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OCHRANNÁ PÁSMA ZDROJŮ PODZEMNÍ VODY

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

 Základní charakteristika : odborníkem podloženě vymezený prostor v němž se 
přistupuje k omezování činností člověka či stanovení jejich pravidel ve prospěch 
jímání a následného využívání zásob podzemních vod

 Historie  a současnost : PHO (1, 2a, 2b); OP (1, 2 – i více nesouvislých)

 Objednání stanovení OP : povětšinou pouze pod tlakem na provozovatele jímání p.v. 
– legislativním, hrozící rizikové zástavby, liniové stavby, možnost zdůvodnění 
potřeby koupě pozemků, zesložitění prodeje pozemků apod. 

 Podklady zpracovává : hydrogeolog a geodet

 Ochranná pásma dle návrhu stanovuje, včetně hospodaření v nich : vodoprávní úřad 
(v minulosti i jiné orgány státní správy), dříve rozhodnutím a dnes veřejnou 
vyhláškou (Opatření obecné povahy)

 Znázornění ochranných pásem : ve vodohospodářských mapách, v podkladech 
katastru nemovitostí, ve vlastním zájmovém území



BĚŽNÉ OPLOCENÍ OP 1.ST. S VJEZDEM, HG. VRT JE ZAJIŠTĚN
       NADZEMNÍ ŠACHTICÍ S PROTIPOVODŇOVÝM VALEM



   OPTIMÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VLEZU DO PRAMENNÍ JÍMKY, KAM JE 
ZAÚSTĚN SVOD Z JÍMACÍHO ZÁŘEZU (POKLOP JE Z ROKU 1932)



PROVOZOVATELÉ JÍMACÍCH ÚZEMÍ A JÍMADEL
PODZEMNÍ VODY S MALÝM AŽ STŘEDNÍM ODBĚREM

NIKOLIV OJEDINĚLÉ POSTOJE K OCHRANNÝM PÁSMŮM ZDROJŮ P.V.

 Provozovatelé jímání podzemní vody : města, obce, soukromníci, průmyslové, 
zemědělské, potravinářské podniky, různorodé firmy a další subjekty

 Neojedinělý postoj provozovatelů k jímání podzemní vody a souvisejícím 
ochranným pásmům : „Pokud nám dotéká dnes voda ke spotřebištím v potřebném 
množství s přijatelnou jakostí je vše v nejlepším pořádku. Co bude zítra příliš 
neřešíme (či řešíme nekoncepčně), na případné opravy jsme připraveni“

 Charakteristika provozovatelů : povětšinou jsou v jejich řadách schopní 
vodohospodáři a technici, téměř vždy chybí v jejich řadách hydrogeologové. Ti 
vědí, že kvalitové i množstevní parametry jímaných podzemních vod mohou  býti 
velmi rychle negativně ovlivněny a někdy i nevratně. Když toto nastane je již na 
nápravu příliš pozdě a je povětšinou složitá. 



STANOVOVÁNÍ OCHRANNÝCH PÁSEM ZDROJŮ PODZEMNÍ VODY V PRAXI

MOŽNOSTI POČÁTEČNÍCH STAVŮ

 Nová oblast jímání podzemních vod : žádná OP nejsou stanovena a nejsou 
vybudovány jímací objekty = optimální počáteční stav. Hydrogeolog umístí 
jímací hg. objekty i stanoví jejich vhodnou konstrukci i vzhledem k možnosti 
jejich ochrany

 Stanovení nových OP pro exploatované zdroje podzemních vod : jsou 
vybudována jímadla podzemní vody a v zájmu jejich ochrany již s nimi nelze 
prostorově pohybovat

 Revize stanovených OP pro exploatované zdroje podzemních vod : posuzuje se 
vhodnost rozsahu a pozice OP, navrhují se úpravy



NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ JÍMACÍHO HG. VRTU (VPRAVO ZA AUTEM)
    LEŽÍ VELMI BLÍZKO ŽELEZNIČNÍ TRATI I VÝROBNÍ PRŮMYSLOVÉ HALY



 POČÁTEK SVODNÉHO POTRUBÍ ZE SBĚRNÉ JÍMKY DO VODOJEMU
   A PŘEPADOVÁ NÁSOSKA DO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO POTOKA



NÁVRH PRO STANOVENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM 
ZDROJŮ PODZEMNÍ VODY

CO VŠE JE POTŘEBA UČINIT

 Důkladná rešerše archivních podkladů : povětšinou nejsou zdaleka kompletní a 
musí se složitěji dohledávat. Jedná se hlavně o data k jímacím hg. objektům, 
systému odběru (+ vodovodní rozvody, vodojemy), jímanému množství, 
jakostním parametrům p.v., geologickým poměrům atd..

 Terénní práce : kontrola aktuálnosti archivních dat (některé lze v terénu 
ověřit), zjištění všech podstatných dat k jímacímu území a jeho okolí i 
technickému stavu jímadel, provedení potřebných geodetických měření, 
ověření jakostních parametrů surové jímané vody a další potřebné úkony 

 Zpracování návrhu pro stanovení ochranných pásem podzemní vody : 
zhodnocení dat dříve získaných a podrobný návrh stanovení OP s potřebným 
geodetickým podkladem



OCHRANNÁ PÁSMA ZDROJŮ PODZEMNÍ VODY JSOU 
STANOVENA A ZAPSÁNA V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

OFICIÁLNÍM STANOVENÍM OP VŠAK PRÁCE NEKONČÍ

 Obvyklý postup po stanovení OP : povětšinou končí práce hydrogeologa v dané 
lokalitě – své si řekl, sepsal, navrhl a OP jsou vyhlášena. Tento postup je zcela 
špatný, jelikož hydrogeolog též navrhl jistá opatření pro přijatelnou funkci 
OP. Je tedy dobré, aby svá opatření prosadil do praxe a celkově pohlídal chod 
činností v ochranných pásmech i jímání podzemní vody v nových podmínkách, 
jinak vše upadne v zapomnění

 Vhodný postup po stanovení OP : účelová činnost hydrogeologa v dalším 
období zaměřená na postupné plnění navržených opatření technického rázu i 
způsobu využívání území v ochranných pásmech, získávání dalších 
hydrogeologických + hydrologických + analytických dat a vyhodnocování 
trendů, kontrola problematických prvků jímání podzemních vod



ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNÉ FUNKCE OCHRANNÝCH PÁSEM

O FUNGOVÁNÍ OP SE MUSÍ NĚKDO ZASAZOVAT

 Ochranná pásma zdrojů podzemních vod budou plnit svoji funkci do té míry do 
jaké se i my budeme snažit stanovená opatření uvést do praxe

 Nedomnívám se, že bychom se mohli účinněji opřít při prosazování funkce OP a 
dodržování omezení činnosti v nich o stávající legislativu

 Musí se najít nadšení pracovníci (z řad zástupců provozovatele či jiní), kteří 
spolu s hydrogeologem přispějí k podpoře funkce OP a přinejmenším k zachování 
kvantitativních i kvalitativních parametrů jímaných podzemních vod

 Je třeba vejít ve styk s majiteli pozemků v ochranných pásmech a tyto 
přesvědčit o potřebě ochrany podzemních vod i strpění omezení využívání

 Průběžně je důležité kontrolovat stav OP v terénu i dodržování přijatých 
opatření, vyhodnocovat trendy jímaného množství p.v. i jakosti p.v. a činit 
vhodná nápravná opatření.



 VYMEZENÍ OP 1.ST. V LESE – KAMENNÝ ZAPUŠTĚNÝ MEZNÍK



OZNAČENÍ ODBĚROVÝCH MÍST – IDEÁLNÍ PERFOROVANÝ PLAST



DĚKUJI ZA POZORNOST A SHOVÍVAVOST PŘI 
NASLOUCHÁNÍ MÝM NÁZORŮM A ÚVAHÁM 

PŘEJI NÁM VŠEM HODNĚ KVALITNÍ PODZEMNÍ VODY K OSVĚŽENÍ

SAMOZŘEJMĚ ZA NEVIDITELNÉHO PŘISPĚNÍ OCHRANNÝCH PÁSEM JEJÍHO JÍMÁNÍ 


	Slide 1
	OCHRANNÁ PÁSMA ZDROJŮ PODZEMNÍ VODY OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	VYMEZENÍ OP 1.ST. V LESE – KAMENNÝ ZAPUŠTĚNÝ MEZNÍK
	OZNAČENÍ ODBĚROVÝCH MÍST – IDEÁLNÍ PERFOROVANÝ PLAST
	Slide 14

