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Ochrana vodních zdrojůOchrana vodních zdrojů

•• Obecná ochranaObecná ochrana vodních zdrojů je uložena zejména vodních zdrojů je uložena zejména 
ustanoveními vodního zákona, 334/1992 Sb., o ustanoveními vodního zákona, 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů atd.znění pozdějších předpisů atd.znění pozdějších předpisů atd.znění pozdějších předpisů atd.

•• Zpřísněná (zvláštní) ochranaZpřísněná (zvláštní) ochrana vodních zdrojů je dána vodních zdrojů je dána 
rozsahem rozsahem tzv. chráněných oblastí přirozené tzv. chráněných oblastí přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) určených nařízeními vlády akumulace vod (CHOPAV) určených nařízeními vlády 
č. 40/1978 Sb., č. 10/1979 Sb. a č. 85/1981 Sb.č. 40/1978 Sb., č. 10/1979 Sb. a č. 85/1981 Sb.

•• Speciální ochranaSpeciální ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní   vydatnosti, jakosti a zdravotní   
nezávadnosti  vodních zdrojů určených pro nezávadnosti  vodních zdrojů určených pro 
zásobování pitnou vodou.zásobování pitnou vodou.



Metodika pro stanovení ochranných pásem povrchových 
vodních zdrojů vychází ze tří základních přístupů 
speciální ochrany a to:

• stabilizace kritických zdrojových lokalit plošného 
znečištění zejména ve vazbě na odvodněné plochy, z 
důvodu omezování vyplavování rizikových látek do 

Speciální ochrana vodních zdrojůSpeciální ochrana vodních zdrojů

důvodu omezování vyplavování rizikových látek do 
povrchových a podzemních vod 

• omezení erozních smyvů v důsledku nepřípustné 
erozní činnosti nad rámec DZES

• ochrana okolí vodních ploch a vodních toků (tzv. 
přímá ochrana) prostřednictvím trvalých travních 
porostů.







Model integrované ochrany půdy, vody a Model integrované ochrany půdy, vody a 
krajinykrajiny



Evidenční systém odvodňovacích zařízení I. a II. etapaEvidenční systém odvodňovacích zařízení I. a II. etapa



Identifikace drenážních systémůIdentifikace drenážních systémů

Výsledné mapy – drenážních systémů, míst jejich snížené funkčnosti






