64 a TP65 A V.1.7 program opatření 7.2

OHL OHL207093 Louka u Litvínova - odstranění výustí MO27 a MO28 (OH100083) A V.1.7 program opatření 28.5

OHL OHL207094 Jeníkov, Oldřichov - odstranění výusti TP40 A V.1.7 program opatření 4.7

OHL OHL207095 Mariánské Radčice - výstavba kanalizace a ČOV (odstranění volných výustí) A V.1.7 ostatní opatření 40

OHL OHL207096 Košťany - Střelná - odstranění výusti TP44 (OH100059) A V.1.7 program opatření 2.7

OHL OHL207098 Trmice - výstavba a rekonstrukce kanalizace (OH100090) A V.1.7 program opatření 21.9

OHL OHL207099 Světec, Úpoř - odstranění výusti TP66 A V.1.7 program opatření 3.7

OHL OHL207100 Ohníč, Křemýž - odstranění výusti (OH100084) A V.1.7 program opatření 11.3

OHL OHL207101 Chlumec - Žandov - splašková kanalizace A V.1.7 program opatření 25

OHL OHL207102 Odkanalizování Srbice A V.1.7 program opatření 15

OHL OHL207103 Odstranění volných výustí - Teplice, východ A V.1.7 program opatření 33.7

OHL OHL207105 Likvidace OV ze staré popelové skládky Úžín A V.1.7 program opatření 2

OHL OHL207106 Kanalizace a ČOV Velké Chvojno A V.1.7 program opatření 20

OHL OHL207107

Odstranění 3 septiků a přepojení kanalizace bytových domů na kanalizační 

řad a ČOV Neštěmice A V.1.7 program opatření 1

OHL OHL207108 Odstranění volných výustí ve Skoroticích A V.1.7 program opatření 40

OHL OHL207110 Děčín - odkanalizování částí města (OH100029) A V.1.7 program opatření 45

OHL OHL207110 Děčín - odkanalizování částí města (OH100029) A V.1.7 program opatření 15

OHL OHL207111 Jílové u Děčína - výstavba kanalizace (OH100057) A V.1.7 program opatření 124

OHL OHL207113 Výstavba kanalizace a ČOV v obci Tašov A V.1.7 ostatní opatření 25

OHL OHL207114 Výstavba kanalizace a ČOV Těchlovice, I. Etapa A V.1.7 ostatní opatření 35

OHL OHL207115 Výstavba kanalizace a ČOV Dobkovice, I. a II. etapa A V.1.7 ostatní opatření 42

OHL OHL207116 Výstavba kanalizace a ČOV Malšovice A V.1.7 program opatření 45

OHL OHL207127 Verneřice - dostavba a rekonstrukce kanalizace (OH100088) A V.1.7 ostatní opatření 28.8

OHL OHL207131 Sanace areálu bývalé papírny v České Kamenici A V.1.7 ostatní opatření 10

OHL OHL207132 Kamenický Šenov - odstranění kanalizačních výustí (OH100050) A V.1.7 program opatření 60

OHL OHL207134 Chřibská - odstranění výustí DC92, DC93, DC94 (OH100081) A V.1.7 ostatní opatření 35

OHL OHL207135 Verneřice u Hrobu - odstranění volných výustí TP 32, 33, 117 a 121 A V.1.7 program opatření 23.5

OHL OHL207136 Výstavba kanalizace a ČOV v Arnolticích, I. etapa A V.1.7 program opatření 25

OHL OHL207137 Město Jílové - odstranění volných výustí A V.1.7 ostatní opatření 30

OHL OHL207139

Šluknov - odstranění volných výustí 

DC111, DC112, DC113, DC115 a DC116 A V.1.7 program opatření 12.7

OHL OHL207150 SEZ - RWE Energie, a.s. Cheb (OH150019) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207151 SEZ - Momentive (Hexion) Specialty Chemicals a.s (OH150062) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207152 SEZ - ZČE a.s. Karlovy Vary Tuhnice (OH150023) A V.1.10 program opatření 25

OHL OHL207153 SEZ - UNIPETROL, a.s. Litvínov (OH150038) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207154 SEZ - UNIPETROL, a.s. Skládka TO (OH150033) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207155 SEZ - UNIPETROL skládka Uhlodehta (OH150037) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207156 SEZ - UNIPETROL, a.s. Skládka VK (OH150034) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207157 SEZ - KOVOŠROT Děčín a.s., stř. Chomutov (OH150020) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207158 SEZ - Hutní druhovýroba-reality, a.s. (OH150021) A V.1.10 ostatní opatření 50
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OHL OHL207159 SEZ - UNIPETROL, a.s. skládka VK II (OH150035) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207160 SEZ - Labyrint CZ s.r.o. (OH150058) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207161 SEZ - Spolchemie a.s. Ústí nad Labem (OH150065) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207164 SEZ - Kuřívody - sanace (OH150055) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207165 SEZ - Bor a.s. (OH150052) A V.1.10 ostatní opatření 50

OHL OHL207167 RWE Energie, a.s. Děčín (OH150010) A V.1.10 ostatní opatření 25

OHL OHL207168 SEZ - Městská skládka Rotava (OH150056) A V.1.10 ostatní opatření 30

OHL OHL207169 SEZ - Skládka kalů KŽ (OH150069) A V.1.10 ostatní opatření 2.5

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 64110 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 46500 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 61110 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 61200 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 46600 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 46200 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 46120 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 45300 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 21320 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 21310 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 21200 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 11800 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 61330 -

OHL OHL207170 Staré ekologické zátěže (OH100125) B V.1.10 ostatní opatření 46400 -

OHL OHL207171 Skládka Kolešovice (OH150025) A V.1.10 ostatní opatření 0.15

OHL OHL207172 SEZ - Za kovem (OH150030) A V.1.10 ostatní opatření 5

OHL OHL207173 SEZ - Benzina a.s. Nová Ves (OH150046) A V.1.10 ostatní opatření 0.15

OHL OHL207174 SEZ - SAP Mimoň (OH150074) A V.1.10 ostatní opatření 50

OHL OHL207175 SEZ - U červeného rybníka (OH150044) A V.1.10 ostatní opatření 2.5

OHL OHL207176 SEZ - Jímací území Rakovnický potok (OH150053) A V.1.10 program opatření 10.6

OHL OHL207177 SEZ - Skládka TKO Vilémov (OH150070) A V.1.10 ostatní opatření 30

OHL OHL207178 Kanalizace a KČOV Brloh A V.1.7 program opatření 14

OHL OHL207179 Kanalizace a KČOV Nečichy A V.1.7 ostatní opatření 12

OHL OHL207180 Odstranění volné výusti - UL 61, 62 Svádov, Olšinky nad tratí A V.1.7 ostatní opatření -

OHL OHL207181 Odkanalizování obce Buškovice A V.1.7 ostatní opatření 20

OHL OHL207182 Kanalizace obce Zabrušany - IV. Etapa Želénky A V.1.7 program opatření 20

OHL OHL207183 Františkovy Lázně - část Seníky, výstavba vodovodu a kanalizace A V.1.7 program opatření 35

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0270 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0340 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0330 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0320 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0300 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0280 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0100 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0370 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0820 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0950 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0780 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_1080 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0380 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0880 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0870 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0830 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0810 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0680 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0620 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0520 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_0500 -

OHL OHL208001 Důlní vody (OH100124) B V.1.8 program opatření OHL_1270 -

OHL OHL208002 Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě (OH100118) B V.1.8 ostatní opatření 11800 -

OHL OHL208003 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě (OH100119) B V.1.8 ostatní opatření 11800 -

OHL OHL208003 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě (OH100119) B V.1.8 ostatní opatření 21200 -

OHL OHL208003 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě (OH100119) B V.1.8 ostatní opatření 46110 -

OHL OHL208003 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě (OH100119) B V.1.8 ostatní opatření 45400 -

OHL OHL208003 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě (OH100119) B V.1.8 ostatní opatření 21320 -

OHL OHL208003 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě (OH100119) B V.1.8 ostatní opatření 21310 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_1370 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0240 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_1410 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_1360 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0970 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0010 -
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OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0810 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0170 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0840 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0870 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0880 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0900 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0780 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0960 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0790 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_1060 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_1140 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_1270 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_1310 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_1320 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_1340 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_1350 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0910 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0550 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0050 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0080 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0090 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0100 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0120 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0200 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0420 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0830 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0480 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0770 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0590 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0610 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0650 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0670 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0680 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0730 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0740 -

OHL OHL211001

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

(OH100110) B V.1.11 program opatření OHL_0760 -

OHL OHL211003 Automatická monitorovací stanice na řece Bílině v Mostě A V.1.11 ostatní opatření 5

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0020 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0030 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 program opatření OHL_0090 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 program opatření OHL_0100 -
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OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0110 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0150 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0185_J -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0190 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0240 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0270 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0300 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0320 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0370 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0380 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0390 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0400 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0420 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0430 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0460 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0510 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0530 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0590 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0600 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0610 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0690 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0700 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0710 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0740 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 program opatření OHL_0750 120

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0800 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0820 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0850 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0870 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0900 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0910 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0930 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0940 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0950 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_0960 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 program opatření OHL_1000 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_1020 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_1090 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_1110 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_1120 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_1130 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_1200 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 program opatření OHL_1240 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_1320 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0580 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0620 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0300 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0530 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0510 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0660 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0460 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0400 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0560 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0380 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0370 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0330 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0160 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0730 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_1150 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0080 -
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OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0030 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0350 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_1020 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_1380 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_1210 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_1120 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_1110 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0750 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0980 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0970 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0960 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0950 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0940 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0820 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_0760 -

OHL OHL212002

Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek 

pro život ryb a dalších vodních organizmů B V.1.12 program opatření OHL_1140 -

OHL OHL212003 Oprava hráze Konojedského rybníka A V.1.12 ostatní opatření 20

OHL OHL212006 Labe, Židovice - revitalizace tůně A V.1.12 program opatření 5

OHL OHL212010 Labe, Libotenice - revitalizace koryta za koncentrační hrází (OH110142) A V.1.12 program opatření 3

OHL OHL212011 VD Dolní Beřkovice - rybí přechod (OH110143) A V.1.12 program opatření 15

OHL OHL212013

Labe, Roudnice nad Labem - odstranění nánosů za koncentrační hrází 

(OH110146) B V.1.12 program opatření 20

OHL OHL212015 Labe, Třeboutice - Litoměřice, revitalizace (OH110149) A V.1.12 program opatření 40

OHL OHL212017 Revitalizace PR U sedmi rybníků A V.1.12 ostatní opatření 15.11

OHL OHL212018 Rybí přechod Kynšperk 1 a 2 (OH110101, OH110102) A V.1.12 program opatření 16.5

OHL OHL212025 VT Rolava - revitalizace 2 stupňů v Nové Roli A V.1.12 program opatření 10

OHL OHL212028 Revitalizace bezejmenných přítoků Mlýnského potoka a nivy (OH110074) A V.1.12 ostatní opatření 4

OHL OHL212031 Rybí přechod Radošov (OH110098) A V.1.12 program opatření 3

OHL OHL212035 Revitalizace Želečského potoka A V.1.12 ostatní opatření 2.5

OHL OHL212036 Mradice - rybí přechod  (OH110046) A V.1.12 program opatření 10

OHL OHL212037 Rybí přechod Křesín (OH110041) A V.1.12 program opatření 10

OHL OHL212039 Rybí přechod Vršovice (OH110043) A V.1.12 program opatření 10

OHL OHL212040 Rybí přechod Louny (OH110044) A V.1.12 program opatření 10

OHL OHL212041 Přítok Smolnického potoka - odtrubnění koryta vodního toku A V.1.12 program opatření 2.13

OHL OHL212044 Labe, VD Střekov, rybí přechod (OH110140) A V.1.12 program opatření 15

OHL OHL212049 Revitalizace Bolebořského potoka A V.1.12 ostatní opatření 1.57

OHL OHL212050 Revitalizace Podkrušnohorského přivaděče IV (OH110123) A V.1.12 ostatní opatření 159.5

OHL OHL212051 Revitalizace pravobřežního přítoku Lužničky - Místo A V.1.12 ostatní opatření 2.65

OHL OHL212052 Revitalizace Bíliny v úseku na Ervěnickém koridoru (OH110121) A V.1.12 ostatní opatření 265

OHL OHL212056 MVE - výstavba rybího přechodu na Bílině A V.1.12 program opatření 5

OHL OHL212057 Labe, Ústí n.L. - Svádov, revitalizace tůně nad koncentrační hrází  (OH110135) A V.1.12 program opatření 20

OHL OHL212058 Vítovský potok - zajištění migrační prostupnosti A V.1.12 program opatření 1

OHL OHL212059 Revitalizace nivy horní Ploučnice - Povodí Ohře, s.p. (OH110158) A V.1.12 ostatní opatření 55.94

OHL OHL212060 Revitalizace nivy Horní Ploučnice - Diamo, s.p. (OH110159) A V.1.12 ostatní opatření 55.94

OHL OHL212061 Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni A V.1.12 ostatní opatření 15

OHL OHL212062 Revitalizace Panenského potoka po Rynoltice (OH110072) A V.1.12 ostatní opatření 8.83

OHL OHL212063 Revitalizace Panenského potoka v úseku Rynoltice - Jítrava A V.1.12 ostatní opatření 10

OHL OHL212065 Revitalizace slepého ramene v Mimoni A V.1.12 ostatní opatření 20

OHL OHL212068 Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků (OH110038) A V.1.12 program opatření 64.2

OHL OHL212069 Revitalizace Šporky (OH110070) A V.1.12 ostatní opatření 6.02

OHL OHL212070 Revitalizace Stružnického potoka (OH1100014) A V.1.12 ostatní opatření 10.5

OHL OHL212072 Revitalizace nivy Robečského potoka (OH110157) A V.1.12 ostatní opatření 15

OHL OHL212074 Rybí přechod Březiny - sádky (postaru název Rybářice), (OH110015) A V.1.12 program opatření 6

OHL OHL212075 Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem A V.1.12 ostatní opatření 11.5

OHL OHL212076 Rybí přechod Bechlejovice (P3)  (OH110016) A V.1.12 program opatření 11.6

OHL OHL212077 Rybí přechod Malá Veleň Benar  (OH110017) A V.1.12 program opatření 12.3

OHL OHL212078 Rybí přechod Interkov  (OH110019) A V.1.12 program opatření 14.1

OHL OHL212079 Rybí přechod Benar  (OH110020) A V.1.12 program opatření 12.5



DP ID opatření název opatření
typ 

opatření

kapitola 

NPP
zařazení poznámka

náklady 

[mil. Kč]

OHL OHL212080 Rybí přechod Františkov - Ostrý (OH110022) A V.1.12 program opatření 9.7

OHL OHL212081 Rybí přechod Nad Pilou  (OH110025) A V.1.12 program opatření 9

OHL OHL212082 Rybí přechod Brlohy (OH110026) A V.1.12 program opatření 9.9

OHL OHL212083 Rybí přechod Žandov (OH110028) A V.1.12 program opatření 5

OHL OHL212085 Rybí přechod Benešov nad ploučnicí - Nikoh A V.1.12 program opatření 0.75

OHL OHL212088 Rybí přechod Rabštejn (OH110006) A V.1.12 program opatření 2.8

OHL OHL212089 Zprůchodnění jezu v Horní Kamenici - U Hasičů (OH110036) A V.1.12 program opatření 3.3

OHL OHL212090

Zprůchodnění migrační překážky v obci Janská (OH110007 - Rybí přechod 

Kamenická Nová Víska, ř.km 19,230) A V.1.12 program opatření 5

OHL OHL212095 Revitalizace a rekonstrukce rybníka v PP u Králova mlýna A V.1.12 program opatření 7.88

OHL OHL212096 Revitalizace Ašského potoka (OH110104) A V.1.12 ostatní opatření 9.523

OHL OHL212097 Komplexní realizace záchranného programu perlorodky říční na Ašsku A V.1.12 ostatní opatření 0.4

OHL OHL212098 Komplexní realizace záchranného programu perlorodky říční na Ašsku A V.1.12 ostatní opatření 0.12

OHL OHL212100 Revitalizace Bílý Halštrov (OH110097) A V.1.12 ostatní opatření 6.02

OHL OHL212111 Rybí přechod České Kopisty (OH110141) B V.1.12 program opatření 15

OHL OHL212113 Opatření v povodí Robečského potoka (Břehyně, Máchovo jezero) A V.1.12 ostatní opatření 21.2

OHL OHL212114 Revitalizace Kamenice v Rabštejnu A V.1.12 ostatní opatření 9.7

OHL OHL212115 Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - U kurtů A V.1.12 program opatření 2.8

OHL OHL212116 Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - U sídliště A V.1.12 program opatření 4.15

OHL OHL212117 Rybí přechod Brenná (OH110032) A V.1.12 program opatření 5

OHL OHL212118 Jez Stranná - rybí přechod A V.1.12 program opatření 20

OHL OHL212120 Přeložka Vesnického potoka - revitalizace (OH110124) A V.1.12 program opatření 80

OHL OHL212121 Revitalizace Lužického potoka v úseku VN Lužice II po soutok se Srpinou A V.1.12 ostatní opatření 100

OHL OHL212122 Revitalizace rašelinišť a pramenných částí vodních toků B V.1.12 program opatření OHL_0510 -

OHL OHL212122 Revitalizace rašelinišť a pramenných částí vodních toků B V.1.12 program opatření OHL_0550 -

OHL OHL212122 Revitalizace rašelinišť a pramenných částí vodních toků B V.1.12 program opatření OHL_0840 -

OHL OHL212122 Revitalizace rašelinišť a pramenných částí vodních toků B V.1.12 program opatření OHL_0980 -

OHL OHL212122 Revitalizace rašelinišť a pramenných částí vodních toků B V.1.12 program opatření OHL_1350 -

OHL OHL216001 Správná praxe pro nakládání se splaveninami B V.1.16 program opatření OHL_1150 -

OHL OHL216001 Správná praxe pro nakládání se splaveninami B V.1.16 program opatření OHL_0030 -

OHL OHL216001 Správná praxe pro nakládání se splaveninami B V.1.16 program opatření OHL_0750 -

OHL OHL216001 Správná praxe pro nakládání se splaveninami B V.1.16 program opatření OHL_0940 -

OHL OHL216002 Rekonstrukce zajištění svahu Bíliny v Ústí nad Labem A V.1.16 program opatření 9.5

OHL OHL216003 Navýšení koncentračních výhonů u Boletic, revitalizace A V.1.16 program opatření 2.58

OHL OHL216004 Navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička, revitalizace A V.1.16 program opatření 2.57

OHL OHL216005 Revitalizace území nad Křešicemi A V.1.16 program opatření 29.57

OHL OHL216006 Revitalizace v ústí Jílovského potoka A V.1.16 program opatření 35.31

OHL OHL216007 Revitalizace v okolí Horního Žlebu A V.1.16 program opatření 176.31

OHL OHL216008 Revitalizace v ústí Ploučnice A V.1.16 program opatření 237.57

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 61330 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 45400 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 46110 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 46120 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 46300 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 46500 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 46600 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 45300 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 47300 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 46200 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 47200 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 45220 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 21200 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 21100 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 46400 -

OHL OHL216009 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla B V.1.16 ostatní opatření 45230 -

OHL OHL219001 Víceúčelová nádrž na Blšance nad městem Kryry A V.1.17 ostatní opatření 25

HVL HVL220149 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích A V.2 ostatní opatření 65100 0.1

HVL HVL220149 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích A V.2 ostatní opatření 63101 0.1

OHL OHL202006 Průzkumný monitoring (OH100130) B V.2 program opatření OHL_3500 0.143

OHL OHL203001 Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů (OH100104) B V.1.3 program opatření OHL_1340 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_1350 -

OHL OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115) B V.1.12 ostatní opatření OHL_1390 3

OHL OHL212084 Rybí přechod Jezvé (OH110029) A V.1.12 ostatní opatření 5

HSL HSL209101

Sanace starých ekologických zátěží - vypouštění do podzemních vod, 

(LA100203) B V.1.9 program opatření celé DP -

HSL HSL211101

Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění, 

(LA100106) B V.1.11 program opatření celé DP -


