
List opatření 
Základní charakteristiky opatření 

ID opatření HOD30501001 

Název opatření v plánu povodí Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání 

Číslo opatření v kapitole plánu 
povodí 

001 

Katalogový název opatření Regulace odběrů 

Katalogové číslo opatření 501 

Dílčí povodí HOD 

Typ opatření Základní 

Podtyp opatření - 

Typ listu opatření* B 

Vliv 1 - 

vliv 2  

vliv 3  

Klíčový typ opatření 1 Zlepšení režimů proudění nebo vytvoření ekologických toků 

klíčový typ opatření 2  

klíčový typ opatření 3  

klíčový typ opatření 4  

Jiný klíčový typ (specifikace)  

Ukazatel a stav vodního útvaru 1  

Ukazatel a stav vodního útvaru 2  

Ukazatel a stav vodního útvaru 3  

Ukazatel a stav vodního útvaru 4  

Ukazatel a stav vodního útvaru 5  

Efekt na chráněnou oblast 1 - 

Efekt na chráněnou oblast 2   

Efekt na chráněnou oblast 3   

Parametry opatření 

Popis současného stavu 

Dle § 36 vodního je minimálním zůstatkovým průtokem průtok povrchových vod, který ještě 
umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. 
Minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad při udělení povolení k nakládání s vodami, 
které může mít za následek snížení průtoku vodního toku. Vodoprávní úřad přitom vychází z 
metodického pokynu vydaného Ministerstvem životního prostředí a přihlédne ke zjištěnému stavu 
povrchových a podzemních vod, zejména k výsledkům vodní bilance v daném povodí. 
Vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla za účelem kontroly dodržování minimálního 
zůstatkového průtoku povinnost osadit na vodním díle cejch nebo vodní značku a povinnost 
minimální zůstatkový průtok pravidelně měřit a podávat příslušnému správci povodí zprávy o 
výsledcích měření. 
 

Návrh opatření 

Nejvýznamnějším opatřením pro regulaci odběrů a vzdouvání je zrušení či změna platného povolení 
k nakládání s vodami, pokud dojde ke změně minimálního zůstatkového průtoku nebo minimální 
zůstatkové hladiny podzemních vod, případně je-li to nezbytné ke splnění plánu dílčího povodí (§ 12 
vodního zákona). Tato opatření provádí příslušný vodoprávní úřad. 



Dalším opatřením je možnost úpravy manipulačních řádů nádrží, jezů, odběrných objektů atd. tak, 
aby byly eliminovány nežádoucí vlivy zajišťování vodohospodářských služeb na množství povrchové 
a podzemní vody. Dle § 47 vodního zákona může správa významných vodních toků podávat podněty 
ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků. 
 
Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením: 
Zejména pod místy významných odběrů vody tj. od jezů Lhotka a Přívoz na Odře (VÚ 43), jezu 
Vítkovice (VÚ 60) a Hodoňovice (VÚ 51) na Ostravici, jezu Dětmarovice na Olši (VÚ 84), pod převody 
vody Morávka - Žermanice (VÚ 61) a Řeka – Stonávka (VÚ 80), u dalších uživatelů, zejména pak u 
míst energetického využití povrchových vod či odvádění vod do vodních náhonů. 
 

Cyklus plánů, ve kterém bylo 
opatření navrženo 

3 

Nositel opatření  

Partnerská organizace  

Náklady investiční [tis. Kč]  - 

Náklady provozní [tis. Kč/rok]  - 

Způsob financování   

Financování z fondů EU   

Možné překážky  

Předpokládané zahájení opatření 
[rok] 

  

Rok (období) předpokládané 
realizace opatření [rok] 

 2022 – 2027 

Předpokládaný rok zlepšení [rok]   

 


