
Název opatření: ID_OP: OD100124

Typ opatření: ID_KO:

Popis současného stavu:

Návrh opatření:

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření:

Nositel opatření:

    Oblast povodí Odry

List opatření
Uplatnění požadavku na zpracování Strategie a koncepce kombinace
přírodě blízkých protipovodňových, technických a revitalizačních opatření
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-

V rámci historických úprav v odních toků (předev ším v 19. a 20. století) došlo z dnešního pohledu k
ekologické degradaci úseků toků úprav ami. Účelem těchto úprav by la předev ším směrov á
stabilizace kory t v odních toků za účelem ochrany pozemků, zv ýšení ochrany před pov odněmi atd.
Ve druhé polov ině 20. století pak docházelo k v ýrazným úprav ám předev ším drobných v odních
toků za účelem prov ádění melioračních zásahů.
V České republice by l doposud prosazov án přístup k řešení v odohospodářských problémů zejména
pomocí technických opatření. V případě látkov ého znečištění by la řešena zejména opatření u
bodov ých zdrojů znečištění. Přírodě blízká opatření na snižov ání plošných zdrojů znečištění by la
uplatňov ána minimálně.

Zpracov at na úrov ni České republiky Strategii a koncepci kombinace přírodě blízkých
protipov odňov ých, technických a rev italizačních opatření v četně stanov ení priorit ke zlepšení
ekologického, morf ologického a estetického stav u v odních toků v četně břehov ých struktur,
opatření zv y šujících retenci v ody v krajině v četně kv antif ikace jejich v liv u se současným
zachov áním produkční schopnosti půdy a přiměřeného stupně ochrany okolního území před
pov odněmi, migrační prostupnosti pro ry by a v odní živ očichy , podporující tv orbu přirozených

Bude uplatněno pořizov atelem Plánu oblasti pov odí Odry v rámci aktualizace Plánu hlav ních pov odí
ČR.

Strategie musí být podkladem pro aktualizaci Plánu hlav ních pov odí k roku 2012 tak, aby by lo
možné strategické cíle promítnout do příslušných programů opatření v rámci aktualizace Plánu
oblasti pov odí Odry .


