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Voda – Aqua (lat.) 

Jak je voda obecně vnímána: 
 

• základní podmínka pro život na Zemi (pitná voda apod.), 
 

• složka životního prostředí, její ochrana (+ rekreace), 
 

• „surovina“, kterou využíváme (udržitelný rozvoj), 
 

• transportní medium (odpadní vody, plavba apod.) 
 

„Voda není běžný obchodní produkt, ale spíše dědictví, které 
je třeba chránit, střežit a podle toho s ním nakládat“. 
(Rámcová směrnice o vodách, 2000/60/ES) 

 
 



Vodní hospodářství – sdílené 

kompetence ústředních 

vodoprávních úřadů 

Ministerstvo dopravy   
Ministerstvo obrany   



Východiska resortu MŽP v 

oblasti ochrany vod 
Státní politika životního prostředí České republiky pro 
období 2012 – 2020 (SPŽP): 

 
• Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů, zajištění 

ochrany vod a zlepšování jejich stavu, 
 

• Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší, podpory efektivního a 
vůči přírodě šetrného využívání OZE, 
 

• Ochrana přírody a krajiny především v ochraně a posílení 
ekologických funkcí krajiny,  
 

• Bezpečné prostředí předcházení a snižování následků přírodních 
nebezpečí (povodně, dlouhodobé sucho, extrémní 
meteorologické jevy apod.) a omezování negativních dopadů 
změny klimatu na území ČR  



Východiska SPŽP a souvislosti 
Principy: 

 
• vytvoření podmínek pro udržitelné hospodaření s omezeným 

vodním bohatstvím ČR – soulad užívaní vod a ochrany vod, 
 

• integrace politik (jejich vzájemná koordinace) a prevence 
(předcházení škodám na ŽP), 
 

• „znečišťovatel platí“ (odpovědnost za své činy k ŽP) a 
nákladová efektivnost (ekonomické zdroje a účinky na ŽP), 
 

• Zvyšování povědomí veřejnosti (environmentální výchova), 
 

• mezinárodní odpovědnost (členství ČR v EU a mezinárodních 
organizacích – OSN, OECD, MKOx a mezinárodní dohody a 
bilaterální smlouvy – sousední státy – SK, PL, AT a SRN)   



Východiska resortu MŽP v 

oblasti povodňové ochrany 
Strategie ochrany před povodněmi v České republice: 

 
• prevence a systémová opatření k řízení činností při výskytu 

povodní a k obnově postižených území, 
 
• hlásná a předpovědní povodňová služba, 

 
• ovlivňování průběhu a rozsahu povodní a omezování 

potenciálních škod,  
 

• Přírodě blízká protipovodňová opatření -  snižování vodní 
eroze, zvýšení retence vody v krajině, opatření na vodních 
tocích a nivě, zlepšení podmínek pro vodní organismy a   
zvýšení povodňové ochrany (revitalizační úpravy toků apod.)  

 



Základní evropská legislativa 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
(tzv. Rámcová směrnice o vodách) - do roku 2015 
dosáhnout dobrého stavu vod (vodních útvarů), nejdéle 
však do roku 2027,  
 

• nástroje: Plány povodí (2009-2015, 2016-2021, 2022-2027), 
 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o 

vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (tzv. Povodňová 
směrnice) – snížení povodňového rizika, 
 

• nástroje: Plány pro zvládání povodňových rizik (2016-2021, 
2022-2027), 

 



Základní evropská legislativa 

• Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských 
odpadních vod, zavedení souladu v rozsahu a míře čištění 
městských odpadních vod, ČR jako „citlivá oblast“, 
 

• Směrnice EP a Rady 2008/105/ES o normách 
environmentální kvality v oblasti vodní politiky 

 
• Směrnice Rady 91/676/EHS k ochraně vod před 

znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, pravidelné 
revize zranitelných oblastí a Akční program, 
 

• Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vody ke koupání, 
koupací oblasti a požadavky na jakost vody v koupací sezóně, 

 



Národní legislativa - koncepce 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, (vodní zákon) + 
podzákonné předpisy 

 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu (zákon o VaK) + podzákonné předpisy 

 
• transpozice evropských směrnic do národní legislativy 

 
 

základní koncepce: 
 

• Plány pro zvládání povodňových rizik (3 PpZPR) a  
 

• Plány povodí (3 NPP a 10 PDP)  
 

• Plánování v oblasti vod – dlouhodobý koncepční proces 



Plán pro zvládání povodňových rizik  v povodí 

Labe/Odry/Dunaje 

Mezinárodní plány pro zvládání povodňových rizik (3) 

Dokumentace oblasti s významným povodňovým 
rizikem (187) 



PpZPR - Oblasti s významným povodňovým rizikem  

2966 km vodních toků 



Zlepšování povodňové ochrany -  PpZPR 

Schváleny vládou ČR dne 21. 12. 2015 usnesením č. 1082 

Vydáno MŽP jako OOP – platnost k 19. 1. 2016  



Národní úroveň 

1. plánovací období 2009 - 2015 2. plánovací období 2016-2021 

Dílčí úroveň 

Plán hlavních povodí 

České republiky 

(PHP) 

Národní plán povodí 

Labe/Odry/Dunaje 

(NPP) 

8 plánů oblasti povodí 

(POP) 
10 plánů dílčích povodí 

(PDP) 

Zlepšování stavu vod - Plány povodí 

Mezinárodní úroveň 3 mezinárodní plány povodí 3 mezinárodní plány povodí 



Stav schválení plánů povodí pro  

2. plánovací období v EU 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pozn.: stav k 7. 9. 2016 



Zlepšování jakosti vod – ČSN 75 7221 

Zdroj: Modra zpráva 2014 

2013 - 2014 

1991 - 1992 



Základní zdroje k dosahování cílů ochrany vod 

Prioritní osa 1 – Voda 

Prioritní osa 4 – Ochrana 

přírody 



Základní zdroje k dosahování cílů ochrany vod 

OPŽP Prioritní osa 1: Voda 

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 

vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a 

podzemních vod 

 

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

 

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

 

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 



Základní zdroje k dosahování cílů ochrany vod  

OPŽP Prioritní osa 4: Ochrana přírody 

4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR, ve správě rez. organizací MŽP 

 

4.2 Posílit biodiverzitu 

 

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

 

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 



Strategické dokumenty řešící sucho 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách 
ČR - schválená usnesením vlády ČR č. 861 z října 2015 (tzv. 
Adaptační strategie) 

 
• Identifikuje prioritní oblasti dotčené změnou klimatu jako 

např. lesní hospodářství, vodní hospodářství, zemědělství, 
biodiverzita, zdraví a hygiena, doprava, průmysl atd. 
 

• Definuje adaptační opatření do r. 2020 s výhledem do r. 2030 
 

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu  
připravován - termín do konce r. 2016, implementuje 
„Adaptační strategii“ – rozpracovává adaptační opatření do 
konkrétních úkolů, určuje gestory a termíny plnění 
• Řeší všechny projevy změny klimatu, nejvyšší priorita:  

 
 změna zemědělského a lesního hospodaření v naší 

krajině 
 
 



• V reakci na aktuální výskyt sucha v roce 2015 byl připraven 
meziresortní komisí VODA-SUCHO materiál k boji proti suchu, 
schválený vládou ČR jako usnesení č. 620 z 29. července 2015 
 

• 50 konkrétních úkolů s termíny plnění v letech 2015 – 2017 
(např. využití systémů umělé infiltrace, převody vody ze sousedních 
povodí, revize závlahových a odvodňovacích soustav, obnova 
zaniklých vodních prvků ad.) 
 

• Informace o stavu plnění úkolů bude odevzdána vládě ČR do 31. 
prosince 2016 
 

• Společný cíl: Návrh koncepce ochrany před následky sucha 
pro území České republiky s termínem do 30. června 2017 
 

 

 

Strategické dokumenty řešící sucho 



• Analytická část (hydrologická bilance, vodohospodářská bilance…) 
 

• Návrhová část (stručná doporučení z 50 úkolů – monitorovací a informační 
opatření, provozní opatření, environmentální a technická opatření, legislativní 
opatření – Plán pro zvládání sucha, ekonomické nástroje) 
 

• Realizační část (v pilotní lokalitě významně postižené suchem bude navržen 
soubor opatření a rozpracován do fáze předprojektové přípravy tak, aby mohlo 
být pokračováno v realizaci přes dotační programy) 

 

 

Návrh koncepce ochrany před následky sucha 

pro území České republiky s využitím 

realizovaných opatření 



Mezinárodní spolupráce – východiska a cíle  

Východiska: 
 

• Česká republika je členem Evropské unie,  
 

• členství v mezinárodních komisích na ochranu Labe, Odry a 
Dunaje, 
 

• spolupráce se sousedními státy na hraničních vodách, apod. 
 

Cíle: 
 

• prosazování národních zájmů a spolupráce na platformě V4, 
 

• pokračování a prohlubování „dobrých sousedských vztahů“ v oblasti 
ochrany vod, 
 

• podpora sdílení zkušeností v rámci povodí a podpora dobré praxe, 
 

• zapojení do projektů přeshraniční spolupráce. 



Informační webový portál k vodě: 
www.vodazakladzivota.cz 

 
 
 




