
List opatření 
Základní charakteristiky opatření 

ID opatření CZE31600003 

Název opatření v plánu povodí Území vyhrazená pro odběry vody pro lidskou spotřebu 

Číslo opatření v kapitole plánu povodí 003 

Podkapitola v kapitole V.1 NPP 16 

Dílčí povodí CZE 

Typ opatření Doplňkové 

Podtyp opatření  

Typ listu opatření* C 

Vliv 1 Plošné zdroje znečištění ze zemědělství. 

vliv 2 Další – podle navržených opatření 

vliv 3  

Klíčový typ opatření 1 
Opatření na ochranu pitné vody (např. zřízení ochranných zón či 
nárazníkových zón atd.). 

klíčový typ opatření 2 Snížení znečištění živinami ze zemědělství. 

klíčový typ opatření 3 Snížení znečištění pesticidy ze zemědělství. 

Jiný klíčový typ (specifikace)  

Ukazatel a stav vodního útvaru 1 Chemický stav podzemních vod 

Ukazatel a stav vodního útvaru 2 Ekologický stav útvarů povrchových vod 

Ukazatel a stav vodního útvaru 3 Chemický stav útvarů povrchových vod 

Efekt na chráněnou oblast 1 
Útvar povrchových vod využívaný nebo potenciálně vhodný 
k odběru vody pro lidskou spotřebu 

Efekt na chráněnou oblast 2 
Útvar podzemních vod využívaný nebo potenciálně vhodný 
k odběru vody pro lidskou spotřebu 

Efekt na chráněnou oblast 3   

Parametry opatření 

Popis současného stavu 

Pro hodnocení chráněných území vyhrazených pro odběry vody pro lidskou spotřebu jsou nutná věrohodná 
a úplná data o surové vodě. V 2. etapě plánování v oblasti vod byla připravena databáze ČHMÚ na zasílání dat 
o koncentracích znečišťujících látek v surové vodě. Z původních 3 úkolů opatření CZE216002 „Území vyhrazená 
pro odběry pro lidskou spotřebu“ byly sice v praxi všechny splněny, chybí však jedna jejich část – dobrá vstupní 
kontrola dat. Kvůli tomu přetrvávají problémy s kvalitou a úplností dat – mnoho existujících odběrů vody pro pitné 
účely nemá v databázi žádná data, rozsah uložených analýz je nedostatečný, přiřazení některých odběrů a jejich 
lokalizace jsou chybné, pravděpodobné jsou problémy s jednotkami u některých analýz. Do systému jsou také 
zařazeny odběry vody, které prokazatelně nepatří mezi odběry pro lidskou spotřebu (např. převody vody). 
Výsledkem je velmi nízká spolehlivost hodnocení. Pro kvalitní výsledky hodnocení je tedy potřeba významně 
zlepšit kvalitu i rozsah předávaných dat. Zároveň by bylo potřebné aktualizovat metodiku hodnocení, která 
nepředpokládala některé situace související s nedostatky v datech a která neřešila některé části hodnocení 
dostatečně podrobně. Kvůli tomu se způsob a výsledky hodnocení v různých dílčích povodích významně liší. 

Návrh opatření 

1) Důsledně kontrolovat úplnost a správnost dat, zasílaných podle § 13 odst. 3 zákona o vodovodech 
a kanalizacích. 

2) Metodicky vést provozovatele vodovodů za účelem zajištění úplnosti dat zasílaných podle § 13 odst. 3 
zákona o vodovodech a kanalizacích. 

3) Aktualizovat metodiku hodnocení chráněných území, vyhrazených pro odběry vody pro lidskou spotřebu. 

Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření 
navrženo 

2 

Nositel opatření 1) správci povodí a krajské úřady 



2) MZe  
3) MŽP, MZe, MZd 

Partnerská organizace státní podniky Povodí, ČHMÚ 

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] 

  

Předpokládaný rok zlepšení [rok]   

 


