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PLÁNY POVODÍ PRO 3. PLÁNOVACÍ OBDOBÍ

Plánování v oblasti vod probíhá v šestiletých cyklech.
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Hodnotící období 2016-2018



OPATŘENÍ V PLÁNECH POVODÍ

Jednotlivá opatření jsou uvedena v podobě jednotlivých „listů opatření“ (LO).

LO typu A

návrh konkrétní činnosti za účelem redukce či eliminace významného vlivu

např. opatření na stokových sítích a ČOV, revitalizace vodních toků, odstraňování 
příčných překážek 

nositeli opatření jsou samosprávy obcí, měst a krajů, případně soukromé subjekty

LO typu B

navrhují obecný postup řešení k redukci nebo eliminaci určitého vlivu, který je 
identifikován na základě hodnocení stavu, ale není znám zdroj tohoto vlivu

působnost tohoto opatření na celý vodní útvar

LO typu C

opatření s celostátní působností

upozorňují na mezery v právních předpisech a strategických krocích státu, které nelze 
řešit LO typu A a B

nositeli jsou např. ústřední správní úřady, krajské úřady

Typ C

Typ B

Typ A

národní plány povodí

plány dílčích povodí



PLÁNY POVODÍ PRO 3. PLÁNOVACÍ OBDOBÍ

Opatření s listem opatření typu A + B navrhovaná v PDP jsou v NPP posouzena z hlediska jejich přínosu k plnění cílů. Podle 
odhadovaného efektu opatření je určeno pořadí všech navržených opatření a následně je porovnáním s finančními zdroji proveden
výběr opatření, která budou přednostně podporována v období 2021 až 2024 = programy opatření.  Výsledný výběr obsahuje 
nákladově nejefektivnější kombinaci opatření, která reagují na provedené hodnocení stavu a na zjištěné významné vlivy.

Programy opatření = hlavní nástroj k dosažení cílů uvedených v plánech povodí. Opatření přijatá k dosažení cílů 
ochrany vod v programech opatření je nutno uskutečnit do 3 let od schválení plánů povodí (§ 26 odst. 1 vodního zákona).

V 3. plánech povodí je navrženo 3692 opatření s listem opatření typu A (3398), typu B (273), nebo typu C (21), z toho:

v programech opatření je 2469 opatření,

v ostatních opatření je 960 opatření a

u 263 opatření se předpokládá realizace do konce r. 2021.

NPP Labe: 1835 opatření typu A + B

NPP Dunaj: 1403 opatření typu A + B

NPP Odra: 433 opatření typu A + B

programy opatření a ostatní opatření (stejný graf)

91%

8% 1%

LO typu A LO typu B LO typu C



NEREALIZOVANÁ OPATŘENÍ Z 2. PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ

Z celkového počtu 2222 opatření (1222 v NPP Labe, 755 v NPP Dunaje, 245 v NPP Odry) nebylo realizováno celkem 
310 opatření (255 v NPP Labe, 18 v NPP Dunaje a 37 v NPP Odry). 

Přehled těchto opatření je uveden v přílohové tabulce 2.4 v kapitole Úvod všech NPP v členění dle dílčích povodí a vodních 
útvarů.
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Program opatření národních plánů povodí

V.1.2 Opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“ V.1.3 Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu

V.1.4 Opatření  ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání V.1.5 Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod

V.1.6 Opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podz. vod V.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů

V.1.8 Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů V.1.10 Opatření k omezování, případně zastavení vnosu NZL a ZNZL do vod

V.1.11 Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění V.1.12 Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek VÚ

V.1.14 Opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním V.1.15 Opatření pro zlepšování vod. poměrů a pro ochranu ekol. stability krajiny

V.1.16 Opatření pro hosp. s vodami a udrž. užívání vody a pro zajištění VH služeb V.1.17 Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha

V.2 Doplňková a dodatečná opatření

Nejpočetnější kategorie opatření:

65 % -V.1.7 opatření k zabránění a 
regulaci znečištění z bodových zdrojů 
(např. výstavba, intenzifikace a modernizace 
ČOV nebo výstavba, rekonstrukce kanalizace)

13 % -V.1.12 opatření k zajištění 
odpovídajících hydromorf. podmínek VÚ
(např. revitalizace, renaturace a odstranění 
nebo zprůchodnění příčných překážek)

11 % -V.1.17 opatření ke snížení 
nepříznivých účinků sucha (např. výstavba 
vodních nádrží a přivaděčů vody)

Srovnání s 2. plánovacím 
obdobím (nejpočetnější 
kategorie opatření):

70 % -V.1.7 opatření k 
zabránění a regulaci 
znečištění z bodových 
zdrojů (např. výstavba 
inzenzifikace modernizace 
ČOV nebo výstavba 
rekonstrukce kanalizace)

17 % -V.1.12 opatření k 
zajištění odpovídajících 
hydromorf. podmínek VÚ
(např. revitalizace, renaturace
a odstranění nebo 
zprůchodnění příčných 
překážek)

V.1.17 opatření ke snížení 
nepříznivých účinků sucha 
v programu opatření nebyla 
(pouze v ostatních opatření) 



BER220090 - Revitalizace Loděnice Nenačovice (BE110005), foto: s. p. Povodí VltavyDYJ212024 – Dyje, napojení odstavených ramen D2, D3, D5, D6, D7 a D9 (DY110026),

foto: s. p. Povodí Moravy



http://eagri.cz/public/web/file/641414/Aktualizace_Katalogu_opatreni_2019.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/641414/Aktualizace_Katalogu_opatreni_2019.pdf


LISTY OPATŘENÍ S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ (LO TYPU C)

Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary 
podzemních vod (CZE30500002)

Umělá infiltrace (CZE30601001)

Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod 
(CZE30700001)

Problematika kanalizačních řádů a napojení průmyslových odpadních 
vod na veřejnou kanalizaci (CZE30700002)

Provázání koncepcí a datových základen (CZE30700003)

Domovní čistírny odpadních vod (CZE30700004)

Odlehčovací komory (CZE30706005)

Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí 
(CZE30800005)

Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody 
(CZE30800006)

Kontrola hospodařících subjektů v zemědělství (CZE30801001)

Přechod do režimu ekologického zemědělství (CZE30805002)

Snižování znečištění z atmosférické depozice (CZE30807004)

Řešení problematiky zatížení vodního prostředí znečištěním z 
dopravy (CZE31003001)

Obecné zásady snížení negativních vlivů starých ekologických zátěží 
a kontaminovaných míst na stav vodních útvarů (CZE31004002)

Obnova přirozených koryt vodních toků (CZE31200003)

Opatření k podpoře zprůchodnění říční sítě ČR, zajištění evidence 
migračních překážek na vodních tocích a metodické vedení orgánů 
státní správy (CZE31200004)

Chráněné oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a 
mokřadů (CZE31500002)

Zamezení výskytu invazních druhů rostlin a živočichů (CZE31502001)

Území vyhrazená pro odběry vody pro lidskou spotřebu 
(CZE31600003)

Snížení znečištění povrchových vod pocházejícího z hospodaření na 
rybnících (CZE31604002)

Opatření k prevenci a zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody 
(CZE31700001)



NÁKLADY NA OPATŘENÍ

68,1 MLD. KČ - PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ 
ZDROJE NA OPATŘENÍ Z PROGRAMŮ OPATŘENÍ, 
NÁRODNÍCH PLÁNŮ POVODÍ, Z TOHO:

51,7 mld. Kč (předpoklad financování z národních zdrojů), 

16,4 mld. Kč (finanční podpora z fondů EU).

NPP Labe: 25 mld. Kč, NPP Dunaje: 34,7 mld. Kč, NPP Odry: 8,4 mld. Kč

PRO SROVNÁNÍ - 73,7 MLD. KČ - PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE NA OPATŘENÍ Z PROGRAMŮ 
OPATŘENÍ VE 2. PLÁNOVACÍM OBDOBÍ
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