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Ochrana vodního zdroje jako předpoklad 
jeho bezproblémového využívání

• Fyzická ochrana jímacího objektu a zařízení x ochrana 
vodního zdroje (hydrogeologické struktury s tvorbou 
podzemní vody

• Ochrana vodního zdroje x ochrana vodních poměrů a 
vodního režimu krajiny

• Kvalitativní x kvantitativní ochrana vodního zdroje

• Několik legislativních nástrojů ochrany vodních zdrojů:
✓ Obecná ochrana vod (vodní zákon, zákon o životním prostředí)

✓ Regionální ochrana vod (CHOPAV, citlivé a zranitelné oblasti, 
území ochrany přírody)

✓ Speciální ochrana vod (ochranná pásma vodních zdrojů)



Disponibilní přírodní zdroje
• Jedním ze základních předpokladů ochrany konkrétní 

hydrogeologické struktury je respektování velikosti 
disponibilních přírodních zdrojů podzemní vody 
v povolovaných odběrech.

• Přírodní zdroje podzemních vod x využitelné množství 
podzemních vod

• Nutno brát ohled na  dříve povolené odběry, minimální 
zůstatkové průtoky a minimální hladiny

• Vliv krátkodobých a dlouhodobých klimatických změn a 
trendů

• V současné době řešení dopadů sucha a adaptačních 
opatření



Vodoprávní úřady 

• Základní odpovědnost vodoprávních úřadů – u nich by měla 
být nejúplnější znalost o využívání podzemních vod v daném 
území  

• Absence institutu správcovství podzemních vod

• Územní působnost vodoprávních úřadů nerespektuje 
geologické ani hydrologické hranice

• Zásadní je vodoprávním úřadům poskytnout potřebné 
informace a metodickou podporu, aby mohly správně 
rozhodovat:

• o využitelné vydatnosti v různých strukturách a místech
• o bilanční napjatosti útvarů podzemních vod a jejich částí v 

různých územích
• o časových trendech a nejnepříznivější situaci v době sucha



❑ OPVZ jako operativní nástroj v době sucha (okrajový význam)
• Zintenzívnění regulativních opatření, zavedení přísnějších opatření, nových 

opatření
• Zintenzívnění kontrol dodržování stanovených regulativních opatření, 

běžných i mimořádných
• Zvýšení intenzity monitoringu území OPVZ

❑ OPVZ jako nástroj prevence pro období sucha (hlavní důraz)
• Ochrana vydatnosti v okolí místa odběru
• Ochrana území tvorby povrchových a podzemních vod mimo OPVZ
• Dopady sucha na jakost odebírané vody
• Dopady nesprávně stanoveného rozsahu a regulativních opatření
• Nedostatky v evidenci a celostátní databázi OPVZ
• Rizika neodborných návrhů OPVZ
• Osnova analýzy rizik podle vyhlášky 137/1999 Sb. se zdůrazněním aspektů 

důležitých pro hodnocení dopadů sucha

OPVZ jako operativní nebo preventivní 

nástroj pro období sucha?



• Vodní nádrž Švihov na Želivce (povrchový vodárenský zdroj, největší zdroj 
v ČR, umístěný v mírně vyšší nadmořské výšce Českomoravské vrchoviny 380 
m n.m., oblast krystalinika, menší riziko výskytu sucha z důvodu vyšší 
nadmořské výšky). 

• Vodní zdroj Ústí nad Orlicí (zdroj podzemní vody, pánevní struktura české 
křídové pánve, východní Čechy jako oblast vyššího rizika výskytu sucha, 
specifikum vzdálené oblasti infiltrace od vlastního zdroje, prezentuje vyšší 
odolnost hlubších pánevních struktur proti dopadům sucha)

• Vodní zdroj Ostrožská Nová Ves (kombinovaný zdroj povrchové a mělké 
podzemní vody, lokalizace na jižní Moravě v oblasti vysokého rizika výskytu 
sucha, oblast kvartérních náplavů řeky Moravy)

• Vodní zdroj Bzenec – komplex (zdroj kvartérní podzemní vody, pátý největší 
vodárenský zdroj v ČR, na jižní Moravě s vysokým rizikem výskytu sucha, 
dobrá odolnost a vysoká vydatnost vodního zdroje ho předurčuje jako 
strategický zdroj pro období sucha právě pro oblast jižní Moravy, je proto 
vhodné zajistit jeho maximální ochranu). 

• Další lokality s dílčím využitím dat (VN Vranov, VZ Velký Šenov aj.)

Příklady modelových lokalit



OPVZ Švihov



Vodní zdroj Ústí nad Orlicí - příklad 
jímání z pánevní struktury a potřeba 
ochrany vzdáleného území infiltrace 



Vodní zdroj 
Ostrožská Nová Ves



Nutnost monitoringu OPVZ v okolí 
jímacích objektů



Vodní zdroj Bzenec-komplex



Vodní zdroj Bzenec 
- komplex



Zásadní význam 
matematického 
modelování pro 
správný a efektivní 
návrh OPVZ

• Návrh nezbytného 
rozsahu

• Doby zdržení
• Interakce s povrchovými 

vodami
• Změna proudění vlivem 

změny odběru
• Dopady extrémních 

stavů
• Rizikové směry a území
• Diverzifikované návrhy 

ochranných opatření



• Systémový přístup k problematice významu OPVZ pro řešení 
problematiky sucha v ČR vyžaduje mít potřebné informace

• Potřeba jednotné, celostátní a aktuální databáze OPVZ a 
OPVN

• Propojení i s dalšími zdroji informací (správní dokumenty, 
databáze jakosti vody, databáze velikosti odběrů, využití 
území, územní plány, databáze přírodovědných dat –
klimatická, hydrologická, půdní, geologická, vodohospodářská 
a další data) 

• VÚV TGM, v.v.i. řešilo v letech 2015-2017 projekt aktualizace 
databáze ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) 

• Důležité pokračování prací na udržování aktualizace databáze

Jednotná celostátní databáze OPVZ a OPVN



V ČR přes 13000 ochranných pásem 
zdrojů povrchových a podzemních vod 

Databáze  OPVZ ve VÚV TGM (stav 2018) – její provoz závisí na uvolňovaných 
prostředcích MŽP, vodoprávní úřady nejsou zavázány spolupracovat

HEIS 
Hydroekologický
informační systém 
https://heis.vuv.cz/



Řada OPVZ (zvláště drobná OPVZ podzemních zdrojů) je 
špatně navržena, špatně zaevidována včetně KN, existuje 
velmi nedostatečná povědomost majitelů a uživatelů 
pozemků o existenci OPVZ a jak se v nich mají chovat.
Náprava je věc velmi složitá a dlouhodobá, vzhledem k 
téměř 13000 OPVZ.



Ochranná pásma vodních zdrojů

• OPVZ se dle ustanovení § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
v platném znění stanovují za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a 
zdravotní nezávadnosti vodního zdroje využívaného nebo 
využitelného pro zásobování pitnou vodou

• Zastaralá vyhláška 137/1999 Sb., zrušená Směrnice 51/1979

• Dnes se člení na OP 1. stupně a OP 2. stupně, které může být různě 
vnitřně strukturováno, příp. někdy být nemusí

• Povinné pro vodní zdroje s odběrem nad 10 000 m3 vody ročně, a pro 
zdroje kojenecké a pramenité vody

• Individuální přístup k návrhu OPVZ na základě analýzy rizik, návrh 
může zpracovat kdokoliv

• OP dříve vyhlašována správním rozhodnutím, dnes opatřením obecné 
povahy

• Existence různých režimů OP podle doby vyhlášení (starší PHO a 
novější OPVZ), některá jsou zapsána v KN, některá ne, některá jsou 
jen  navržena a nevyhlášena



• Historický vývoj OPVZ
• Období do poloviny 20. století
• Období 1955-2001 (vodní zákony 1955 a 1973)

• Současný stav OPVZ (současný vodní zákon)
• Zjištěné obecné nedostatky:

• zastaralá vyhláška č. 137/1999 Sb
• po zrušení směrnice č. 51/1979 neexistuje adekvátní metodický materiál 

pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů 
• existujícího „vakua“ využily jiné rezorty a samy přímo či nepřímo vstupovaly 

do procesu ochrany podzemních vod, nekompatibilně se zákonem č. 
254/2001 Sb. či vyhláškou č. 137/1999 Sb. Jedná se např. o vyhlášku č. 
26/2007 Sb., vyhlášku č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb., zákon č. 
334/1992 Sb., zákon č. 326/2004 Sb., aj.

• Rozsáhlé nedostatky evidence OPVZ v katastrálním operátu
• Zásadní nedostatky v provádění kontrol dodržování opatření v OPVZ

Analýza legislativní situace



Důsledky zrušení Směrnice Mzdr
51/1979
Již 20 let není žádný metodický nástroj:

• ke stanovování OPVZ v různých hydrogeologických strukturách

• k rozsahu průzkumných prací nutných pro návrh OPVZ

• k záznamu OPVZ do katastru nemovitostí

• k formulaci zákazů a omezení pozemků, staveb nebo činností v OPVZ

• k průběžnému sledování účinnosti OPVZ

• k zahrnutí problematiky klimatické změny a sucha do ochrany 

využívaných vodních zdrojů;

• k realizaci technických, administrativních či jiných opatření pro 

zajištění aktivní či pasivní ochrany vodních zdrojů podzemní vody;

• ke stanovení újmy způsobené omezeným využíváním nemovitostí

• k formě evidence OPVZ, jejich celostátní databáze a prezentace 



Administrativní nedostatky ve 
vyhlášených OPVZ

• jsou mnohdy navržena, ale nevyhlášena; pokud jsou vyhlášena, nejsou vždy 
zapsána v katastru nemovitostí

• absence systémové spolupráce s majiteli a  uživateli pozemků

• regulativní opatření ve vztahu k jednotlivým pozemkům jsou často 
nejednoznačně, nekontrolovatelně či nevymahatelně formulovaná(uvádějící 
neexistující organizace, nepoužívané látky apod.)

• často vylučují z ochrany intravilán obcí nebo průmyslové či zemědělské areály 
(jistě s ohledem na průchodnost návrhu bez ohledu na odborná hlediska)

• často není ani žádný zájem na dodržování stanovených opatření v OPVZ, a to 
z žádné strany (správního úřadu, provozovatele, majitele a uživatele pozemků, 
ČIŽP), absence kontrolní činnosti

• způsob řešení náhrady škody dohodou nebo soudně se v praxi projevuje jako 
postup málo funkční



Příklady zastaralého textu z 
rozhodnutí o OPVZ

• Indikační vrt není doposud realizován, ani jedna ze 
zmiňovaných organizací neexistuje, je otázka, kdo ho 
má požadovat a po kom. Nikdo se k tomu nemá, nikdo 
se toho nechce ujmout.

• Odkazy na tehdejší předpisy, metodiky, postupy a 
doporučení, o kterých dnes už nikdo neví, nelze je 
mnohdy ani dohledat.



• Ochranná pásma vodních zdrojů, zvláště podzemní vody a II. 
stupně, jsou mnohdy stanovena chybně, a neodpovídají svým 
rozsahem hydrogeologickým podmínkám:
o jsou zbytečně vyhlašována v území s mocným izolátorem
o naopak často neřeší ochranu ve vzdáleném místě tvorby 

(infiltrace) podzemní vody
o nerespektují vícekolektorový systém výskytu podzemní vody
o nedostatečná vnitřní diverzifikace ochranných pásem (zóny 

diferencované ochrany)
• Omezující opatření jsou chybně navržena (z důvodu 

nekompetentnosti, zastaralosti nebo ustupování jiným zájmům)
• Neprovádí se monitoring OPVZ v požadovaném rozsahu
• Až na výjimky prakticky neřeší problematiku ochrany vydatnosti 

vodních zdrojů či jejich tlakových poměrů (kvantitativní ochrana), 
ani jiné aspekty ochrany před suchem (ochrana kvality)

• Rozsah OPVZ obvykle není svázán s výší odběru vody

Hlavní odborné nedostatky ve vymezení a provozu 
OPVZ



Problematika dopadu sucha na jakost 
odebírané vody

• Zhoršování kvality povrchové vody v období sucha a nízkých průtoků 

• Otázka zintenzívnění ochrany jakosti vody v době sucha (přísnější 
limity na vypouštění? nižší aplikace hnojiv a pesticidů?)

• U podzemních vod je situace komplikovanější, každá struktura se 
bude chovat jinak, někde zlepšení jakosti (nižší infiltrace vody 
s kontaminanty s povrchu v době sucha), jinde ke zhoršení jako u 
vody povrchové (např. poříční kvartérní vody)

• Zásadní úloha monitoringu, zvláště v území tvorby vody (povodí 
povrchového toku, území infiltrace podzemních vod) – potřeba 
včasné informace o množství a jakosti přitékající vody , aby vodárna 
měla čas na případné řešení problému, než voda doteče do 
odběrových objektů



Návrh nejdůležitějších doporučení ke 
zvýšení ochrany vodních zdrojů

• Do OPVZ zařazovat pouze území, které tam skutečně patří – dobrá 
znalost území, odborně erudovaný návrh OPVZ (včetně matematického 
modelu proudění)

• Vzdálené a nesouvislé části OPVZ

• Zóny diferencované ochrany

• Oblasti zvýšené kontroly v rámci obecné ochrany vod

• Provozní řády, řády jímacích území

• Monitoring území OPVZ 

• Vyřešení kooperace s vlastníky a uživateli pozemků

• Systémová kontrolní a monitorovací činnost – úzká koordinace činností 
vodoprávních orgánů, vodárny, ČIŽP, samosprávy a uživatelů pozemků

• Plné využití ostatních institutů ochrany vod (CHOPAV, zranitelné oblasti, 
chráněná území přírody, obecná ochrana vod)

• Odborný dohled nad OPVZ, pravidelné vyhodnocování situace



• Nutnost diferencovaného přístupu k OPVZ v různých územích 
• Stanovit míru zranitelnosti VZ vůči období sucha a prioritně řešit 

revize nejzranitelnějších a nejobtížněji nahraditelných zdrojů 
• Veškeré návrhy a revize OPVZ musí být zpracovány odborně, 

mnohé OPVZ z minulosti jsou chybně navržena
• Nezbytné je mít celostátní a aktuální evidenci a databázi OPVZ
• Rovnocenně řešit kvantitativní ochranu vodního zdroje (zvláště v 

době sucha), dodnes se většina OPVZ věnuje prioritně ochraně 
před znečištěním

• Velmi chybí obecná a komplexní směrnice či metodika, která by 
sjednotila odborný přístup k navrhování, vyhlašování a 
provozování OPVZ (náhrada za zrušenou metodiku 51/1979)

• Zpracována dílčí metodika pomoci vodoprávním úřadům k 
hodnocení správnosti předložených návrhů OPVZ 

Závěry



CHOPAV Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(NV 40/1978 Sb. a 85/1981 Sb.)



CHOPAV (§28 vodního zákona)

• Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) je označení pro 
území vyhlášené nařízením vlády jako chráněné kvůli přírodním 
poměrům, díky kterým na něm ve významné míře dochází k přirozené 
akumulaci povrchové nebo podzemní vody

• Institut přednostně zaměřený na ochranu množství, nikoliv jakosti

• Evidence CHOPAV je vedena v databázi HEIS VÚV TGM.

• Bylo by vhodné metodicky dořešit vzájemný vztah CHOPAV a OPVZ 
uvnitř těchto území (někdy rozpor mezi zájmy vodárenského odběru a 
ochrany vodních poměrů krajiny, jindy ale může být významný 
synergický efekt)

• Bezzubost institutu CHOPAV, žádné sankce, žádný správce CHOPAV

• Dnes snahy o aktualizaci zastaralých NV na půdě Parlamentu



Omezující činnosti v CHOPAV
V území CHOPAV se zakazují zejména následující činnosti: 
• (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků, 
• (b) odvodňovat lesní pozemky, 
• (c) odvodňovat zemědělské pozemky, 
• (d) těžit rašelinu, 
• (e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní 

práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, 
• (f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, 
• (g) ukládat radioaktivní odpady. 

Otázka nové role CHOPAV v době klimatických změn: do jaké míry 
v těchto územích nevyžadovat další, aktivnější přístupy k zadržování 
vody v krajině, zvýšení retenční schopnosti krajiny, zvýšení 
infiltrovaného množství vody do podzemních vod apod.

Otázka úpravy hospodaření na zemědělských pozemcích v CHOPAV 
(stav půdy, infiltrace srážek, aplikace hnojiv a pesticidů, pěstované 
plodiny aj.)



Využití CHOPAV pro řešení sucha

• CHOPAV pokrývají většinu hlavních pramenních oblastí a dále 
pokrývají významné pánevní a kvartérní struktury

• Zlepšení vodního režimu krajiny směřující k většímu zadržení vody 
v krajině a zvýšení infiltrace srážkové a povrchové vody do vod 
podzemních má v těchto oblastech potenciál k významnému 
zlepšení vodního režimu v krajině většiny ČR (vyrovnanější odtokový 
režim) 

• Území prioritní aplikace adaptačních opatření:
• Přírodě blízká opatření, včetně umělé infiltrace

• Ostatní opatření na akumulaci povrchových vod



Přírodě blízká opatření v CHOPAV (viz Katalog opatření)

•I. PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

• Organizační opatření (vhodný tvar a velikost pozemku, trvalé 
zatravnění, protierozní osevní postupy)

• Agrotechnická opatření (zpracování půdy, 
hrázkování/důlování, mulčování, krycí plodiny)

• Opatření na speciálních kulturách (zatravnění/krátkodobé 
porosty v meziřadí, vrstevnicový směr výsadby, 
hrázkování/důlování, mulčování)

•II. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ

• Průleh (záchytný, svodný, zasakovací průleh)

• Příkop (záchytný, svodný, zasakovací příkop)

• Zasakovací pás (převedení povrchově odtékající vody na 
odtok podpovrchový)

• Stabilizace dráhy soustředěného odtoku (zatravnění 
údolnice)

• Hrázky (záchytné hrázky, zasakovací hrázky)

• Meze (vedené po vrstevnici)

• Přehrážky (k hrazení bystřin, strží, drah soustředěného 
odtoku)

• Terasy (terasování jako snížení sklonitosti svažitých pozemků)

• Větrolamy (primárně protierozní opatření, sekundární dopad 
na zvýšení infiltrace)

•III. MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

• Nádrže vodárenské, průmyslové, závlahové, energetické, 
aktivizační, suché, ochranné, usazovací, rybochovné, pro 
chov drůbeže, vyrovnávací, splavovací, rekreační, 
hydromeliorační, umělé mokřady, krajinotvorné, rekultivační.

•IV. OPATŘENÍ V LESÍCH

• Tvorba polyfunkčního lesa a jeho vhodná fragmentace

• Omezení smrku ve 3. a 4. LVS

• Podrostní a násečný hospodářský způsob

• Vhodné postupy při těžbě a důsledná sanace potěžebních a 
jiných technologických narušení půdy

• Nízký tvar lesa

• Ochranné pásy lesa kolem vodárensky významného toku

• Hrazení strží 

• Hrazení bystřin

• Ochrana lesních pramenů a pramenišť

•V. REVITALIZACE

• Opatření na tocích

• Opatření v údolních nivách toků

• Mokřadní biotopy



Zranitelné oblasti
• Zranitelné oblasti se zabývají územím se znečištěním přírodních 

povrchových i podzemních vod dusičnany (případně i fosforem)

• Dopady na vodárenské zdroje, ale také přírodu a krajinu (eutrofizace vod)

• Směrnice 91/676/EHS k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) - ukládá členským státům 
vymezit zranitelné oblasti a učinit potřebné kroky ke snížení tohoto 
znečištění. Požadavky byly v českém právu zavedeny § 33 zákona č. 
254/2001 Sb.

• Oblasti s koncentracemi dusičnanů přes 50 mg/l, případně území, které se 
tomuto limitu blíží a mají zhoršující se trend vývoje. Za vymezování 
zranitelných oblastí odpovídá MŽP, za akční program Mze, každé 4 roky 
probíhají revize

• Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech upravuje akční program 
- reguluje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídaní plodin 
a provádění protierozních opatření.

• Potenciální velký význam zranitelných oblastí pro ochranu povrchových a 
mělkých podzemních vod, včetně sucha – zatím příliš nevyužito.



Vývoj plochy zranitelných oblastí 
od roku 2003

Vymezení

v roce 2003

1. revize 

vymezení 

v roce 2007

2. revize 

vymezení 

v roce 2011

3. revize 

vymezení 

v roce 2015

Podíl plochy zranitelných 

oblastí v ploše ČR (v %)
36,7 39,9 41,6 41,9

Podíl zemědělské půdy ve 

zranitelných oblastech 

k celkové ploše zemědělské 

půdy v ČR (v %)

42,5 47,7 49,0 50,2

Podíl plochy zemědělské půdy 

z celkové plochy zranitelných 

oblastí (v %)

71,0 69,3 68,4 68,4

Podíl plochy orné půdy 

z celkové plochy zranitelných 

oblastí (v %)

57,0 58,0 54,9 53,9



Zranitelné oblasti



Rozšíření zranitelných oblastí ve 
vztahu k riziku sucha



Děkuji za pozornost. Josef V. Datel
jvdatel@gmail.com


