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Obecná ochrana povrchových a 

podzemních vod 

• Jsou stanoveny nástroje k obecné 

ochraně vod (např. povinnost čistit 

komunální odpadní vody, nitrátová 

směrnice, havarijní plány, požadavky na 

skladování závadných látek, systém 

vyjadřování a stanovisek vodoprávního 

úřadu)



Obecná ochrana povrchových a 

podzemních vod

• Jsou stanoveny limity k obecné ochraně 

vod (např. limity pro vypouštění odpadních 

vody, limity znečištění povrchových vod, 

limity obsahů závadných látek pro 

ukládání sedimentů na zemědělské 

pozemky, využívání čistírenských kalů na 

zemědělských pozemcích, průmyslové 

komposty atp.)



Vodní zákon

• K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 
nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových 
vod využívaných nebo využitelných pro zásobování 
pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 
m3 za rok stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma.
Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad 
stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší 
kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad 
může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení 
ochranného pásma též změnit, popřípadě je zrušit. 
Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným 
zájmem.



• Ochranná pásma se dělí na ochranná 

pásma I. stupně, která slouží k ochraně 

vodního zdroje v bezprostředním okolí 

jímacího nebo odběrného zařízení, a 

ochranná pásma II. stupně, která slouží k 

ochraně vodního zdroje v územích 

stanovených vodoprávním úřadem tak, 

aby nedocházelo k ohrožení jeho 

vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 

nezávadnosti.



• Ochranné pásmo I. stupně stanoví 
vodoprávní úřad jako souvislé území

• Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně 
ochranného pásma I. stupně; může být 
tvořeno jedním souvislým nebo více od 
sebe oddělenými územími v rámci 
hydrologického povodí nebo 
hydrogeologického rajonu. Vodoprávní 
úřad může ochranné pásmo II. stupně, je-li 
to účelné, stanovovat postupně po 
jednotlivých územích.



• Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad na 

návrh nebo z vlastního podnětu.

• V rozhodnutí o zřízení nebo změně ochranného 

pásma vodního zdroje vodoprávní úřad po 

projednání s dotčenými orgány státní správy 

stanoví, které činnosti poškozující nebo 

ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní 

nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto 

pásmu provádět, jaká technická opatření je 

třeba v ochranném pásmu provést, popřípadě 

způsob a dobu omezení užívání pozemků a 

staveb v tomto pásmu ležících.



Základní témata k ochraně vod v 

ochranných pásmech

• Omezení přísunu živin do vodního 

prostředí, zejména dusíku a fosforu –

bodové i plošné zdroje

• Omezení přísunu cizorodých (závadných) 

látek do vodního prostředí – bodové i 

plošné zdroje

• Omezení mechanického znečištění, 

zanášení vodních toků, jezů a nádrží -

zejména erozí půd 



• Za prokázané omezení užívání pozemků a 

staveb v ochranných pásmech vodních 

zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a 

staveb náhrada,

• Náklady spojené s technickými úpravami v 

ochranných pásmech vodních zdrojů 

uloženými vodoprávním úřadem k ochraně 

vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávněni 

vodu z těchto vodních zdrojů odebírat



Vyhlašování ochranných pásem

• Velmi složitá problematika

• Návrhy plošného rozsahu a ochranných 

opatření (omezení)předkládá ten, v jehož 

prospěch jsou vyhlašována

• Návrhy zpracovávají odborníci na danou 

problematiku

• Vodoprávní úřad řeší především právní 

stránku procesu vyhlášení 
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