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Vá�ení pøátelé vodohospodáøi,

opìt po roce se setkáváme v Kutné Hoøe nad problematikou vodního hospodáøství. 
Co se událo od minulého setkání? Ve�la v platnost novela vodního zákona, která 
pøinesla mimo jiné, tak �ivì diskutované téma, a tím jsou odlehèovací komory na 
èistírnách odpadních vod, kdy zákon pøedepisuje, �e ka�dá odlehèovací komora, 
která se nachází v areálu ÈOV musí mít povolení k vypou�tìní odpadních vod. Co 
to znamená v praxi? Provozovatelé èistíren odpadních vod neví o co mají �ádat, co 
mají k �ádosti dokládat. Na druhé stranì vodoprávní úøady si nejsou zcela jistí, jak 
se k �ádostem postavit. A tak se provozovatelé pokou�ejí o vypracování alespoò 
trochu smysluplných �ádostí, vodoprávní úøady na druhé stranì �ádosti o povolení 
k vypou�tìní odpadních vod z odlehèovacích komor pøeru�ují. Co dál? Tøeba 
právì na Setkání vodohospodáøù dojdeme k nìjakým smysluplným závìrùm, které 
obìma stranám pomù�ou problém vyøe�it.  

Na ka�dé vìci najdeme nìco pozitivního a nìco negativního. Negativní èást se 
mù�e èasem odstranit. Zákon se dá koneckoncù, jak ka�dý dobøe ví, kdykoliv 
zmìnit a zmìny tu máme jak na bì�ícím páse (i Ba�a by se svejma cvièkama závidìl). 
Pozitivním pøínosem v daném pøípadì mù�e být to, �e tato zákonná úprava povede 
k dal�ímu  zamy�lení zainteresovaných, zda by nebylo mo�né eliminovat de��ové 
vody v území tak, aby do kanalizace de��ové vody pokud mo�no nevtékaly (nìkde 
bohu�el jiné øe�ení není), nebo aby bylo jejich mno�ství co nejvíce eliminováno. 
Øe�ení mù�eme vidìt v zahranièí, ale ji� i u nás se nìkterá mìsta o øe�ení tohoto 
problému pokou�í. Je to sice i v kontextu nad stále pøipomínanou hrozbu sucha, 
ale pokou�í se (alespoò to) eliminovat vtok de��ových vod do kanalizace, kde se 
mísí s odpadními vodami, èím� se ty znehodnocují��. 

Jak je vidìt, zákonodárci nenechávají vodohospodáøe spát na vavøínech a stále 
jim pøedkládají nové a nové výzvy se kterými se musí vyrovnat, pøièem� zde 
uvádíme jen jednu z mnoha vìcí (zato ale tu nejdiskutovanìj�í), které pøinesla od 
leto�ního ledna platná novela vodního zákona. 

Pøeji Vám pøíjemný pobyt v Kutné Hoøe v rámci na�eho Setkání vodohospodáøù, 
který doufáme, �e pøinese nové informace, odborné diskuze, pøátelská setkání a 
v pohodì pro�ité dva dny.

Tì�íme se zároveò na na�e dal�í setkání v roce 2020, a to ve dnech 19. a 20. 
kvìtna.  To snad ji� projdou dal�í novely vodního a stavebního zákona snìmovnou 
a senátem, a tak bude stále o èem diskutovat.

Ing. Eva Valterová

Mediální partneři setkání: Sponzor setkání:

Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad 
Sázavou
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AKTUÁLNÍ TÉMATA VODNÍHO HOSPODÁØSTVÍ NA 
MINISTERSTVU ZEMÌDÌLSTVÍ

Úvodem

Opakovaná klimatická sucha po nìkolik let za sebou ukázala, �e na�e dosud vodní zdroje dostateèné 
k pøeklenutí jednoletého nebo dvouletého sucha ji� nemusí takovou situaci pokrýt. To se projevilo v roce 
2018, dokonce v zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 5 % obyvatel odkázaných na vlastní zdroje vody 
(studny, vrty) a rovnì� malé obce s vlastními vodárenskými zdroji z mìlkých podzemních vod, vesmìs 
poprvé v historii, strádaly nedostatkem vody, která musela být dová�ena a obvykle v lokalitách s veøejným 
vodovodem plnìna do vodojemù (k zachování domácího komfortu). V øadì obcí a regionù veøejná správa 
(vodoprávní úøady) vydávala zákaz vyu�ívání vody k jiným ne� základním úèelùm a rovnì� odbìry vody 
z vodních zdrojù byly omezovány.

Tato situace se promítla do potøeby nezbytného urychlení realizace opatøení na omezení následkù 
nedostatku vody, která ov�em vy�adují del�í èasové období, nebo� jak posílení vodních zdrojù, tak 
pøevody vody anebo propojování vodárenských systémù a soustav, jsou èasovì nároèná na pøípravu 
a zejména na finanèní zdroje k pokrytí nákladù. Ministerstvo �ivotního prostøedí umo�òuje dotaèní 
podporu na prohloubení studen/vrtù jako doèasnou, pøechodnou pomoc v pøípadech, kdy budoucí 
pøipojení na dostateènì kapacitní vodní zdroj je na provedení technicky i èasovì nároèné.  Podpora 
na prohloubení lokálních vodárenských zdrojù z podzemních vod není tedy automatická, ka�dá �ádost 
vy�aduje vyhodnocení z hlediska Plánù rozvoje vodovodù a kanalizací (území krajù a zejména ÈR 
�  tedy PRVKÚK a PRVKÚ ÈR).

Soubì�nì probíhají opatøení na omezení následkù sucha zemìdìlského a v krajinì, kde se resorty 
zemìdìlství a �ivotního prostøedí sna�í posílit zadr�ení vody v území a v pùdním profilu. 

Takový integrovaný pøístup ke zvý�ení odolnosti Èeské republiky k suchu a nedostatku vody obsahuje 
�Koncepce ochrany pøed následky sucha pro území Èeské republiky�, kterou vláda schválila v r. 2017. 
Informace o naplòování opatøení obsa�ených v koncepci pøiná�í první �Pozièní zpráva o pokroku 
pøi plnìní Koncepce ochrany pøed následky sucha pro území Èeské republiky za rok 2018�, kterou 
zpracovala Meziresortní komise VODA-SUCHO a byla rozeslána v�em ministrùm, kteøí za jednotlivá 
opatøení mají gesci. Oba tyto materiály jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva 
zemìdìlství a Ministerstva �ivotního prostøedí.

Následující èlánek pøiná�í pøehled nejdùle�itìj�ích aktivit Ministerstva zemìdìlství k zabezpeèení 
dostateèných vodních zdrojù s ohledem na nepøíznivý vývoj klimatu, který indikují scénáøe pro na�e 
území zpracované ve výzkumných ústavech. 

Souèasná situace vodních zdrojù v Èeské republice

V závìru roku 2018 zaèala být situace klesajících zásobních objemù vody v pøehradních nádr�ích 
nepøíznivá a� hrozivá. Poklesy objemu vody spadly na úroveò 30 � 40 %, co� by v nìkterých pøípadech 
pokrylo potøebné odbìry jen na nìkolik dal�ích mìsícù, nikoliv na celý dal�í rok. Na�tìstí i pøes mírnou 
zimu a omezený objem vody ve snìhu v ni��ích polohách se v pøehradních nádr�ích prakticky v�ude 
doplnily na úroveò 70 � 100 %.

Bohu�el, situace podzemních vod se nijak nezmìnila a 80 % území vykazuje mimoøádný pokles 
úrovnì hladin podzemních vod. Tato nepøíznivá situace se postupnì vyvíjela v prùbìhu posledních 
pìti suchých let, jak dokumentuje graf Èeského hydrometeorologického ústavu na Obr. 1, který byl 
prezentován na jednání Koalice pro boj se suchem, která byla zalo�ena vládou ÈR v srpnu 2018.

 Nepøíznivý stav podzemních vod dokresluje i situace prùtokù ve vodních tocích, nebo� ji� nyní ve 
40 mìrných profilech (z 821 mìøených lokalit) se vyskytuje stav sucha, tedy prùtok je na úrovni Q355 
nebo i ni��í.

Pokud by se tedy opakovalo dlouhodobé letní období bez srá�ek, provázené vysokými teplotami 

PAVEL PUNÈOCHÁØ
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vzduchu, které vedou k vysokému výparu a evapotranspiraci, pak se mù�e dále zhor�it nejenom 
neutì�ená situace zemìdìlského sucha, ale rovnì� dále prohloubit nedostateènost vodárenských zdrojù 
z podzemních vod.

Tyto skuteènosti musí vést k rychlému rozhodování veøejné správy o realizaci opatøení, jak zabránit 
krizovým situacím následkem nedostatku vody aktuálnì, a zejména v budoucnosti.

Hlavní aktivity Ministerstva zemìdìlství k omezení nedostatku vody a následkù 
sucha

Následující informace je jen struèným výètem podstatných aktivit o opatøeních k zabezpeèení 
dostateèných vodních zdrojù, jejich� realizace a pøíprava probíhá, podrobnìj�í údaje jsou vesmìs 
dostupné na internetových stránkách  www.eAgri.cz. 

 �  Proces navý�ení hladin Novomlýnských nádr�í k akumulování dal�ích 9 mil. m3 vody bez 
výstavby nového vodního díla byl zahájen pøedáním �ádostí o úpravy manipulaèního øádu 
a nakládání s vodami na KÚ Jihomoravského kraje. Jedná se o mo�nost rychlého zabezpeèení 
dal�í akumulace vody, a proto Ministerstvo zemìdìlství a Ministerstvo �ivotního prostøedí 
mají tuto realizaci za spoleèný cíl. Je pøedpoklad, �e obvyklé prùtahy udìlení souhlasu kvùli 
po�adavkùm ochrany �ivotního prostøedí budou minimální a k rozhodnutí dojde nejpozdìji 
v r. 2020.

 �  Pøíprava pøehradní nádr�e Vlachovice (na vodním toku Vláry na Zlínsku), která je urèena 
zejména k zásobování pitnou vodou, celkový objem 29,1 mil. m3. Realizace byla schválena 
usneseními vlády z r. 2018 a z r. 2019, probíhají výkupy pozemkù. Investorem je s. p. Povodí 
Moravy, pøedpoklad realizace: 2022-2027.

 �  Komplexní vodohospodáøské øe�ení Rakovnicka obsahuje 3 pøehradní nádr�e (Senomaty, �anov 
a Kryry) + 2 pøivadìèe vody z nádr�e Kryry do Rakovnického a do Kole�ovického potoka. 
Hlavním úèelem je zabezpeèení vodních zdrojù pro závlahy, a nadlep�ování prùtokù.  Objemy 
tìchto vodních dìl jsou 0,67 mil. m3 (Senomaty), 0,544 mil. m3 (�anov), 7,99 mil. m3 (Kryry). 
Realizace byla schválena usnesením vlády è. 256 ze dne 15. 4. 2019. Investorem jsou s. p. Povodí 
Ohøe a Vltavy, pøedpoklad realizace: 2022-2025 (VD Senomaty, �anov), resp. po r. 2034 (VD 
Kryry).

 �  Vodní dílo Skalièka na horní Beèvì je urèeno pøedev�ím pro protipovodòovou ochranu 

Obr.1 

AKTUÁLNÍ TÉMATA VODNÍHO HOSPODÁØSTVÍ NA MINISTERSTVU ZEMÌDÌLSTVÍ
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a nadlep�ování prùtokù. Dosud nebylo rozhodnuto o finální variantì technického øe�ení z pìti 
mo�ností (suchý poldr se stálým nadr�ením, boèní poldr, boèní poldr s manipulovatelným 
objektem, víceúèelová nádr� prùtoèná a boèní), celkový objem prostoru pro akumulaci je 
42,1 mil. m3. Investorem bude s. p. Povodí Moravy, pøedpoklad realizace: 2025 - 2028.

 �  Ministerstvo zemìdìlství ve spolupráci s Ministerstvem �ivotního prostøedí pøedlo�ilo na 
úøad vlády návrh novely vodního zákona. Zaèala projednávání v Legislativní radì vlády a je 
pøedpoklad, �e do léta leto�ního roku vláda novelu projedná a ode�le do Poslanecké snìmovny. 
Stì�ejní èástí novely je novì vlo�ená kapitola (�hlava�) Prevence sucha, o které ji� jsem referoval 
v minulém roce. Významnou úpravou je rovnì� postup pro hodnocení odtoku z odlehèovacích 
komor, který bude doprovázen úpravou pøíslu�né normy, její� pøíprava vrcholí a do podzimu by 
mìla být schválena.

 �  Zavedení �ústavní ochrany vody�, které iniciovalo Ministerstvo zemìdìlství ve spolupráci 
s Ministerstvem �ivotního prostøedí, bylo zahájeno diskusí (�kulatým stolem�) právnických 
expertù na ústavní právo. Z diskuse vyplynula potøeba dùkladné analýzy takových úprav v jiných 
zemích svìta, a proto ministerstvo zadává zpracování takové studie na Právnické fakultì UK 
v Praze.

 �  Z iniciativy MZe pøipravila skupina poslancù PS PÈR novelizace vodního a stavebního zákonù, 
kterými se zjednodu�í a urychlí realizace malých vodních nádr�í nebo terénních úprav do 
velikosti 2 ha s ohrázováním do 1,5 m. Tyto stavby bude mo�né provést �na ohlá�ení�, podstatné 
je omezení poètu subjektù k vyjádøení, napø. bez stanovisek orgánù ochrany pøírody. Snìmovní 
tisk 321, který novelizaci obsahuje, byl pozitivnì projednán ve v�ech tøech pøedepsaných 
výborech (zemìdìlském, �ivotního prostøedí a regionálního rozvoje) a doporuèen ke schválení 
v plénu. Uvidíme, jak dopadne koneèný výsledek, nebo� ochrana pøírody a �ivotního prostøedí 
zásadnì nesouhlasí s takovým postupem pøesto, �e je ku prospìchu biodiversity a k posílení 
vodních útvarù v krajinì.

 �  Po neúspì�ném pokusu Ministerstva zemìdìlství o navý�ení poètu územnì hájených lokalit 
v �Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod� v r. 2015, kdy nebylo dosa�eno souhlasu 
s polovinou dotèených obcí a se stanovisky Ministerstva �ivotního prostøedí, probíhá opakovaná 
snaha na roz�íøení Generelu. Na základì detailní diskuse se s. p. Povodí, a po provìøení 
vodohospodáøské bilance v jednotlivých povodích, je navrhováno navý�ení o 49 nových lokalit. 
Z nich 26 je pro vodárenské úèely a 23 pro hospodaøení s vodou jak k vyu�ití (napø. pro závlahy), 
tak zachování alespoò minimálních prùtokù ve vodních tocích pod pøehradami. V souèasné 
dobì má tento zámìr podporu Koalice pro boj se suchem vèetnì premiéra, který oznaèil na 
jednání 7. kvìtna tohoto roku vodu za absolutní prioritu. Nyní nastane projednávání s obcemi 
a krajskými úøady a samozøejmì s Ministerstvem �ivotního prostøedí.

 �  V �Koncepci na ochranu pøed následky sucha pro území Èeské republiky�, kterou schválila 
vláda v èervenci loòského roku, byl zalo�en zámìr na zmìnu financování vodního hospodáøství 
v oblasti péèe o vodní zdroje. Materiál s názvem �Návrh na zmìnu systému financování s.p. 
Povodí� byl Ministerstvem zemìdìlství pøedlo�en na zasedání Rady hospodáøské a sociální 
dohody (RHSD) v bøeznu tohoto roku, kde byl vznesen po�adavek, aby Ministerstvo zemìdìlství 
zpracovalo podrobný analytický podklad. Nyní probíhá vypracování podrobného analytického 
hodnocení dopadù a pøínosù zmìn v platbách a poplatcích za u�ívání vodních zdrojù.

 �  V oblasti regulace vodárenství pokraèuje v Odboru dozoru a regulace vodárenství prùbì�ná 
kontrolní èinnost nad vlastníky a provozovateli vodovodù a kanalizací pro veøejnou potøebu 
(dále jen �VaK�). V dubnu 2019 byla na webu resortu MZe uveøejnìna ji� tøetí zpráva o výsledcích 
tìchto kontrol. Trvale je prezentován  �benchmarking� vlastnických i provozovatelských 
subjektù, údaje jsou dostupné na internetových stránkách ministerstva a pøedstavují otevøený 
materiál k mo�nosti diskuse s odbornou i laickou veøejností. Odbor se zejména zamìøuje na 
podporu a osvìtu v men�ích obcích, které si zaji��ují správu a provoz na vlastní odpovìdnost, 
aby se posílila péèe o majetek a kvalitní provoz vodovodù a kanalizací. Souèástí setkávání 
pracovníkù odboru s vlastníky i provozovateli infrastruktury jsou rovnì� návody na vyu�ití 

PAVEL PUNÈOCHÁØ



6

PRACOVNÍ MATERIÁL XXXIV. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁØÙ V KUTNÉ HOØE

7

PRACOVNÍ MATERIÁL XXXIV. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁØÙ V KUTNÉ HOØE

dotaèních titulù pro vodního hospodáøství poskytovaných Ministerstvem zemìdìlství k zaji�tìní 
udr�itelnosti vlastnìné infrastruktury.

  �  V souèasné dobì probíhá aktualizace Programu rozvoje vodovodù a kanalizací území Èeské 
republiky (PRVKÚ ÈR) zamìøená na revize s ohledem na sucho. Výstupem je zmapování 
problematických míst z hlediska zásobování pitnou vodou, jsou navrhována konkrétní systémová 
opatøení, která zajistí dlouhodobé øe�ení. Tato koncepce je nyní hodnocena v procesu SEA 
(Strategické hodnocení vlivù na �ivotní prostøedí). 

 �  Opatøení na propojení vodárenských systémù a soustav byla vyhodnocena na 
základì zmínìné analýzy v PRVKÚ ÈR a investièní potøeba byla odhadnuta na 
6 mld. Kè v obcích bez mo�ností na napojení na nadobecní vodárenské systémy a na 
cca 22 mld. Kè na opatøení na vodárenských systémech (jejich roz�iøování, propojování èi 
zdrojové posilování). Národní dotaèní program, kterým Ministerstvo zemìdìlství tato opatøení 
podporuje, ov�em nedisponuje takovými finanèními zdroji, a proto tyto investièní potøeby byly 
pøedány do Národního investièního plánu a jedná se o výhled realizace v budoucích minimálnì 
10 letech.

 �  S ohledem na potøeby akutního øe�ení nedostatku vody je tøeba upozornit na Metodický pokyn 
èj. 74020/2016-MZE-15000 pro systém nouzového zásobování vodou, který je dostupný na 
internetových stránkách:

   h t t p : / / e a g r i . c z / p u b l i c / w e b / m z e / v o d a / v o d o v o d y - a - k a n a l i z a c e / z a b e z p e c e n i 
pitne-vody-za-krizovych/metodicky-pokyn-ministerstva-zemedelstvi-1.html, 

   který vydalo Ministerstvo zemìdìlství k zaji�tìní jednotného postupu orgánù krajù a obcí pøi 
mimoøádných událostech, a za krizových stavù. Systém nouzového zásobování vodou je souèástí 
havarijních a krizových plánù, pøi èem� vlastníci infrastruktury (vìt�inou obce a mìsta) mají 
nezastupitelnou roli. V pøípadì nedostateènosti náhradních zdrojù èi øe�ení je mo�no se obrátit 
na Správu státních hmotných rezerv s �ádostí o výpùjèku cisteren èi mobilní úpravny vody.

 �  Kompletní informace o dotaèních programech pro podpory investic ve vodním hospodáøství 
jsou na internetových stránkách Ministerstva zemìdìlství (www.eAgri.cz v zálo�kách: voda 
� dotace ve vodním hospodáøství), kde jsou rovnì� pravidla pro poskytování podpor a rovnì� 
údaje o otevøených výzvách na podávání �ádostí.

Závìr

A� doposud se daøilo, i v podmínkách omezených vodních zdrojù na na�em území, zajistit plynulé 
zásobování obyvatel pitnou vodou v�ude, kde vodní zdroje byly zatím dostateènì kapacitní pro pøeklenutí 
1 � 2 let sucha. Nyní, po témìø pìti suchých letech se projevila nedostateèná kapacita stávajících 
podzemních vodních zdrojù pro takto narùstající deficity v podzemních vodních zdrojích a v desítkách 
obcí bylo nutné vodu dová�et. 

Tato situace je ov�em z hlediska oèekávaného vývoje zmìny klimatu neudr�itelná. Proto se 
Ministerstvo zemìdìlství orientuje jednak na posílení odolnosti veøejných vodovodù zabezpeèením 
napojování na robustní vodárenské soustavy z povrchových zdrojù vod a souèasnì na vytváøení dal�ích 
akumulací povrchových vod. 

Doplnìní objemù podzemních vod a dosa�ení hladiny odpovídající dlouhodobému prùmìru 
z pøedchozího období je dlouhodobý proces, tì�ko pøedvídatelný a pøi opakovaném suchu mohou 
hladiny podzemních vod zùstat pod dlouhodobým (historickým) prùmìrem po více let. 

Je tedy zøejmé, �e je nutná orientace na roz�íøení pøedvídatelných zdrojù povrchových vod jejich 
akumulací v pøehradních nádr�ích. Ze scénáøù vývoje klimatu vyplývá, �e celkový úhrn srá�ek na 
území Èeské republiky se v podstatì nezmìní, zmìní se ov�em jejich distribuce v èase i prostoru, 
a hlavnì vzroste výraznì evapotranspirace a výpar následkem rostoucích teplot vzduchu.

Z této skuteènosti vyplývá, �e je nutné rozhodování o výstavbì pøehrad a jejich zahájení maximálnì 
urychlit, zejména v ohro�ených regionech a v povodích s negativní vodohospodáøskou bilancí. Posílení 
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povrchových vodních zdrojù je nutné racionálnì provázat s propojením vodárenských soustav, aby 
aglomerace s nedostateènì stabilními zdroji vody byly odolnìj�í hydrologickému suchu.

Odkaz na dal�í aktuální reference

Punèocháø, P., (2019): Svìtový den vody 2019 � Voda pro v�echny. SOVAK (3): 5 � 7.

Punèocháø, P., (2019): Sucho a zdroje pitné vody. Obec a finance (1): 20 � 22.

Punèocháø, P., (2019): Konec vodního blahobytu v ÈR? Stavebnictví (3): 38 � 42.

RNDr. Pavel Punèocháø, CSc., 
  Sekce vodního hospodáøství Ministerstva zemìdìlství

Poznámky
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BUDOUCNOST ZDROJÙ PODZEMNÍ VODY VYU�ITELNÝCH 
K ZÁSOBOVÁNÍ PRO VEØEJNOU POTØEBU 

Úvod

V dne�ní dobì, kdy pøíroda svými �sedmi� suchými roky ukázala jednu ze svých tváøí, není nutno nikoho 
pøesvìdèovat, �e Hydrogeologie o vodárenství k sobì nerozluènì patøí, nebo� pøibli�nì polovina vody ve 
vodárenských soustavách pochází ze zdrojù podzemní vody. Pøed nìkolika lety jsem v èlánku �Optimalizace 
jímacích území podzemní vody nemá alternativu� napsal následující:

�Podzemní voda, její výskyt v pøírodì a zákonitosti jejího èasovì prostorového re�imu jsou a zùstanou 
v�dy mimo na�e pøímé pozorování. Základním nástrojem pro zkoumání podzemní vody je empirie, 
zatímco exaktnost zatím zùstává jen pomocnou berlièkou, by� mnohdy velmi dùle�itou. Dejme proto na 
zku�enost, neopou�tìjme zdrojová místa podzemní vody dlouhodobì ovìøená svým vodárenským potenciálem 
a upravme, obnovme, pøestavìjme a pøípadnì doplòme historická jímací území a objekty zde vybudované. 
Je to opravdu to nejlep�í, co mù�eme pro zásobování na�ich obyvatel pitnou vodou udìlat. Nehleïme na 
momentální náklady, na èasovou nároènost, na mnohdy zdánlivì neefektivní ruèní práci,       z dlouhodobého 
hlediska, technického i ekonomického, vyu�ití tìch nejlep�ích míst, která nám pøíroda nabízí, opravdu nemá 
alternativu. Prostì nemá!�

A pøesto�e tato slova dle mého názoru i nadále platí, souèasné suché období nás vybízí k dal�ímu kroku, kdy 
oblast intenzivní práce o zdrojovou oblast je tøeba roz�íøit i na území, kde se podzemní voda tvoøí a odtéká do 
oblasti její akumulace, tedy o oblast, které se dnes øíká území vyhrazené pro odbìr vody pro veøejnou spotøebu 

Jak jsme na tom se zdrojovou oblastí a s její postupnou regenerací

Souèasný stav jímacích objektù v Èeské republice je výslednicí procesu, který mù�eme sledovat po celou 
druhou polovinu 20. století a� do souèasností. Procesu, kdy zdroje podzemní vody kolem roku 1960 byly 
vyu�ívány ve vý�i cca 200 mil. m3/rok, kolem roku 1990 ve vý�i pøes 500 mil. m3/rok a nyní jsme nìkde 
na úrovni mírnì nad  300 mil. m3/rok. Prudký nárùst potøeby zdrojù podzemní vody pøedev�ím v 70. 
a 80. letech minulého století vyvolal nebývalou potøebu budování nových zdrojù podzemní vody, pøevá�nì 
velkopùmìrových vrtaných studen. Ty byly situovány pøednostnì v místech na�ich nejvýznamnìj�ích 
hydrogeologických struktur, vázaných pøedev�ím na permokarbonské, svrchnokøídové køídové 
a pliopleistocenní sedimenty. Vìt�ina tìchto objektù mìla vrtné prùmìry v rozmezí 500 � 1000 mm, 
výstroj vrtaných studen, zpravidla ocelová, mìla minimální prùmìry kolem 300 mm. Stáøí tìchto dìl se 
tak pohybuje v rozmezí 30 � 50 let a není proto divu, �e se stále èastìji objevují problémy plynoucí ze 
zaná�ení a pøípadnì i z destrukce výstroje, klesá jímací schopnost vrtaných studen, v dùsledku poruch 
tìsnicích vrstev na plá�ti výstroje se zhor�uje jakost surové vody, mnohdy havarijnì. Data získávaná 
ze zastaralých zaøízení nedávají objektivní pøedstavu ani o tak základních údajích jako je stav hladiny 
podzemní vody pøi èerpání a velikost èerpaného mno�ství z jednotlivých jímacích objektù, nedoøe�ena 
je otázka revize ochranných pásem v intencích souèasných právních pøedpisù, apod.  Proto�e v�ak poèet 
døíve vybudovaných zdrojù byl vìt�í ne� poèet zdrojù potøebných, bylo bìhem minulých témìø 30 let 
zpravidla kam sáhnout a uvá�íme-li navíc, �e potøeba vody klesala, vodárenské spoleènosti v podstatì nic 
nenutilo se o svou zdrojovou základnu nìjak více starat.  

Jenom�e stav minimální, nebo v tom lep�ím pøípadì omezené, péèe o jímací objekty podzemní vody se 
èasem musí nìkde projevit, a pøistoupí-li k tomu dlouhodobé pùsobení sucha (v ÈR trvající ji� nìkolik 
let), intenzivní péèe o zdrojovou èást vodárenských systémù nemá v souèasné dobì alternativu. Je tedy 
na èase se zastavit, provést objektivní provìrku stavu jímacích objektù, respektive celých jímacích území, 
vyhodnotit jakost jímané podzemní vody a její zmìny v èase, pøehodnotit zpùsob vyu�ití a ochrany vodních 
zdrojù a stanovit podmínky dal�ího, pokud mo�no nekolizního, provozu jímacích území.  Prostorový re�im 
podzemní vod v jímacích oblastech toti� má své jasnì dané zákonitosti. Mezi hlavní fenomény podmiòující 
soustøedìný výskyt podzemní vody v prameni�tích jsou geologické a morfologické pomìry. Zjednodu�enì 
lze øíci, �e horninové prostøedí musí být dostateènì propustné tak, aby byl umo�nìn �ivý obìh podzemní 
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vody, jímací území musí mít dostateènì velké infiltraèní zázemí a morfologie prostøedí musí umo�nit akumulaci 
podzemní vody. Obecnì lze horninový soubor, ve kterém podzemní voda proudí a akumuluje se, oznaèit za 
prostøedí heterogénní a filtraènì anizotropní. Heterogenita zpùsobuje to, �e se propustnost horninového 
prostøedí místo od místa li�í, støídají se horninové bloky minimálnì propustné, kterými voda stì�í prosakuje, 
s puklinovými a prùlinovými zónami kterými podzemní voda proudí a� o nìkolik øádù rychleji ne� v horninových 
blocích. Filtraèní anizotropie pak vyjadøuje to, �e voda v nìkterých smìrech proudí horninovým prostøedím 
podstatnì rychleji a ve vìt�ím mno�ství ne� ve smìrech jiných. Bì�nì je to pochopitelné u horninového souboru 
puklinovì, pøípadnì krasovì èi pseudokrasovì propustného, ve kterém je na první pohled zøejmé, �e v otevøené 
puklinì proudí voda podstatnì rychleji ne� v puklinì sevøené nebo vyplnìné napøíklad jílovitými produkty 
vìtrání okolní horniny. Ménì známé je to, �e i v prùlinovém prostøedí jsou nìkteré zóny nebo polohy ve srovnání 
se svým okolím významnìji propustné, co� souvisí napøíklad se zrnitostí nezpevnìných sedimentù u svahových 
pohybù, s paleogeografickým vývojem øíèních koryt a usazujících se �tìrkopískových sedimentù v závislosti na 
rychlosti proudìní vody v nìkdej�ím øíèním toku, apod.

A teï se v�ijme do role na�ich vodárenských pøedchùdcù, kteøí pomocí mìøení, mapování, sledování 
vegetaèního pokryvu, za vyu�ití virgule a jiných postupù èi indicií, hledali místa pro budování centrálních 
zdrojù vody. Není tì�ká odpovìï na otázku, kde asi. No primárnì asi tam, kde podzemní voda vyvìrala 
na povrch, v místech naru�ení horninového masivu a� ji� tøí�tivou tektonikou nebo zvìtrávacími pochody, 
v místech propustných hornin typu pískù, �tìrkù, pískovcù èi slepencù pøedev�ím v kombinaci s jejich 
pánvovitým ulo�ením, apod. Jinými slovy, ta nejlep�í místa ji� byla v minulosti vybrána a my tak tro�ku 
pabìrkujeme a sna�íme se najít jiná, stejnì kvalitní místa jako na�i pøedchùdci. Jenom�e to nejde v�dy 
a v�ude. Prostì jímací objekt situovaný v absolutnì nejpropustnìj�í èásti horninového masívu a navíc 
v pøíznivé morfologické pozici, v místì kde voda po tisíciletí vymývá výstupovou cestu podzemní vody 
k povrchu a sni�uje tak tøení na horninových stìnách èi horninových zrnech je unikátem, kterými musíme 
respektovat. Nesna�me se tedy slepì a èasto marnì hledat alternativu souèasných jímacích území, vyu�ijme 
rozumu a zku�eností na�ich pøedchùdcù, neopou�tìjme ta nejlep�í, praxí ovìøená místa pro budování 
a pøedev�ím pro obnovu jímacích objektù podzemní vody a postupujme podle ní�e uvedeného schématu. 

Prvním a základním krokem musí být v�dy pasport souèasného jímacího území a podrobné vy�etøení 
geneze vody, proto�e mno�ství a jakost vody jsou na ní bytostnì závislé. Dle výsledkù rozhodneme 
o dal�ím postup prací.

Nejèastìj�í variantou je regenerace jímacích objektù, spoèívající buï v jejich �vyèi�tìní� nebo pøevystrojení, 
v pøípadì vìt�í destrukce tìchto objektù pak v jejich náhradì objektem novým, situovaným v místì nebo 
v blízkosti pùvodních jímacích objektù. Souèásti obnovy je èasto výmìna èerpadla a výtlaèného potrubí 
(u gravitaèních zdrojù svodného potrubí);

Dal�ím pøípadem je situace, kdy ani po obnovì zdroje není vydatnost jímacího území dostateèná, bilance 
zásob podzemní vody dané struktury je v�ak pøíznivá. V tom pøípadì se obvykle pøistoupí k realizaci 
doplòkového zdroje vody pøímo ve zdrojové oblasti.  

Posledním pøípadem je pak situace, kdy vydatnost jímacího území je nedostateèná a bilance zásob 
podzemní vody je nepøíznivá, anebo je významnì zhor�ená jakost podzemní vody. Teprve v tomto pøípadì je 
nutno pøistoupit ke slo�itìj�ímu øe�ení, které má tento rámcový rozsah: 

 �  ovìøit mo�nost lokálního øe�ení, kterým mù�e být napøíklad zahloubení jímacího objektu do jiné, 
zpravidla hlub�í zvodnì s pøíznivìj�ími bilanèními a jakostními parametry, co� je pøedev�ím v oblasti 
vícekolektorových zvodnìných pánevních struktur nebo v oblasti výskytu nìkolika dílèích struktur 
v oblasti krystalinika øe�ení relativnì jednoduché a èasto úèinné;

 �  pokud je postup dle pøedchozího bodu nerealizovatelný, pak nezbývá ne� ovìøit mo�nost napojení 
deficitního spotøebi�tì na nìkterý z blízkých jímacích objektù nebo vodovodních systémù a pøipojení 
realizovat. Toto øe�ení je z hlediska dlouhodobé vodohospodáøské strategie øe�ením zpravidla 
výhodným, v reálném èase v�ak pøedev�ím v pøípadì men�ích sídel jen obtí�nì realizovatelné.

V souèasné dobì øada vodárenských spoleèností pøijala ideu postupné regenerace jímacích území 
a zaèínají tím nejpodstatnìj�ím, tj. pasportizací jednotlivých jímacích objektù, zahrnující zpravidla 
kalibraci a TV prohlídku jímacího objektu, ovìøení specifické vydatnosti a jakosti surové vody a pøípadnì 
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i provedení karotá�ního mìøení. Ti rychlej�í pak pøistoupí k projektové pøípravì obnovy jímacích objektù 
a k realizaci projektu, co� si vy�aduje náklady ve vý�i od nìkolika set tisíc Kè po desítky milionù Kè. S èím 
se v�ak potýkají?

 �  prvním problémem je nedostatek kvalitních projektantù vodohospodáøských staveb, kdy jen 
málokterý z nich má s touto prací potøebné zku�enosti, a pokud je dobrý a ví si rady, jsou jeho dodací 
lhùty velmi dlouhé a na autorský dozor si zpravidla není schopen vytvoøit potøebný èas;

 �  druhým problémem je nedostatek technických prostøedkù pro obnovu nebo náhradu jímacích 
objektù, poèínaje tì�kými velkoprùmìrovými vrtnými soupravami a regeneraèními soupravami 
pro obnovu vertikálních a pøedev�ím horizontálních objektù a konèe drobnou technikou jako jsou 
napøíklad maloprùmìrové kamery do jímacích záøezù s dosahem nìkolika desítek metrù, automatické 
pøístroje pro kontinuální registraci protékajících malých mno�ství vody, apod.

 �  dal�ím problémem je nedostatek pracovníkù �dìlnických profesí� i pracovníkù �technických profesí� 
a hydrogeologù s potøebnou zku�eností pøi obnovì nebo doplòující výstavbì jímacích objektù;

 �  a zmiòme je�tì jeden problém, a tím jsou obstrukce dotèených orgánù, konkrétnì lze  uvést problémy 
po novelizaci zákona na ochranu pøírody a krajiny 114/1992 Sb. Dle nìj bylo pùvodní biologické 
hodnocení ve smyslu § 67 zákona roz�íøeno na provedení hodnocení vlivù zamy�leného zásahu na 
zájmy chránìné tímto zákonem, kdy v tom lep�ím pøípadì zaplatíte za toto hodnocení desítky a� 
stovky tisíc Kè a ztratíte minimálnì rok a v tom hor�ím pøípadì není mo�nost obnovy jímacích 
území vùbec ve va�ich rukou. A pøitom jde vìt�inou jen o udr�ovací práce na existující vodárenské 
infrastruktuøe, vy�adující ve smyslu §15a, odstavec 3) vodního zákona pouhé ohlá�ení.

Jak jsme na tom s územími vyhrazenými pro odbìr vody pro lidskou spotøebu

Podle èlánku 7 �Rámcové smìrnice o vodách� 1  mají èlenské státy EU urèit pro ka�dou oblast povodí v�echny 
vodní útvary vyu�ívané pro odbìr vody urèené pro lidskou spotøebu, pokud poskytují prùmìrnì více ne� 
10 m3 vody za den, nebo slou�í více ne� 50 osobám, a dále vodní útvary uva�ované pro tento úèel. V pøípadì 
podzemních vod se tedy jedná o vodní útvary podzemní vody s reálnými odbìry podzemních vod a o vodní 
útvary podzemních vod uva�ované (ostatní útvary podzemních vod le�ících v CHOPAV podzemních vod 
dle Naøízení vlády è.85/1981 Sb). Pro vodárenskou praxi je zásadní metodika, dle které se stanovují území 
vyhrazená pro odbìr vody pro 
lidskou spotøebu ve vztahu 
k vodním útvarùm podzemní 
vody. Zpùsob vymezování 
vodních útvarù má v Èeské 
republice urèitá pravidla, která 
mimo jiné zaruèují, �e celkový 
poèet vodních útvarù na 
území ÈR nepøesáhne urèitou 
mez. Vyhlá�ka è. 5/2011 Sb. 
rozeznává 174 vodních útvarù 
podzemní vody svrchní, 
základní a hlubinné vrstvy, pro 
monitoring se pak pou�ívají tzv. 
pracovní jednotky, které dìlí 
zpravidla geograficky zmínìné 
vodní útvary � viz následující 
obrázek2.

1 Smìrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustanovující rámec pro èinnost Spoleèenství v oblasti vodní politiky
2 Ing. Anna Hrabánková, RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (2018) Metodika pro hodnocení stavu chránìných území podzemní 

a povrchové vody vymezených podle èl. 7 Rámcové smìrnice o vodì è. 2000/60/ES
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V rámci hodnocení kvantitativního a chemického stavu podzemní vody v ÈR  je asi praktické, �e koneèný 
poèet vodních útvarù podzemní vody je omezen mo�nostmi jednotlivé vodní útvary vyhodnocovat právì 
z pohledu jejich chemického a kvantitativního stavu, proto�e by bylo neuchopitelné pro ka�dý odbìr 
podzemní vody v nadlimitním mno�ství  (10 m3/ den, nebo 50 osob) stanovovat a hodnotit mnoho tisíc takto 
vymezených vodních útvarù podzemní vody. 

Na druhou stranu pøedev�ím v pánevních strukturách, kde existuje a� nìkolik zvodnìných kolektorù 
podzemní vody pod sebou, je dvourozmìrné vymezení vodního útvaru podzemní vody pro vodárenskou 
praxi zcela nedostateèné uvá�íme-li znìní § 2 vodního zákona, kde se øíká, �e �vodním útvarem je vymezené 
významné soustøedìní povrchových nebo podzemních vod v urèitém prostøedí charakterizované spoleènou formou 
jejich výskytu nebo spoleènými vlastnostmi vod a znaky hydrologického re�imu�.  V praxi je v tìchto územích 
chybné jak z dùvodu  hodnocení vodních stavù, tak z dùvodù  jakosti vody podzemní vody, pou�ívat 
mno�inu údajù bez ohledu na útvar podzemní vody, který ale nemù�e být chápán v intencích vyhlá�ky 
è. 5/20211 Sb., ale i intencích § 2 vodního zákona. Jestli�e máme napøíklad dle vyhlá�ky è. 5/2011 Sb. jeden 
vodní útvar podzemní vody 42700 Vysokomýtská synklinála, v intencích § 2 vodního zákona se jedná a� 
o 10 vodních útvarù podzemní vody, které jsou charakteristické spoleènou formou výskytu a spoleènými 
vlastnostmi a znaky hydrologického re�imu. 

Prostì Èeská republika si to dle mého názoru stanovením významnì omezeného poètu vodních útvarù 
podzemní vody znaènì usnadnila práci, proto�e nezohlednila nejen pøirozenou hydrogeologickou 
stratifikaci horninového prostøedí, ale ani stavbu na�ich hydrogeologických rajónù, kde v dùsledku 
tektoniky nebo litofaciálních zmìn  jsou i plo�nì znaènì diferencované podmínky pro tvorbu, obìh 
a akumulaci podzemní vody.

Jestli�e tedy máme stanovovat a prognózovat vodní re�im podzemních vod v územích vyhrazených pro odbìr 
vody pro lidskou spotøebu, první co musíme udìlat je vymezit toto území z hlediska geometrie konkrétního 
kolektoru podzemní vody, která má pro lidskou spotøebu slou�it.  V podstatì se jedné o vymezení území, 
kde srá�ková vody vsáklá v urèitém povodí mù�e dotéct konkrétním horninovým prostøedím a� k jímacímu 
území. Pak je reálné poøízená data z toho území hodnotit a na základì tohoto hodnocení prognózovat vodní 
re�im podzemních vod jak z hlediska mno�ství podzemní vody, tak z hlediska její jakosti. 

A jsme u merita problému: takto vyhrazené území pro odbìr vody pro lidskou spotøebu musíme chránit 
adekvátnì riziku, které tomuto vodnímu útvaru hrozí. A to je dle mého názoru budoucnost území 
vyhrazených pro odbìr podzemní vody pro lidskou spotøebu, tedy relevantnì vymezit toto území, získat pro 
nìj potøebná data a na jejich základì rozhodnout o zpùsobu vyu�ití v nìm soustøedìné podzemní vody, tedy 
o jejím jímání a ochranì. 

Závìr

Pøi souèasné personální situaci v hydrogeologii, stavu její výuky na vysokých �kolách a poètu absolventù 
tìchto �kol je zøejmé, �e takováto práce není realizovatelná z centrální úrovnì. V terénu byl proto zahájen 
proces Renesance vodárenské hydrogeologie, tedy té èásti hydrogeologie, která se zabývá tzv. �èistou 
podzemní vodou�. Napomohlo tomu nejenom to, �e bìhem uplynulých desetiletí do�lo k významnému 
podfinancování vodárenské infrastruktury v ÈR a øada zaøízení, vèetnì jímacích objektù a celých jímacích 
území fyzicky i morálnì zastarala, ale i nebývalé dlouhé sucho, kdy zásoby podzemní vody pøedev�ím 
v mìlkých hydrogeologických strukturách situovaných nad dolní erozivní základnou území významnì 
poklesly. A místní vodárny musejí konat. Jsou pøíklady, kdy tato renesance má jasná pravidla a postupy, 
ale v�e zaèíná tím nejdùle�itìj�ím: stanovením území vyhrazených pro odbìr vody pro lidskou spotøebu. 
V praxi jsme je dosud oznaèovali a vymezovali jako území zvý�ené kontroly v rámci obecné ochrany vod, 
kde pracovníci vodáren za souèinnosti s vodoprávními úøady kontrolují, provìøují a prùbì�nì dokumentují 
stav v takto vymezeném území a jestli�e jsou poru�eny principy obecné ochrany vod nebo i jiných zákonù, 
jako jsou napøíklad stavební zákon, geologický zákon, lesní zákon, zákon o odpadech, nebo zákona 
o ochranì pøírody a krajiny, apod. iniciují nápravu. A teprve tam, kde obecná ochrana vody nestaèí, 
stanovují se ochranná pásma zdrojù podzemní vody se specifikací limitù hospodáøská èinnosti v takto 
vymezených územích.

SVATOPLUK �EDA
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A z hlediska mno�ství podzemní vody? Právì vyhrazením území urèených pro lidskou spotøebu je zøejmé, 
kde je oblast tvorby podzemní vody a kde musíme odtokový proces podzemní vody zlep�ovat na úkor 
povrchového odtoku a evapotranspirace. A kdy� u� máme vodu v zemi, známe prostøedí jejího výskytu, 
a prostøednictvím monitorovacích objektù, sledujeme její pohyb, mù�eme s touto vodou hospodaøit.  Jako 
v pøehradních nádr�ích. A pokud tento princip bude roz�íøen na ty èásti území ÈR, kde zdroje povrchové 
vody nemáme a v pøí�tích desetiletích se budeme muset spolehnout na zdroje podzemní vody, nebudou 
vznikat epizodické �výlevy� typu boje proti suchu, boje proti povodním, apod., nebo� péèe o vodní zdroje 
podzemní vod dostane svùj jasný øád. A podzemních vod máme dost, jen s nimi musíme umìt hospodaøit 
a chránit je. Pøednostnì v územích vyhrazených pro odbìr vody pro lidskou spotøebu. Vyhrazených ne 
administrativnì, abychom si mohli udìlat èárku za splnìní evropské smìrnice, ale odbornì,  adekvátnì 
pøírodnímu prostøedí.  

RNDr. Svatopluk �eda
  FINGEO s.r.o., Choceò, seda@fingeo.cz 

Poznámky
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HAMR:  ON-LINE SYSTÉM PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA 

Úvod

V Èeské republice, ale i ve svìtì ve stále vìt�ím poètu oblastí velmi rychle narùstá nedostatek vody a výskyt 
sucha, který v nìkterých pøípadech dosahuje úrovnì �ivelné katastrofy s masivními dopady. V pøípadì 
sucha dochází k  nárùstu jeho èetnosti v nìkterých oblastech vèetnì støední Evropy. Tento jev úzce souvisí 
s procesem globální klimatické zmìny. Problém zabezpeèení vodních zdrojù se u� zaèíná projevovat 
i v oblastech, v nich� obyvatelstvo projevy sucha dosud pøíli� nepoci�ovalo. Navíc míru dopadù sucha 
a nedostatku vody na obyvatelstvo a prùmysl v posledních letech pøíznivì ovlivnila skuteènost, �e do�lo 
k poklesu odbìrù vody pøibli�nì o polovinu oproti situaci v roce 1990. Zmíròující efekt tohoto vývoje se v�ak 
ji� postupnì vytrácí. V roce 2015 byly v ÈR zaznamenány problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích 
s nedostateènì spolehlivými vodními zdroji a výraznì vzrostly dopady sucha na zemìdìlskou produkci a lesní 
hospodáøství, kde se dopady tohoto jevu projevují obvykle nejdøíve, a ostatní hospodáøské sektory. Do�lo 
ke zvý�ení poètu dní s nedostatkem vláhy v klíèovém období pro produkci vìt�iny plodin. Do budoucna 
lze oèekávat, �e stávající vodní zdroje nebudou dostateèné, a to nejen z hlediska potenciálnì sni�ujícího 
se dostupného mno�ství vody, ale i z hlediska nevyhovující jakosti vody. Z tìchto dùvodù se øada institucí 
zabývá v posledních více ne� 10 letech výzkumem problematiky sucha a upozoròuje na problém, který se 
ji� zaèíná výraznì projevovat. Jednou z klíèových výzkumných èinností je v souèasnosti tvorba nástroje pro 
predikci stavu vodních zdrojù v dlouhodobém mìøítku, který je pøedstaven v tomto pøíspìvku.  

V souèasné dobì rozhodování dispeèerù správcù povodí v období sucha a nedostatku vody probíhá na 
základì pøedchozích zku�eností, bez podpùrných nástrojù. Tento stav by �el pøirovnat k situaci zvládání 
povodní bez jednotlivých prognostických nástrojù a modelù. Dispeèeøi jsou schopni stav zmírnit, ale 
bez podpory expertního systému mohou dìlat opatøení, která nemusí být optimální a mù�e docházet 
k ekonomickým ztrátám v pøípadì suché epizody (v pøípadì povodní by mohlo docházet v krajních pøípadech 
i k ohro�ení spoleènosti). Pro rozhodování má dispeèink správcù povodí nyní k dispozici:

 � manipulaèní øády vodních dìl,

 �  informace o aktuální klimatické a hydrologické situaci � mìøené hodnoty srá�ek, teploty vzduchu, 
pøítoku a odtoku z nádr�í, stavu hladin v nádr�ích, prùtokù atp.,

 �  informaci o dlouhodobých statistických charakteristikách hydrologických pomìrù v daném 
mìsíci, 

 � informaci o nutných opravách na vodních dílech, aj.

Pro rozhodování v období sucha v�ak dosud zcela chybí informace o pøedpokládaném vývoji 
hydrologické situace ve výhledu následujících týdnù a� mìsícù, která mù�e napomoci optimalizaci øízení 
vodohospodáøských soustav pro efektivní distribuci vody v èase a prostoru. Z tìchto dùvodù byl na základì 
iniciativy M�P vyvinut systém HAMR.

Metodika

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je tøeba od sebe správnì rozli�ovat. 

Sucho pøedstavuje doèasný pokles dostupnosti vody a je pova�ováno za pøirozený jev. Pro sucho je charakteristický 
jeho pozvolný zaèátek, znaèný plo�ný rozsah a dlouhé trvání. Pøirozenì dochází k výskytu sucha, pokud se nad 
daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulaèních procesech v podobì vysokého tlaku vzduchu 
beze srá�ek, která setrvává po dlouhou dobu nad urèitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostateèný pro uspokojení dlouhodobých 
prùmìrných po�adavkù na vodu. 

Dopady sucha mohou být ménì nápadné � zaèátek a konec sucha lze stanovit jen velmi obtí�nì. Úèinky sucha mají 
kumulativní charakter, nebo� velikost sucha se zvy�uje s jeho délkou. S dopady sucha se setkáváme je�tì nìkolik 
let po výskytu normálních de��ù (Blinka, 2004). Sucho nepøíznivì ovlivòuje rùzná odvìtví lidské spoleènosti, 
napø. zemìdìlství, energetiku, zásobování vodou, prùmysl, lodní dopravu; mù�e mít i sociální a environmentální 
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dopady. Èetná odvìtví jsou potenciálnì ohro�ená v dùsledku nedostatku vody v rùzných slo�kách hydrologického 
cyklu zemského povrchu (Peters, 2003; Bratr�ovská, 2013; Panu a Sharma, 2002; Hayes, 2000). Dopady sucha lze 
rozdìlit do tøí základních kategorií: ekonomické, environmentální a sociální (obrázek 1).

I kdy� bývá kvantifikace 
�kod zpùsobených suchem 
velmi obtí�ná, je jisté, 
�e ztráty zpùsobené 
suchem dosahují znaèných 
rozmìrù. Podle rùzných 
studií pøevy�ují odhady 
ztrát zpùsobených suchem 
�kody z jiných pøírodních 
katastrof. Napøíklad Witt 
(1997) oznaèil sucho jako 
nejnákladnìj�í pøírodní 
katastrofu, roèní náklady na 
sucho ve Spojených státech 
odhaduje na 6�8 miliard 
dolarù, co� je více, ne� 
náklady na hurikány nebo 
povodnì (Peters, 2003). 
Sucho také postihuje vìt�í 
území ne� jiná pøírodní 
rizika a zároveò postihuje 
více lidí ne� jakákoli 
jiná nebezpeèí (Blinka, 
2004; Trnka et al., 2003; 

Wilhite, 2000). V posledních desetiletích má sucho významný dopad na ekonomiku a �ivot ve støední 
a východní Evropì. Pomineme-li povodnì, jsou sucha pova�ována za nejnièivìj�í pøírodní katastrofy 
v Èeské republice. I kdy� poslední výskyt sucha u nás nemohl být pøímo spojen s èlovìkem zpùsobenou 
zmìnou klimatu, odhadované dopady sucha ukazují zranitelnost tìchto oblastí, co se sucha týèe. Navíc 
nedávná studie Brázdila et al. (2015) jasnì ukázala, �e trendy k výskytu èastìj�ího a intenzivnìj�ího sucha 
nelze vysvìtlit jinou pøirozenou pøíèinou, jakými jsou kolísání sluneèní aktivity, vulkanická èinnost èi 
pøirozené klimatické oscilace. Vzhledem k pøedpokládanému zvý�ení teploty nad støední Evropou s jen 
mírným rùstem srá�ek v nìkterých obdobích (jaro, podzim, zima) a poklesu v letním období, je velmi 
pravdìpodobné, �e se èetnost výskytu sucha a jeho záva�nost bude v budoucnosti ve støední Evropì 
zvy�ovat a dopady související s tìmito událostmi se zhor�í. Navíc, rostoucí poptávka po vodì (i rostoucí 
tlak na dal�í pøírodní zdroje) v dùsledku populaèního rùstu, zvy�ující se urbanizace, a vìt�í dùraz kladený 
na ochranu �ivotního prostøedí mìní zranitelnost obyvatelstva vùèi období sucha (Trnka et al., 2003; 
Wanders et al., 2010). Je v�ak dùle�ité si uvìdomit, �e v rozvinutých vlhkých a subhumidních oblastech 
jsou �kody zpùsobené suchem pøedev�ím finanèního charakteru, zatímco nejzáva�nìj�í dùsledky sucha se 
èasto vyskytují v rozvojových oblastech s (polo-) suchým klimatem, kde je dostupnost vody nízká ji� za 
normálních podmínek, kde se potøeba blí�í nebo pøevy�uje dostupnost pøirozenou, kde spoleènost má jen 
zøídka mo�nost zmírnìní sucha èi pøizpùsobení se suchu a kde sucho èasto ohro�uje samotné �ivoty lidí 
(Peters, 2003; Stahl et al., 2010). Sucho, nebo kombinace sucha a lidské èinnosti v tìchto oblastech mohou 
vést ke vzniku pou�tí, pøièem� pùdní struktura a úrodnost pùdy jsou degradovány a bio-produktivní zdroje 
se sni�ují, nebo mizí (Kundzewicz, 1997). Nicménì lep�í monitorování a management vodních zdrojù 
a pochopení vývoje sucha mohou dopady sucha zmírnit. 

Systémový nástroj pro pøedpovìï hydrologické situace HAMR

Nástroj HAMR je zalo�en na propojení modelu vláhové bilance pùdy SoilClim, modelu hydrologické 
bilance BILAN a modelu vodohospodáøské soustavy jednotlivých povodí WATERES za úèelem modelování 

Obr.1 Propagace sucha do jednotlivých èástí hydrologického cyklu (Vizina, 2014)
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pravdìpodobného vývoje hydrologické situace na cca 8 týdnù dopøedu. Schéma systému je zobrazeno na 
Obrázku 2. Jednotlivé komponenty jsou podrobnìji popsány ní�e. Systém nese název HAMR, který v sobì 

skrývá v�echny komponenty systému, a to:

Hydrologie, Agronomie, Meteorologie, Retence,

a také samotné slovo �hamr� je pøímo spojené s vodou, konkrétnì 
se jedná o dílnu, která je pohánìna vodním kolem. Výhodou názvu 
rovnì� je jeho shodnost i v anglickém jazyce. Pro systém HAMR bylo 
navr�eno jednodu�e identifikovatelné grafické logo (Obrázek 3).

Cílem je zaji�tìní podkladù pro operativní øízení nádr�í 
a vodohospodáøských soustav pro dispeèinky státních podnikù 
Povodí a pro rozhodování �komisí pro zvládání sucha� svolaných 
v souvislosti s probíhajícím suchem. Dále je to vytvoøení platformy 
pro sdílení informací o aktuálních po�adavcích na vodu ze strany 
odbìratelù pro optimalizaci øízení.

Data

Vstupem do systému jsou následující data:
 1. klimatologická data:
  � srá�kové úhrny
  � teplota vzduchu
  � globální radiace
  � rychlost vìtru
 2. vodohospodáøská data:
  � prùtok a jeho charakteristiky (M-denní vody)
  � manipulaèní øády nádr�í
  � batygrafické køivky nádr�e
  � data o u�ívání vod z databáze VÚV v mìsíèním èasovém kroku (1979-2016)
 3. Zemìdìlské informace a charakteristiky pùd
 4. Jiné:
  � satelitní data

Data jsou v denním kroku za období 1979-2016 (testovací období) a jsou pro model agregována na 

Obr.2 Schéma systému pro pøedpovìï hydrologické situace HAMR

Obr. 3 Grafické logo systému HAMRO

HAMR:  ON-LINE SYSTÉM PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA 
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podrobnost vodních útvarù (pro mnoho velièin je pùvodní informace podrobnìj�í, která se následnì 
agreguje). Jako testovací povodí pro vývoj systému bylo zvoleno povodí Vltavy.

BILAN

Konceptuální model BILAN (Vizina, 2015), simulující hydrologickou bilanci v denním èi mìsíèním èasovém 
kroku, je ve Výzkumném ústavu vodohospodáøském T. G. Masaryka vyvíjen a pou�íván od 90. let 20. století. 
Vyjadøuje základní bilanèní vztahy na povrchu povodí v zónì aerace, do ní� je zahrnut i vegetaèní kryt 
povodí, a v zónì podzemní vody. Jako ukazatel bilance tokù energie, která hydrologickou bilanci významnì 
ovlivòuje, je pou�ita teplota vzduchu. Výpoètem se modeluje potenciální evapotranspirace, územní výpar, 
infiltrace do zóny aerace, prùsak touto zónou, zásoba vody ve snìhu, zásoba vody v pùdì a zásoba podzemní 
vody. Odtok je modelován jako souèet tøí slo�ek: dvì slo�ky pøímého odtoku (zahrnující i hypodermický 
odtok) a základní odtok. Schéma modelu je uvedeno na obrázku 4.

V roce 2011 byla pùvodní 
softwarová implementace modelu 
BILAN, napsaná v jazyce Object 
Pascal, kompletnì pøepsána 
do jazyka C++, èím� se výraznì 
zjednodu�il dal�í vývoj modelu. 
Zároveò byla vytvoøena dvì 
rozhraní k modelu: grafické 
u�ivatelské rozhraní (GUI) 
zalo�ené na multiplatformní 
knihovnì Qt a balík pro statistické 
a programovací prostøedí R. Obì 
rozhraní se vzájemnì doplòují 
(individuální a hromadné 
zpracování). K dispozici je také 
online verze modelu na adrese 
http://bilan.vuv.cz. Model Bilan 
se vyu�ívá pro øe�ení mnoha 

komerèních a výzkumných projektù, jako jsou napøíklad projekty  �Podpora dlouhodobého plánování 
a návrhu adaptaèních opatøení v oblasti vodního hospodáøství v kontextu zmìn klimatu� viz http://rscn.vuv.cz 
a �Mo�nosti kompenzace negativních dopadù klimatické zmìny na zásobování vodou a ekosystémy vyu�itím 
lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod� viz http://lapv.vuv.cz.

Za pomoci informací z modelu SoilClim (Hlavinka, et al., 2011) byly získány parametry modelu Bilan 
(Vizina, et al. 2015) pro ka�dý z 1121 útvarù povrchových vod. Vstupní èasové øady denních srá�kových úhrnù, 
prùmìrných teplot a potenciální evapotranspirace pocházely z období 1980�2010. Model v denním kroku byl 
upraven tak, aby jej bylo mo�né kalibrovat pomocí vícekriteriální funkce s mo�ností operativní volby vah mezi 
jednotlivými kritérii. Simulace chování odtokových pomìrù útvaru vychází zejména z kvantilù M-denních 
prùtokù (Q30d-Q364d), odvozených pracovníky Èeského hydrometeorologického ústavu (ÈHMÚ) (Budík 
et al., 2014) a dlouhodobého prùmìrného roèního prùtoku (Qa). Odchylky od tìchto hodnot byly urèeny 
jako prùmìrné absolutní vzdálenosti. Vzhledem tomu, �e hydrologické indexy (Qa, Q30d-Q364d) postrádají 
autokorelaèní strukturu, byly ke kalibraci pou�ity rovnì� èasové øady skuteèné evapotranspirace, opìt vypoèteny 
modelem SoilClim. Za kalibraèní kritérium pøi tomto postupu byla zvolena funkce Kling-Gupta efficiency (KGE) 
(Gupta et al., 2009). Optimalizace modelu Bilan byla provádìna pomocí globálního optimalizaèního algoritmu 
Shuffled Complex Differential Evolution. Tento algoritmus pracuje s populacemi modelù a prostøednictvím 
jejich interakcí nachází optimální hodnoty (Máca, et al., 2015). Prohledávaný parametrický prostor maximální 
velikosti zásobníku pùdní vody u modelu Bilan (Spa) byl omezen rovnì� vyu�itím údajù o celkové pùdní zásobì 
vody z modelu SoilClim. K validaci simulovaných denních prùtokù slou�í èasové øady ze 156 mìrných stanic 
ÈHMÚ. Na sní�ení nejistot u parametrù modelu Bilan se stále je pracuje, nebo� úspì�nost kalibrací vykazuje 
významnou variabilitu, zpùsobenou rozliènými èiniteli.

Obr. 4 Schéma modelu Bilan

ADAM VIZINA, MARTIN HANEL, MIROSLAV TRNKA, JAN DAÒHELKA A KOLEKTIV
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SoilClim

Základem pro provoz modelu SoilClim je vyu�ití databáze meteorologických prvkù v denním kroku 
(maximální a minimální teploty vzduchu, sumy globální sluneèní radiace, úhrnù srá�ek, rychlosti vìtru, 
vlhkosti vzduchu) pro souèasné klima, která vychází z mìøení na jednotlivých stanicích v rámci celé ÈR. 
Tyto hodnoty jsou interpolovány do gridù (500 m x 500 m) pokrývající ÈR. Pro tyto gridy jsou pak stanoveny 
hodnoty indikátory referenèní a aktuální evapotranspirace (ETr a ETa), vodní bilance, vlhkosti a teploty 
pùdy a popis pùdního klimatu. Ve výpoètech SoilClimu je zohlednìna retenèní kapacita pùdy (pro ka�dý 
grid) ve dvou vrstvách (0-40 a 40-100 cm) a pravdìpodobné zastoupení vegetace (dle informací o LandUse). 
SoilClim byl vyvinut jako modifikace pøístupu FAO-56 (Allen et al., 1998) a pro podmínky Èeské republiky 
byl kalibrován a validován Hlavinkou et al., (2011). Tento nástroj pracuje na modulární bázi (skládá se 
z nìkolika samostatných modulù � sad algoritmù), kdy výstupy ze základních modulù jsou vyu�ity jako 
vstupy do navazujících výpoètù (viz obrázek 5). 

Prvním krokem výpoètu je odhad referenèní evapotranspirace ETr pro hypotetický travní porost s vyu�itím 
metody Penman-Monteith (Allen et al., 1998). Paralelnì s odhadem ETr dochází na základì denních hodnot 

teploty vzduchu a srá�kových úhrnù k odhadu 
výskytu snìhové pokrývky (vè. obsahu 
akumulované vody) modelem SnowMAUS 
(Trnka et al., 2010). Tímto zpùsobem 
jsou odhadovány i termíny a intenzita 
pøípadného postupného tání snìhu, co� je 
významný údaj pro korektní modelování 
vodní bilance v obdobích s mo�ností výskytu 
snìhové pokrývky, pøièem� je zohlednìna 
i odhadovaná hodnota sublimace. SoilClim 
následnì prostøednictvím kombinace 
výpoètù v denním kroku umo�òuje 
modelovat obsah vody v pùdì (pro ka�dou 
ze dvou definovaných hloubek) s vyu�itím 
tzv. kapacitního pøístupu. Významnou roli 
zde sehrává odhad odbìru vody aktuální 
evapotranspirací (ETa), který je dán 
dostupností pùdní vlhkosti a vlastnostmi 
pøedpokládaného vegetaèního krytu èi 
povrchu. K tomuto je v modelu SoilClim 
vyu�ívána metoda tzv. crop koeficientù (Kc) 
(Allen et al., 1998), které popisují vlastnosti 
daného povrchu vzhledem k referenènímu 
trávníku. Hodnota Kc se mìní v prùbìhu 
sezóny dle aproximovaného vývoje listové 
plochy a dal�ích vlastností vegetace. 

WATERES

Model WATERES je vodohospodáøský model vyvinutý ve VÚV TGM v Praze a je zamìøený na výpoèet 
charakteristik a provádìní simulací na vodních nádr�ích. Model je dostupný ve formì R balíku (volnì 
sta�itelný z GitHubu). Model WATERES lze vyu�ít k výpoètu:

 � dlouhodobé vodní bilance nádr�í a vodohospodáøských soustav,

 � charakteristik vodních nádr�í a odhadu úèinnosti vodní nádr�e,

 � nedostatkových objemù (pro posouzení sucha) v povodí nádr�e a vodohospodáøské soustavy,

 � transformace povodòových vln.

Obr. 5 Schéma modelu SoilClim

HAMR:  ON-LINE SYSTÉM PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA 
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Podrobnìj�í informace o modelu jsou uvedeny na webových stránkách http://lapv.vuv.cz. Na obrázku 6 je 
uvedeno ilustraèní schéma vodohospodáøské soustavy, ve kterém je také zobrazeno nakládání s vodami. 

Verifikace pou�itého vodohospodáøského modelu byla provedena pomocí podrobného vodohospodáøského 
modelu, který provede obdobnou simulaci na men�ím povodí. Z døívìj�ích výpoètù by v�ak navr�ená 
podrobnost mìla být dostaèující. Vstupem do modelu jsou údaje o nakládání s vodami, kdy se hodnotí jak 
povolené mno�ství za den èi mìsíc, tak skuteèné hodnoty u�ívání vody. Nakládání s vodami je identifikováno 
dle kódu ICOC nebo CZ_NACE.

Aplikace pro zobrazení výsledkù

Grafy zpravidla mají vlastní výbìr promìnných, který se na ní�e uvedeném obrázku nachází v pravém 
horním rohu grafického panelu. Tento výbìr má tvar srolovatelného menu. Dále grafický panel mù�e 
obsahovat vlastní li�tu se zálo�kami pro pøepínání mezi jednotlivými typy grafù a tabulek. Základní pøehled 
je uveden na obrázku 7.

Obr. 6 Schéma modelu vodohospodáøské soustavy a nakládání s vodami

Obr. 7 Základní rozlo�ení systému HAMR

ADAM VIZINA, MARTIN HANEL, MIROSLAV TRNKA, JAN DAÒHELKA A KOLEKTIV
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�Základní mapa� je první zálo�kou a zobrazí se ihned po spu�tìní aplikace. Obsahuje informace 
o hydrologické bilanci povodí Èeské republiky. Zálo�ka základní mapa je rozlo�ena na boèní panel, panel 
s mapovým výstupem a panel s grafickým výstupem.

V boèním panelu se nacházejí pole �Vyhledávání útvaru�, �Prvky hydrologické bilance�, �Filtrace dle 
hodnoty�, �Vrstvy� a tlaèítka �Reset� a �Zobrazit�. U�ivatel volí promìnnou hydrologické bilance, dle ní� 
jsou zbarveny jednotlivá povodí, zobrazená na mapì. Hodnoty promìnné jsou agregovány do mìsíèních 
a roèních krokù, lze je také vykreslit jako dlouhodobé prùmìry, tzn. prùmìry za celé období nebo za 
konkrétní periody po 30 letech: 1961-1990, 1971-2000 a 1981-2010. �Filtrace dle hodnoty� v poèáteèním 
stavu obsahuje v�echny hodnoty zvolené promìnné a dále umo�òuje nastavení rozsahu hodnot, který omezí 

vykreslená povodí. �Vyhledávání útvaru� je jedinou 
èástí boèního panelu, která je propojená nejenom 
s mapou, ale i s grafickými výstupy. Mapové objekty 
jsou vykresleny pomocí Leaflet. Pro zvolené povodí 
se vypoèítají èasové øady z mìsíèních a denních dat 
(pomocí balíèku dygraphs), èára pøekroèení pro 
celé období, roèní období a mìsíce (pomocí balíèku 
Plotly) a trendy: grafické znázornìní a tabulka 
s vyhodnocením statistické významnosti (ggplot2). 
Zvolené povodí se zvýrazní v mapì èerveným 
okrajem. Kliknutím na jiné povodí se pøepoèítají 
grafické výstupy a název novì zvoleného povodí s jeho 
UPOV_ID se promítne do pole �Vyhledávání útvaru�. 
Základní mapa je zobrazena na obrázku 8.

1.1.1 Indikátory sucha

Zálo�ka �Indikátory sucha� (obrázek 9) se skládá z boèního panelu, mapového panelu a grafického panelu. 
V boèním panelu se obdobnì jako v zálo�ce �Základní mapa� nachází pole �Vyhledávání útvaru� a �Vrstvy�. 
Dále v boèním panelu lze zvolit indikátor a krok, do kterého budou data agregována. Dále lze zvolit datum 
pro vykreslení mapy. Proto�e data mají mìsíèní èasové mìøítko, volba konkrétního dne v kalendáøe nehraje 
pro vykreslení �ádnou roli, ale volba data ve formátu �mm-YYYY� zatím není mo�ná. Momentálnì v mapì 
jsou zobrazeny indikátory SPI (Standardized Precipitation Index), SPEI (Standardized Precipitation 
Evapotranspiration Index) a PDSI (Palmer Drought Severity Index) a scPDSI (Self-calibrating Palmer 
Drought Severity Index), které jsou poèítány klouzavì s krokem 1, 3, 6, 9 a 12 mìsícù. Povodí se dìlí do 7 
kategorií podle hodnoty pøíslu�ného indikátoru tak, aby se dostateènì projevila variabilita viz Tabulka 1.

Mapové objekty jsou vykresleny pomocí 
Leaflet. V grafickém panelu se vykresluje 
èasová øada indikátoru pro zvolené povodí 
pomocí balíèku dygraphs.

Obr. 8 Základní mapa systému

Tabulka 1 Hodnocení intenzity sucha 
pro jednotlivé indikátory

� a�  2,0 extrémnì vlhké

2,0 a� 1,4 silnì vlhké

1,4 a� 0,5 mírnì vlhké

0,5 a� - 0,5 bez výskytu sucha

- 0,5 a� -1,4 slabé sucho

- 1,4 a� -2,0 silné sucho

-2,0 a� - � mimoøádné sucho

Obr. 9 Komponenta indikátory sucha

HAMR:  ON-LINE SYSTÉM PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA 
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1.1.2 U�ívání

Zálo�ka �U�ívání� obsahuje informace o u�ívání vody v ÈR a je rozdìlena do pìti èástí: boèní panel, 
panel s mapovým výstupem, dva panely s grafickými výstupy a jeden panel s tabulkovým výstupem. Boèní 
panel obsahuje pole �Vyhledávání útvaru� a �Vrstvy�. Pole �Vrstvy� je roz�íøeno o vrstvu �Odbìratele�, 
av�ak postrádá administrativní èlenìní Èeské republiky. Mapový panel spojuje místa odbìru do shlukù. Po 
pøiblí�ení lze na bod kliknout. Po kliknutí se zobrazí popisek s informací o odbìrateli a vykreslí se èasová 
øada odbìrù. Kliknutím na povodí se obdr�í informace o v�ech odbìratelích v tabulkovém panelu a èasová 
øada pro jednotlivé jevy v grafickém panelu (odbìry z podzemních vod POD, odbìry z povrchových vod POV 
èi vypou�tìní VYP). Grafické panely jsou vytvoøený pomocí dygraphs. Tabulka je vytvoøená pomocí balíèku 
DT a je interaktivní. Komponenta pro nakládání s vodou je na obrázku 10.

1.1.3 Validace

Zálo�ka �Validace� se dìlí na tøi èásti: boèní panel, panel s mapovým výstupem a panel s grafickým 
výstupem. Boèní panel obsahuje standardní pole �Vrstvy� a pøepínaè mezi následujícími mo�nostmi: denní 
prùtoky, mìsíèní prùtoky, pøepínání parametrù a m-denní prùtoky.

Mapový výstup denních prùtokù obsahuje polohu 153 mìrných stanic a grafický panel po zvolení konkrétní 
mìrné stanice vytvoøí èasovou øadou pozorovaných a simulovaných prùtokù, které lze vykreslit v denním, 
mìsíèním a roèním kroku pomocí menu �Výbìr èasových øad� (nachází se v oblasti boèního panelu). Zálo�ku 
grafického panelu lze pøepnout z grafù na tabulky, které nejsou interaktivní. Tabulka denních prùtokù 
obsahuje pouze základní pøehled o datech (poèet pozorování, støední hodnotu atd.).

Mapový výstup mìsíèních prùtokù obsahuje pozice 542 vodomìrných stanic. Body vodomìrných 
stanic jsou propojeny s informacemi o UPOVu, do kterého spadají. Kliknutím na bod se objeví popisek 
stanice a vykreslí se horní povodí, obdobnì jako v zálo�ce �Základní mapa�. Graf obsahuje èasové øady 
pozorovaných a simulovaných prùtokù a tabulka obsahuje èíselné vyhodnocení pøesností simulovaných dat 
vùèi pozorovaným datùm. Výpoèet je uskuteènìn pomocí funkce gof() z balíèku hydroGOF 1).

Po zvolení �Pøepínání parametrù� se v boèním panelu objeví pole s nabídkou parametrù (Spa, Alf, Dgm, Soc, 
Mec, Grd). Momentálnì �Pøepínání parametrù� obsahuje pouze panel s mapovým výstupem pro vizualizaci 
plo�ného rozlo�ení parametrù. UPOVy jsou zbarveny dle stávajících hodnot parametru (current).

Obr. 10 Komponenta nakládání s vodou

1) Dokumentace balíèku je dostupná na adrese https://cran.r-project.org/web/packages/hydroGOF/hydroGOF.pdf
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Po zvolení m-denních prùtokù se objeví v boèním panelu nabídka m-denních vod (Q30d, Q60d, Q90d 
,Q120d, Q150d, Q180d, Q210d, Q240d, Q270d, Q300d, Q330d, Q355d, Q364d). Také se objeví pole �Vyhledávání 
útvaru�, které propojuje mapový a grafický panel. Útvary mapového výstupu se zbarvují dle hodnoty 
promìnné, kterou zvolí u�ivatel. Grafickým výstupem je Plotly objekt, který obsahuje seøazené hodnoty 
pozorovaných a simulovaných m-denních prùtokù pro zvolené povodí. Tabulkový výstup obsahuje tyté� 
hodnoty. Komponenta je na obrázku 11.

Závìr

V pøedlo�eném pøíspìvku je ukázka navr�eného systému, který by mìl být v leto�ním roce zprovoznìn 
v testovacím re�imu, tzn., bude provedeno propojení jednotlivých komponent modelu a model bude kalibrován 
v rozli�ení vodních útvarù. Vzhledem k tomu, �e model teprve vzniká, tak není mo�né prezentovat jeho 
konkrétní výsledky. Dal�ím cílem je propojení modelu s aktuálními daty, tzn. propojení na databázi ÈHMÚ 
a tvorbu pøedpovìdi hydrologické a vodohospodáøské bilance pro období následujících nìkolika týdnù. 
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Pøíspìvek vznikl v rámci úkolù øe�ených pro Ministerstvo �ivotního prostøedí Èeské republiky a na základì 
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Obr. 11Komponenta validace prùtokù a parametrù hydrologického modelu

HAMR:  ON-LINE SYSTÉM PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA 
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VODNÍ A STAVEBNÍ ZÁKON - PROBLÉMY APLIKACE NOVEL 

Zásady èinnosti správních orgánù

§§ 2 a� 8 SØ 

Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními pøedpisy, jako� i mezinárodními 
smlouvami, které jsou souèástí právního øádu 

Správní orgán uplatòuje svou pravomoc pouze k tìm úèelùm, k nim� mu byla zákonem nebo na základì 
zákona svìøena, a v rozsahu, v jakém mu byla svìøena. 

Správní orgán �etøí práva nabytá v dobré víøe, jako� i oprávnìné zájmy osob, jich� se èinnost správního 
orgánu v jednotlivém pøípadì dotýká, a mù�e zasahovat do tìchto práv jen za podmínek stanovených 
zákonem a v nezbytném rozsahu. 

Správní orgán dbá, aby pøijaté øe�ení bylo v souladu s veøejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem 
daného pøípadu, jako� i na to, aby pøi rozhodování skutkovì shodných nebo podobných pøípadù nevznikaly 
nedùvodné rozdíly. 

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbyteèné náklady, a dotèené osoby co mo�ná nejménì 
zatì�uje. Podklady od dotèené osoby vy�aduje jen tehdy, stanoví-li tak právní pøedpis.

Správní orgány vzájemnì spolupracují v zájmu dobré správy.

Souhlas

§ 17 odst. 1 písm. i) VZ 

Souhlas je novì zapotøebí ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejich� cílem 
je následné vyu�ití prùzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro vyu�ívání 
energetického potenciálu podzemních vod

§ 17 odst. 1 písm. i) VZ 

následuje povolení vodního díla + nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. nebo § 8 odst. 1 
písm. d)

§ 17 odst. 1 písm. g) VZ 

k vrtùm pro vyu�ívání energetického potenciálu podzemních vod, z nich� se neodebírá nebo neèerpá 
podzemní voda; vodoprávní úøad mù�e v øízení o udìlení tohoto souhlasu �adateli ulo�it, aby mu pøedlo�il 
vyjádøení osoby s odbornou zpùsobilostí

Povolení k nìkterým èinnostem

§ 14 odst. 1 písm. c) VZ 

ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech 
vodních zdrojù

pøednost pøed § 17 VZ - (souhlas vodoprávního úøadu je tøeba ke stavbám, zaøízením nebo èinnostem, 
k nim� není tøeba povolení podle tohoto zákona)

Speciální stavební úøady

§ 15 SZ 

Vykonávají pùsobnost stavebního úøadu, s výjimkou pravomoci ve vìcech územního rozhodování.

Zmocnìní ve zvlá�tním právním pøedpisu.

PAVEL KOREÈEK
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Vykonávají pùsobnost u staveb leteckých, staveb drah, staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veøejnì 
pøístupných úèelových komunikací, staveb vodních dìl. 

 Speciální stavební úøady postupují podle tohoto zákona, pokud zvlá�tní právní pøedpisy pro stavby podle 
odstavce 1 nestanoví jinak.   

Povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecného stavebního úøadu pøíslu�ného k vydání 
územního rozhodnutí, který ovìøuje dodr�ení jeho podmínek; souhlas není správním rozhodnutím.

 Jestli�e se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postaèí závazné stanovisko podle § 96b.

V pochybnostech, zda se v konkrétním pøípadì jedná o stavbu podle odstavce 1, nebo o stavbu v pùsobnosti 
obecného stavebního úøadu, platí stanovisko pøíslu�ného speciálního stavebního úøadu. 

Obecní úøad ORP

vodoprávní úøad - § 104 odst. 1 písm. c) a § 106 odst. 1 VZ

podle SZ pøíslu�ný:

 spoleèné územní a stavebního øízení - § 94j odst. 1

spoleèné územní a stavební øízení s posouzením vlivù na �ivotní prostøedí - § 94q odst. 1

spoleèný územní souhlas a souhlas s provedením ohlá�eného stavebního zámìru � § 96a odst. 1

èást ètvrtá a pátá - § 15 odst. 1 písm. d)

vodoprávní úøad - § 104 odst. 1 písm. c) a § 106 odst. 2 VZ

uplatòuje stanoviska k územním plánùm a regulaèním plánùm 

stanoviska pro politiku územního rozvoje a pro opatøení obecné povahy podle tohoto zákona - § 4 odst. 2 
písm. b) 

Závazná stanoviska 

vodoprávní úøad

§ 104 odst. 9 VZ  

§ 17 odst. 1 VZ

§ 94j odst. 2 SZ 

Spoleèné územní a stavební øízení 

§ 94j SZ 

Lze pou�ít pro stavby v pùsobnosti obecného stavebního úøadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) 
a� d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d). 

Pøíslu�ným k vydání spoleèného povolení je stavební úøad pøíslu�ný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 
15 odst. 1 písm. b) a� d) nebo § 16 odst. 2 písm. d).

U souboru staveb se pøíslu�nost k vydání spoleèného povolení øídí pøíslu�ností k povolení stavby hlavní 
souboru staveb. Stavební úøady pøíslu�né k umístìní nebo povolení vedlej�ích staveb souboru jsou ve 
spoleèném územním a stavebním øízení dotèenými orgány a pro potøeby vydání spoleèného povolení vydávají 
namísto rozhodnutí závazná stanoviska.

Stavební úøad, který vydal spoleèné povolení, je pøíslu�ný k provedení kontrolní prohlídky rozestavìné 
stavby, k povolení zmìny stavby pøed dokonèením podle § 118, k vydání rozhodnutí o odstranìní stavby 
podle § 129 odst. 1 písm. b), bude-li jím povolená stavba provádìna v rozporu s povolením, popøípadì ji 
dodateènì povolit.

spoleèné povolení - takové povolení, kterým se stavba umis�uje a povoluje 

VODNÍ A STAVEBNÍ ZÁKON - PROBLÉMY APLIKACE NOVEL



28

PRACOVNÍ MATERIÁL XXXIV. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁØÙ V KUTNÉ HOØE

29

PRACOVNÍ MATERIÁL XXXIV. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁØÙ V KUTNÉ HOØE

soubor staveb - vzájemnì související stavby, jimi� se v rámci jednoho stavebního zámìru uskuteèòuje 
výstavba na souvislém území nebo za spoleèným úèelem

stavba hlavní souboru staveb - taková stavba, která urèuje úèel výstavby souboru staveb

vedlej�í stavbou v souboru staveb - stavba, která se stavbou hlavní svým úèelem u�ívání nebo umístìním 
souvisí a která zabezpeèuje u�ivatelnost stavby hlavní nebo doplòuje úèel u�ívání stavby hlavní

Úèastníci øízení

 a) stavebník,

 b) obec, na jejím� území má být po�adovaný stavební zámìr uskuteènìn,

 c)  vlastník stavby, na které má být po�adovaný stavební zámìr uskuteènìn, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten, kdo má ke stavbì jiné vìcné právo, není-li sám stavebníkem,

 d)  vlastník pozemku, na kterém má být po�adovaný stavební zámìr uskuteènìn, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten, kdo má jiné vìcné právo k tomuto pozemku,

 e)  osoba, její� vlastnické právo nebo jiné vìcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkùm 
nebo stavbám na nich mù�e být spoleèným povolením pøímo dotèeno. 

Doklady

Souhlas k umístìní a provedení stavebního zámìru podle § 184a

Není-li �adatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávnìn ze slu�ebnosti nebo z práva stavby 
po�adovaný stavební zámìr nebo opatøení uskuteènit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. 
Není-li �adatel o povolení zmìny dokonèené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. 

Souhlas k umístìní a provedení stavebního zámìru podle § 184a musí být vyznaèen na situaèním výkresu 
dokumentace, nebo projektové dokumentace. 

Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potøebných práv k pozemku nebo stavbì pro po�adovaný stavební 
zámìr nebo opatøení stanoven úèel vyvlastnìní zákonem.

Stanoviska vlastníkù veøejné dopravní nebo technické infrastruktury k mo�nosti a zpùsobu napojení nebo 
k podmínkám dotèených ochranných a bezpeènostních pásem.

Smlouvy s pøíslu�nými vlastníky veøejné dopravní nebo technické infrastruktury, vy�aduje-li zámìr 
vybudování nové nebo úpravu stávající veøejné dopravní nebo technické infrastruktury. 

Stavební úøad oznámí úèastníkùm øízení a dotèeným orgánùm zahájení øízení nejménì 15 dnù pøed ústním 
jednáním, které spojí s ohledáním na místì, je-li to úèelné. Zároveò upozorní dotèené orgány a úèastníky 
øízení, �e závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozdìji pøi ústním jednání, jinak �e k nim nebude 
pøihlédnuto. V pøípadech zámìrù umis�ovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, naøídí stavební 
úøad veøejné ústní jednání v�dy. 

Od ohledání na místì, popøípadì i od ústního jednání, mù�e stavební úøad upustit, jsou-li mu dobøe známy 
pomìry staveni�tì a �ádost poskytuje dostateèný podklad pro posouzení stavebního zámìru a stanovení 
podmínek k jeho provádìní. Upustí-li od ústního jednání, urèí lhùtu, která nesmí být krat�í ne� 15 dnù, do 
kdy mohou dotèené orgány uplatnit závazná stanoviska a úèastníci øízení své námitky. Zároveò je upozorní, 
�e k pozdìji uplatnìným závazným stanoviskùm, námitkám, nebude pøihlédnuto. 

doruèování � jednotlivì v�dy úèastníkùm podle § 94k písm. a) a� d) a dotèeným orgánùm 

úèastníky øízení podle § 27 odst. 1 správního øádu jsou v�dy úèastníci podle § 94k písm. a), c) a d) 
stavebního zákona 

Úèastníci øízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení øízení a v dal�ích úkonech v øízení 
doruèovaných veøejnou vyhlá�kou identifikují oznaèením pozemkù a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí dotèených vlivem stavebního zámìru.

Nutné posoudit, zda je stavební zámìr v souladu s po�adavky 

PAVEL KOREÈEK
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 a) tohoto zákona a jeho provádìcích právních pøedpisù, 

 b)  na veøejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k mo�nosti a zpùsobu napojení nebo 
k podmínkám dotèených ochranných a bezpeènostních pásem, 

 c)  zvlá�tních právních pøedpisù a se závaznými stanovisky, popøípadì s rozhodnutími dotèených orgánù 
podle zvlá�tních právních pøedpisù nebo tohoto zákona, popøípadì s výsledkem øe�ení rozporù. 

Stavební úøad dále ovìøí zejména, zda

 a)  dokumentace je úplná, pøehledná, a zda jsou v odpovídající míøe øe�eny obecné po�adavky na 
výstavbu, 

 b)  je zaji�tìn pøíjezd ke stavbì, vèasné vybudování technického, popøípadì jiného vybavení potøebného 
k øádnému u�ívání stavby vy�adovaného zvlá�tním právním pøedpisem. 

Není-li stavební zámìr v souladu s po�adavky uvedenými v §94o, stavební úøad �ádost zamítne.

Zamítnutí rozhodnutím podle ustanovení § 94p odst. 2 

Spoleèný územní souhlas a souhlas s provedením ohlá�eného stavebního zámìru

(§ 96a stavebního zákona) 

Lze pro stavby v pùsobnosti obecného stavebního úøadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) a� d), 
staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d), kterým se stavba umis�uje a povoluje. 

Pøíslu�ným k vydání spoleèného souhlasu je stavební úøad pøíslu�ný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 
15 odst. 1 písm. b) a� d) nebo § 16 odst. 2 písm. d).

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

(§ 96b stavebního zákona) 

Jestli�e vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle èásti tøetí hlavy III dílù 4 a 5, § 126, 127, 129 nebo podle 
zvlá�tního zákona závisí na posouzení jím vyvolané zmìny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo 
jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního plánování. 

Pokud je stavební úøad zároveò orgánem územního plánování pøíslu�ným k vydání závazného stanoviska, 
obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování stavební úøad, není-li toto závazné stanovisko 
souèástí koordinovaného závazného stanoviska.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro

 e) studny individuálního zásobování vodou,

 f)  stavby nebo zaøízení na zastavìných stavebních pozemcích rodinných domù související s bydlením 
èi bydlení podmiòující a terénní úpravy potøebné k øádnému a bezpeènému u�ívání tìchto pozemkù, 
staveb a zaøízení na nich (§ 2 odst. 1 písm. c) SZ zastavìný stavební pozemek je pozemek evidovaný 
v katastru nemovitostí jako stavební parcela a dal�í pozemkové parcely zpravidla pod spoleèným 
oplocením, tvoøící souvislý celek s obytnými a hospodáøskými budovami).

Stavební øízení

(§§ 108 � 115 stavebního zákona) 

Úèastníci

 a) stavebník,

 b) vlastník stavby, na ní� má být provedena zmìna, není-li stavebníkem,

 c)  vlastník pozemku, na kterém má být stavba provádìna, není-li stavebníkem, mù�e-li být jeho vlastnické 
právo k pozemku provádìním stavby pøímo dotèeno, 

 d)  vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba provádìna, a ten, kdo má k tomuto pozemku 
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nebo stavbì právo odpovídající vìcnému bøemenu, mohou-li být jejich práva provádìním stavby pøímo 
dotèena,

 e)  vlastník sousedního pozemku nebo stavby na nìm, mù�e-li být jeho vlastnické právo provádìním 
stavby pøímo dotèeno,

  f)  ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbì na nìm právo odpovídající vìcnému bøemenu, 
mù�e-li být toto právo provádìním stavby pøímo dotèeno.

Doklady

Souhlas k provedení stavebního zámìru podle § 184a.

 Územní rozhodnutí nebo veøejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, 
pokud je jejich vydání tímto zákonem vy�adováno a nevydal je stavební úøad pøíslu�ný k povolení stavby.

 Závazná stanoviska, popøípadì rozhodnutí dotèených orgánù nebo jiné doklady podle zvlá�tních právních 
pøedpisù nebo tohoto zákona, nevydává-li se spoleèné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7.

Stanoviska vlastníkù veøejné dopravní a technické infrastruktury k mo�nosti a zpùsobu napojení nebo 
k podmínkám dotèených ochranných a bezpeènostních pásem,

Projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje prùvodní zprávu, souhrnnou 
technickou zprávu, situaèní výkresy, dokumentaci objektù a technických a technologických zaøízení 
a dokladovou èást.

Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Pokud k �ádosti o stavební povolení není pøipojena projektová dokumentace nebo pokud není zpracována 
oprávnìnou osobou, stavební úøad takovou �ádost neprojednává a øízení zastaví; usnesení o zastavení øízení 
se oznamuje pouze stavebníkovi.

Stavební úøad ovìøí:

 a)  projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulaèním 
plánem nebo veøejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
a v pøípadì stavebních úprav podmiòujících zmìnu v u�ívání stavby její soulad s územnì plánovací 
dokumentací, 

 b)  projektová dokumentace je úplná, pøehledná a zda jsou v odpovídající míøe øe�eny obecné po�adavky 
na výstavbu, 

 c)  je zaji�tìn pøíjezd ke stavbì, vèasné vybudování technického, popøípadì jiného vybavení potøebného 
k øádnému u�ívání stavby vy�adovaného zvlá�tním právním pøedpisem, 

 d) pøedlo�ené podklady vyhovují po�adavkùm uplatnìným dotèenými orgány. 

Dále ovìøí úèinky budoucího u�ívání stavby.

Pokud �ádost neobsahuje po�adované nále�itosti, stavební úøad vyzve stavebníka k jejímu doplnìní 
a øízení pøeru�í; usnesení o pøeru�ení se oznamuje pouze stavebníkovi. Dojde-li k zastavení øízení z dùvodù 
neodstranìní vad �ádosti, usnesení o zastavení øízení se oznamuje pouze stavebníkovi. 

Stavební úøad oznámí úèastníkùm øízení, kteøí jsou mu známi, a dotèeným orgánùm zahájení stavebního 
øízení nejménì 10 dnù pøed ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místì, je-li to úèelné. Zároveò 
upozorní dotèené orgány a úèastníky øízení, �e závazná stanoviska a námitky, popøípadì dùkazy mohou 
uplatnit nejpozdìji pøi ústním jednání, jinak �e k nim nebude pøihlédnuto.

Od ohledání na místì, popøípadì i od ústního jednání mù�e stavební úøad upustit, jsou-li mu dobøe známy 
pomìry staveni�tì a �ádost poskytuje dostateèný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení 
podmínek k jejímu provádìní. 

Upustí-li od ústního jednání, urèí lhùtu, která nesmí být krat�í ne� 10 dnù�

Oznámení o zahájení stavebního øízení a dal�í písemnosti v øízení se doruèují úèastníkùm øízení a dotèeným 
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orgánùm jednotlivì, nejde-li o øízení s velkým poètem úèastníkù.

Úèastníky øízení podle § 27 odst. 1 správního øádu jsou v�dy úèastníci øízení podle § 109 písm. a) a� d). 

V øízení s velkým poètem úèastníkù se doruèuje v�dy veøejnou vyhlá�kou podle § 25 odst. 3 správního øádu; 
jednotlivì se doruèuje dotèeným orgánùm a úèastníkùm øízení podle § 109 písm. a) a� d). 

V pøípadì øízení s velkým poètem úèastníkù se v oznámení o zahájení øízení a v dal�ích úkonech øízení 
úèastníci øízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují oznaèením pozemkù a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí pøímo dotèených vlivem zámìru. 

Kolaudace

(§§ 119 � 127 stavebního zákona) 

Dokonèenou stavbu, popøípadì èást stavby schopnou samostatného u�ívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. 
e) bodech 4 a� 8, nebo stavbu, u které postaèí ohlá�ení stavebnímu úøadu podle § 104 odst. 1 písm. a) a� d) 
a k) nebo podle zvlá�tního právního pøedpisu, nebo pokud vy�aduje stavební povolení, a jedná-li se o

 a) stavbu veøejné infrastruktury,

  b) stavbu, její� vlastnosti nemohou budoucí u�ivatelé ovlivnit,

  c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zku�ebního provozu,

  d) zmìnu stavby, která je kulturní památkou, 

lze u�ívat pouze na základì kolaudaèního souhlasu, nebo kolaudaèního rozhodnutí. 

Kolaudaèní souhlas nebo kolaudaèní rozhodnutí vydává ten stavební úøad, který vydal povolení stavby. 

Pro vydání kolaudaèního souhlasu stavebník opatøí závazná stanoviska dotèených orgánù k u�ívání stavby 
vy�adovaná zvlá�tními právními pøedpisy. 

Stavební úøad do 15 dnù ode dne doruèení �ádosti stavebníka stanoví termín provedení závìreèné kontrolní 
prohlídky stavby a souèasnì uvede, které doklady pøi ní stavebník pøedlo�í. Závìreèná kontrolní prohlídka 
stavby musí být vykonána do 45 dnù ode dne doruèení �ádosti o vydání kolaudaèního souhlasu.

Pøi závìreèné kontrolní prohlídce stavební úøad projedná nepodstatné odchylky od ovìøené dokumentace 
nebo ovìøené projektové dokumentace uvedené v § 118 odst. 7. 

V pøípadì podzemních staveb technické infrastruktury, s ohledem na jejich rozsah a charakter mù�e 
stavební úøad upustit od závìreèné kontrolní prohlídky a vydat kolaudaèní souhlas na základì pøedlo�ených 
dokladù. Upustí-li stavební úøad od konání závìreèné kontrolní prohlídky a jsou-li splnìny podmínky podle 
odstavce 3, stavební úøad vydá kolaudaèní souhlas ve lhùtì 30 dnù ode dne doruèení �ádosti o vydání 
kolaudaèního souhlasu. 

Je-li �ádost úplná a dokonèená stavba je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ovìøenou 
projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popøípadì rozhodnutími 
dotèených orgánù, byla-li vydána podle zvlá�tních právních pøedpisù, jsou dodr�eny obecné po�adavky na 
výstavbu a skuteèné provedení stavby nebo její u�ívání nebude ohro�ovat �ivot a veøejné zdraví, �ivot nebo 
zdraví zvíøat, bezpeènost anebo �ivotní prostøedí, stavební úøad vydá do 15 dnù ode dne provedení závìreèné 
kontrolní prohlídky kolaudaèní souhlas, který je dokladem o povoleném úèelu u�ívání stavby. 

Souhlas nabývá právních úèinkù dnem doruèení stavebníkovi. 

Na vydávání kolaudaèního souhlasu se nevztahují èásti druhá a tøetí správního øádu.

Dojde-li stavební úøad k závìru, �e �ádost není úplná nebo nejsou splnìny podmínky pro vydání 
kolaudaèního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení kolaudaèního øízení; toto usnesení se oznamuje 
pouze stavebníkovi a nelze se proti nìmu odvolat. 

Právní mocí usnesení je zahájeno kolaudaèní øízení. �ádost o kolaudaèní souhlas se pova�uje za �ádost 
o vydání kolaudaèního rozhodnutí; pokud je to pro posouzení zámìru nezbytné, vyzve stavební úøad �adatele 
k doplnìní �ádosti. 
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Úèastníkem kolaudaèního øízení je 

 a) stavebník, 

 b) vlastník stavby, není-li stavebníkem, 

 c)  vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a mù�e-li být jeho vlastnické 
právo kolaudaèním rozhodnutím pøímo dotèeno. 

Vy�aduje-li to zji�tìní pøi kontrolní prohlídce, vyzve stavební úøad stavebníka ke zjednání nápravy ve 
stanovené lhùtì nebo postupuje podle § 129 odst. 1 písm. b), a kolaudaèní øízení pøeru�í. 

Nezjedná-li stavebník nápravu ve lhùtì stanovené ve výzvì, stavební úøad �ádost o kolaudaèní rozhodnutí 
zamítne. 

Stavební úøad provede v�dy závìreènou kontrolní prohlídku stavby. V kolaudaèním øízení stavební úøad 
projedná nepodstatné odchylky od ovìøené dokumentace nebo ovìøené projektové dokumentace uvedené 
v § 118 odst. 7.

Jsou-li splnìny podmínky podle § 122 odst. 3, stavební úøad vydá kolaudaèní rozhodnutí. Kolaudaèním 
rozhodnutím povoluje u�ívání stavby k urèenému úèelu, a je-li to zapotøebí, stanoví se podmínky pro 
u�ívání stavby. 

V kolaudaèním rozhodnutí mù�e stavební úøad stanovit podmínky vyplývající z obecných po�adavkù 
na výstavbu, podmínky pro odstranìní drobných nedostatkù skuteèného provedení stavby zji�tìných pøi 
kolaudaèním øízení a urèit pøimìøenou lhùtu k jejich odstranìní. Mù�e tak uèinit pouze v pøípadì, �e jde 
o nedostatky, které neohro�ují �ivot a veøejné zdraví, �ivot nebo zdraví zvíøat, bezpeènost anebo �ivotní 
prostøedí a nebrání ve svém souhrnu øádnému a neru�enému u�ívání stavby k urèenému úèelu.

  

Ing. Pavel Koreèek

Poznámky
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OPATØENÍ PROTI SUCHU A HØÍCHY PROTI UDR�ITELNOSTI�

Adaptace na zmìnu klimatu v souvislostech � pomnìnky

Schází se nejrùznìj�í komise, krajské, ministerské, parlamentní a v podstatì se v nìèem shodují a v nìèem 
rozcházejí, a to hlavnì podle toho, jaká mají vyjít opatøení. Èasto jsou výsledky ovlivnìny i tím, �e podle 
výsledku se budou rozdìlovat investice a dotace.

Jsa pouèen metodickými pedagogickými radami èeského, mimo jiné i pedagogického, génia � Járy 
Cimrmana, který informace dìlil na pomnìnky (informace, které si �áci mají zapamatovat) a zapomnìnky 
(informace, které mají zapomenout), jsem se pokusil pøipravit svùj pøíspìvek v tomto duchu, a sice 
upozornit na pomnìnky v této oblasti poznání. 

Shoda snad panuje v tom, �e hlavní pøíèinou je navý�ení teploty, prodlou�ení vegetaèního období a tím 
i odparu. No a v tom, �e na navý�ení teploty má vliv i lidská èinnost a s ní související zmìny v ovzdu�í 
a atmosféøe. Dokonce jsou ty zmìny tak podstatné, �e dochází ke zmìnì proudìní kolem zemìkoule, co� 
má za následek jevy související s klimatem.

Dále se snad u� shodneme i na tom, �e �íøení následkù sucha pomáháme:

V lesích � tì�ba, zpevnìné cesty, zpùsob hospodaøení a kùrovec a pøípadnì i dal�í cyklení pøispívají 
zrychlením odvádìní vody z území (men�í odpar, men�í zásoba vody v krajinì);

Na polích � nevhodným obhospodaøováním pùdy souvisejícím také s nárùstem plodin pro energetické 
vyu�ití, hospodaøení bez organického hnojení � dal�í cyklení viz malý vodní cyklus (MVC) � efekt suchého 
kvìtináèe (sní�ení sorpèních vlastností pùdy);

Ve mìstech � sní�ením zásaku a odparu, vznikem tepelných ostrovù, poru�ením MVC);

A dokonce dnes u� i na vesnicích � navý�ením spotøeby vody (bazény), nevhodným zpùsobem 
odkanalizování a zmìnou hospodaøení na vlastních pozemcích);

Obecnì pak nevhodným výbìrem pou�ívané vody pro lidskou potøebu � neupøednostnìním odbìru 
povrchových vod pøed podzemními nevyu�íváním srá�kových vod.

Co� sebou nese negativní prùvodní jevy:

  Nedostatek vody pro obyvatelstvo i zemìdìlství;

  Zhor�ení kvality povrchových vod (dusík, pesticidy�);

  Zhor�ení kvality podzemních vod (dtto);

  Vliv na zdraví obyvatel (rakovina, alergie, respiraèní problémy);

  Vliv na biodiversitu (úbytek hmyzu a následnì dal�ích stupòù v øetìzci).

Abychom sucho a následky zmírnili, je tøeba uplatnit:

Zemìdìlská opatøení (pùda jako dal�í zdroj, výbìr plodin a hospodaøení s uhlíkem, zachycení vody 
a odpar), udr�itelné hospodaøení s produkty lidského metabolismu;

Nádr�e a zasí�ování pitné vody;

Závlahy � ale plo�né s cílem zachovat �zelenou� krajinu;

Pøírodní opatøení � lesy, mokøady, vodní plochy (vèetnì ochrany pøed výparem);

Mìsta � HDV, úspory v malém i velkém � vyu�ití srá�kových a �edých vod;

Vesnice � celková øe�ení, zásaky, HDV;
Co tomu brání:

Chybné mentální modely jako:

Zkreslené informace pro hodnocení rizik (léky, antibiotika, mikroplasty, vliv decentrálu, význam pùdy jako filtru);

KAREL PLOTÌNÝ
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Manipulace upøednostòující neudr�itelná øe�ení a nerespektující ochranu zdrojù (vody a pùdy)

a tím pádem:

Nereálné územní plány a PRVK (uplatnìní vyvá�ení jímek nebo centrálních øe�ení tam, kde je to 
ekonomicky neúnosné, odvedení vody z území, centralizace zneèi�tìní);

Legislativa a její výklad a uplatnìní v praxi (závlaha x zasakování, recyklace, nesmyslné (neudr�itelné) 
po�adavky na hospodaøení s odpady);

Upøednostnìní øe�ení ve prospìch lobby skupin na úkor obèanù a udr�itelnosti obecnì.

Jaká jsou skuteèná rizika:

Nedostatek vody a tím pádem dal�í �íøení projevù sucha.

Vyèerpání zdrojù podzemních vod na nevhodné pou�ití (závlaha a zasolení pùd), zvý�ení teploty a pra�nosti 
ve mìstech, a tedy vliv na zdraví, po�kození souèasných funkcí krajiny, která pak nebude zadr�ovat vodu 
a sni�ovat teplotu prostøedí, bude problém se zaji�tìním zemìdìlské produkce (výnosnost) a dal�ím nárustem 
zneèi�tìní podzemních a povrchových vod díky sní�ení sorpèních a bariérových vlastností krajiny.

Rizika dnes èasto uvádìná (léky, mikroplasty) jsou ve srovnání s tìmito riziky a s jinými dnes u� 
bì�nými riziky men�í (pesticidy, obsah antibiotik a dal�ích látek v potravinách, mikroplasty..). Èím� 
nechci øíct, abychom se nesna�ili i tato rizika eliminovat, ale to, abychom díky nim nebránili øe�ení rizik 
podstatnìj�ích.

Mo�né cesty øe�ení:

 Nové vodní nádr�e na horách s cílem zajistit dostatek vody pro zasí�ovanou infrastrukturu;

 Zmìny v zemìdìlství a lesnictví � zohledòující pole a les jako zdroje, dtto i vodu;

 Recyklace uhlíku a dal�ích nutrientù, viz cirkulární agronomie;

 Nové reálné koncepce (ÚP a PRVK) pro øe�ení mìst a obcí zohledòující vodu jako zdroj;

 Vyu�ití recyklované, srá�kové a �edé vody;

 Vzdìlávání a výchova lidí a vytváøení reálných, udr�itelných mentálních modelù.

Závìr

Vìøím, �e tento písemný záznam v kombinaci s vjemem získaným pøi prezentaci povede k vytvoøení tzv. 
pomnìnek spojených se suchem, a �e tímto experimentem tak mimo jiné vzdáme hold na�emu pedagogickému 
géniovi.

Pøílohy � aneb zapomnìnky (pomùcky k dotvoøení názoru urèené k zapomenutí)

1. Udr�itelnost, její hranice a s ní spojené zásady.

Obecnì je udr�itelnost definována jako schopnost udr�ovat zpùsob �ivota do nekoneèna (tedy v daných 
mezích mo�ností �ivota na Zemi). Aby byla udr�itelnost mo�ná, je nutno se vyvarovat vyèerpání pøírodních 
zdrojù.

Udr�itelnost, obnovitelnost, se samozøejmì dotýká i hospodaøení s vodou, i kdy� by se dalo konstatovat, �e 
kolobìh má voda sama o sobì tak jako tak, a navíc pøirozený. Tento kolobìh má v�ak øadu dal�ích aspektù, 
jako napøíklad to, jaká je kvalita cirkulující vody (a tedy vliv na zdraví), jaké vazby má kolobìh na produkci 
potravin (jejich dosa�itelnost), na potøebu energie a na dal�í vodou transportované látky � dusík a fosfor, 
pøípadnì v poslední dobì diskutované látky jako jsou léky, drogy atd. a tedy opìt jejich vliv na zdraví a kvalitu 
�ivota.

Samozøejmì má prosazování udr�itelnosti v dobì, kdy je prosazována, i nìjaká omezení (hranice). Obecnì 
uplatòování udr�itelnosti souvisí i s hranicemi mo�ností � prioritami v ekonomické oblasti (nemáme dost 
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prostøedkù), v sociální oblasti (støet zájmù � co má mít pøednost pøi uspokojování potøeb èlovìka, sem patøí 
i pojem sociálnì únosná cena vody) a v ekologické oblasti (na co si ceníme napø. biodiverzitu nebo zdraví). 

Èasto se poni�uje trvale udr�itelný rozvoj jen na surovinový pohled, tj. aby:

 � byly pou�ívány materiály minimalizující vyèerpání koneèných zdrojù;

 �  systém mohl být provozován s minimální energetickou nároèností;

 �   systém mohl být provádìn, provozován a na konci své plánované �ivotnosti odstaven s minimálními 
vlivy na �ivotní prostøedí. 

A opomíná se to, aby to bylo s vynalo�ením optimálních nákladù na ochranu �ivotního prostøedí a za 
optimálních ekonomických a sociálních podmínek ve vztahu k potøebám.

Dal�ím dùvodem, proè jako jednotící kritérium volit udr�itelnost mù�e být to, �e byly identifikovány 
i nìkteré obecnì platné zásady a tyto se mo�ná nìkdy jen proklamativnì, ale objevily, u� i v legislativì. Mezi 
základy patøí zásada � upøednostnit øe�ení u zdroje a problém nepøená�et. Dùle�itá by mìla být zásada, �e 
ka�dý, kdo nový problém vytvoøí, �e ho i vyøe�í a nese náklady na øe�ení. Dùle�ité je také uplatnìní pøedbì�né 
opatrnosti na vstupech do systému, a ne pøi øe�ení vzniklých vyvolaných problémù.

2. Pøíklady deformací a støetù zájmù, pøípadnì nerespektování zákonitostí z pohledu udr�itelnosti

Recyklace odpadních vod je neekonomická a tedy zbyteèná

Recyklovat odpadní vody znamená �etøit zdroje pitné vody a �ivotní prostøedí. Z pohledu udr�itelnosti se 
to zdá jako nezpochybnitelné prohlá�ení (správný mentální model) nabádající k uplatnìní v praxi, zasluhující 
maximální podporu legislativy. Av�ak subjekt podle nìj postupující narazí. Paradoxnì nejvìt�í komplikací je 
èeská legislativa a úøední alibismus. Vodní zákon nezná pojem vyèi�tìná voda a na tom snaha o uplatnìní 
recyklace v praxi èasto konèí. Udr�itelnost je sice proklamována (viz §38 Vodního zákona), ale realita je 
jiná. Je to, �e je realita jiná, zdùvodnitelné jen pøedbì�nou opatrností? Ne�la by celá problematika øe�it úplnì 
stejným mechanismem (stejnými prioritami), jakým jsou øe�eny odpady v zákonì o odpadech? V èem je jiná 
pou�itá voda a pou�itá nerostná surovina? Nemá ml�ení ohlednì recyklace vody zakrýt na�i nedùslednost 
v legislativì a kontrole jejího dodr�ování na vstupu � tj. nerespektování zákonitosti udr�itelnosti � podle 
kterých má být problém øe�en u zdroje a na náklady toho, kdo jej zpùsobil? 

Ochrana podzemních vod je dùle�itìj�í ne� ochrana povrchových

Zdá se to opìt jako jednoznaèné pravdivé tvrzení, ale platí to v�dy? Je tøeba v intenzivnì zemìdìlsky 
obhospodaøovaných oblastech chránit podzemní vody za ka�dou cenu, i kdy� je napøíklad ovlivnìní 
podzemních vod z decentrálních øe�ení minimální a dopady jiných øe�ení jsou nepøíznivìj�í jak po stránce 
ekonomické, tak i ekologické (viz pøíklad v kapitole 9)? Dotace dusíkem do podzemních vod z obce, která 
by èistila odpadní vody decentrálnì èistírnami, které vyhovují po�adavkùm èeské legislativy (tøída PZV) 
a zasakovala je, tvoøí jen 1 % ve srovnání se zemìdìlskou produkcí na okolních 2000 ha a pøedpokládaným 
únikem 50 kg/ha dusíku za rok, co� je hodnota spí�e na spodní hranici obvyklého stavu. Neli�í se tak 
udr�itelné chování od èasto automaticky pou�itého vzorce (mentálního modelu) a nevznikají tak vìt�í �kody? 
Nepodporujeme ménì vhodná øe�ení jak z pohledu ekologického, tak i ekonomického a zjevnì i sociálního? 

Èím pøísnìj�í emisní limity, tím lep�í �ivotní prostøedí

Opìt jednoznaèné a na první pohled nezpochybnitelné tvrzení. Ale platí i tehdy, pokud pro dosa�ení 
proklamovaného platí v Èesku známé �nechci slevu zadarmo� a pøi chování se �za ka�dou cenu� zpùsobíme 
vìt�í zatí�ení �ivotnímu prostøedí, nehledì na sociální dopady. Pøíkladem z poslední doby mù�e být debata 
o hodnotách BAT a jejich zaèlenìní do legislativních po�adavkù. Mimo jiné, neznehodnotí se neúmìrným 
po�adavkem (z pohledu udr�itelnosti nerozumným z pohledu komplexnosti) skvìlá my�lenka motivaèního 
placení poplatkù za vypou�tìné zneèi�tìní?  Nebo, má smysl u jednotné kanalizace zpøísòovat dále 
po�adavky na vyèi�tìnou vodu do oblasti neúmìrného zvý�ení nákladù (napø. instalovat dal�í stupnì øe�ící 

OPATØENÍ PROTI SUCHU A HØÍCHY PROTI UDR�ITELNOSTI�
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léky a hygienizaci), kdy� výsledný efekt bude znehodnocen odtokem zneèi�tìní pøes odlehèovací komory? 
Nebylo by efektivnìj�í øe�it tyto problémy u zdroje (nemocnice a rezistence vùèi antibiotikùm)? 

Vyu�ití srá�kových vod je neekonomické, navíc prodra�uje cenu pitné vody

Dal�í èasto proná�ené prohlá�ení. Pokud si vezmeme èistì jen návratnost a to, �e v na�ich konèinách se 
p(r)ominou náklady na odvádìní srá�kových vod, pak je to pravda. Ale platí toto tvrzení také v pøípadech, 
kdy zohledníme i úbytek podzemních vod a nutnost nových investic spojených s navý�ením produkce pitné 
vody? Platí to na lokalitách, které ji� dnes mají nedostatek vody? Nemìli bychom do plusù ohlednì sní�ení 
odtoku srá�kových vod zapoèítat i vliv na sní�ení zneèi�tìní odtékajícího odlehèovacími komorami na 
jednotných sítích?

Kal je nutné spálit, aby nedocházelo k bakteriálnímu zneèi�tìní prostøedí

Na první pohled se zdá, �e je v souèasnosti prosazovaný názor v poøádku a je tendence ho prosadit plo�nì. 
Je sice pravdou, �e je to jedna z mo�ností, ale je vhodná a nejudr�itelnìj�í pro v�echny velikosti èistíren 
(i domovní)?  Jaký je celkový vliv z pohledu udr�itelnosti na lokalitu s men�í èistírnou, kde se dnes zpracovávají 
vody minimálnì zatí�ené napø. tì�kými kovy a dal�ími polutanty? Umí nìkdo a pokou�í se nìkdo vyhodnotit, 
jestli by nebylo lep�í takové kaly pou�it v zemìdìlství, zvý�it tak obsah organických látek v pùdì a tím i její 
sorpèní vlastnosti z hlediska �ivin a vody? Jak zatì�ující bude pro �ivotní prostøedí kal transportovat, su�it 
a spotøebovat tak energii a dále zpracovat?  Nebo dokonce úplnì kacíøská otázka, jak nutné je ve skuteènosti 
hygienické zabezpeèení? Byly ji� nìkde v praxi identifikovány problémy s bakteriálním zneèi�tìním a jsou 
vìt�í ne� napø. náv�tìva veøejného bazénu nebo jízda MHD? Nejsme jen pøehnanì pøedbì�nì opatrní?

Velká èistírna nebo jímka na vyvá�ení je zárukou nejkvalitnìj�ího vyèi�tìní odpadních vod pro malé lokality

Co kdy� nikdy nebudou prostøedky na to, aby se taková lokalita pøipojila na velkou èistírnu? A co kdy� pak 
náklady na odvádìní (investice a provoz) nebude mít kdo zaplatit? Budou je trvale platit obyvatelé z jiných 
lokalit, i kdy� zjistí, �e byly neekonomicky vynalo�ené? Viz situace v Nìmecku, které v devadesátých letech 
oficiálnì upustilo od my�lenky centrálního odvodnìní z ekonomických dùvodù. A není po�adavek na jímku 
na vyvá�ení (která je dnes �trendy� jako nejlep�í mentální model u øady vodoprávních úøadù) jen alibistickým 
po�adavkem a vyjádøením neschopnosti najít jiné øe�ení, které by neznevýhodòovalo nìjakou skupinu lidí 
jen proto, �e zrovna bydlí na venkovì? Je sociálnì únosné, aby desetina pøíjmu sociálnì slab�ích padla na 
odvá�ení odpadních vod? Nezatí�í odvoz okolí a nebude dopad na ekologii je�tì negativnìj�í, ne� kdyby 
voda byla vyèi�tìna a vypu�tìna v místì u zdroje?  Nebylo by nejlep�ím øe�ením, kdyby �ádné odpadní vody 
nevznikaly (podpora kompostovacích toalet) nebo nebyly vypou�tìny do povrchových tokù? Nestálo by za 
to si pro konkrétní lokalitu v�dy udìlat nìjaké rozhodovací øízení, kde by se jednotlivé aspekty posuzovaly 
z hlediska kritérií udr�itelnosti? 

Ing. Karel Plotìný
  ASIO, spol. s r.o.
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NOVINKY V PRÁVU �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ ÚÈINNÉ 
V ÈASOVÉM OBDOBÍ 06/2018 � 05/2019 A JEJICH DOPAD 
NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Ve stanoveném èasovém rozmezí se z pohledu tvorby a ochrany �ivotního prostøedí zpøesnila pøedev�ím 
právní úprava vodního hospodáøství. Tento fakt naplòuje 

31. novela vodního zákona è. 254/2001 Sb. pøedstavovaná zákonem è. 113/2018 Sb., který nabyl úèinnosti 
dnem 1. 1. 2019 s pøedmìtnými výjimkami. Tato tzv. poplatková novela pøipravovaná v gesci ministerstva 
�ivotního prostøedí, která nakonec byla pøijata v tak obligatornì nedokonalé úpravì díky èeskému folklóru 
chaoticky pøijímaných zmìn pøedmìtnými vrcholovými orgány, míøila hlavnì na úsek racionálního nakládání 
s povrchovými a podzemními vodami ve slo�itém meteorologickém období. Není tedy �ádné pøekvapení , 
�e nástrojùm boje proti nastupujícímu suchu se vìnuje dal�í pøipravovaná novela vodního zákona tentokráte 
v gesci druhého ústøedního orgánu státní správy vodního hospodáøství a to ministerstva zemìdìlství.

O zatím poslední novele vodního zákona se v rámci leto�ního kutnohorského setkání nespornì a to 
podrobnì hovoøilo a rozjímalo.

Z mého pohledu pøipomínám její následující zmìny:

Zásadní vymezení pùsobnosti vodního zákona na problematiku zne�kodòování odpadních vod/vypou�tìní 
do vod povrchových, do pùdních vrstev, ze kterých mohou proniknout do vod podzemních, akumulace 
v nepropustné jímce s následným odvozem na ÈOV / - jiný zpùsob podléhá re�imu zákona o odpadech 
è. 185/2001 Sb. v platném znìní.

Úprava ustanovení §8 � povolení k nakládání s vodami.

Úprava ustanovení §16 � vypou�tìní odpadních vod s obsahem zvlá�tì nebezpeèných látek a prioritních 
nebezpeèných látek.

Úprava ustanovení §17 � souhlas ke geologickým pracím.

Výjimka podle ustanovení §23a � zhor�ení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 
konkrétního vodního útvaru.

Úprava ustanovení §38 � odpadní vody /mimo jiné odborná zpùsobilost pro rozbory odpadních vod 
a provádìní odbìrù vzorkù odpadních vod /.

Zpøesnìní èásti zákona o poplatcích � pøenesení pùsobnosti ÈI�P na SF�P , nová kompetence inspekce.

Z provádìcích pøedpisù k vodnímu zákonu do�lo ve zvoleném obdob k následujícím zmìnám:

Vyhlá�ka è. 79/2018 Sb. o zpùsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich 
dokumentace s úèinností od 1. 6. 2018 /nahradila pøedchozí vyhlá�ku è. 236/2002 Sb. /.

Vyhlá�ka è. 183/2018 Sb. o nále�itostech rozhodnutí a dal�ích opatøení vodoprávního úøadu a o dokladech 
pøedkládaných vodoprávnímu úøadu s úèinností od 1.9.2018 /nahradila pøedchozí vyhlá�ku è. 462/2001 Sb./.

Vyhlá�ka è. 328/2018 Sb. o postupu pøi urèování zneèi�tìní odpadních vod, provádìní odeètù mno�ství 
zneèi�tìní a mìøení objemu vypou�tìných odpadních vod do vod povrchových s úèinností od 1. 1. 2019 / 
nahradila pøedchozí naøízení vlády è. 143/2012 Sb. a vyhlá�ky è. 125/2004 Sb. a è. 123/2012 Sb. /.

Z dal�ích zmìn právní úpravy související s péèí o �ivotní prostøedí ohlednì zvoleného èasového období 
pøipomínám:

45 novelu zákona o odpadech pøedstavovanou zákonem è. 45/2019 Sb. o zmìnì nìkterých zákonù 
v souvislosti s pøijetím naøízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti s úèinností od 1. 3. 2019 � povinnosti 
pùvodcù daného odpadu a provozovatelù zaøízení s provizorním ulo�ením tìchto odpadù a zaøízení 
realizujících konverzi a solidifikaci odpadù se rtutí. Od 1.1.2020 nabývá úèinnosti vlo�ená povinnost zvý�it 
zpìtný odbìr daného typu odpadních pneumatik z dne�ních 35% na 65%.
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Vyhlá�ku è. 210/2018 Sb. o zmìnì vyhlá�ky è. 321/2014 Sb. o rozsahu a zpùsobu zaji�tìní oddìleného 
soustøeïování slo�ek komunálního odpadu s úèinností od 1. 4. 2019 � celoroèní svoz biologických odpadù 
a oddìlené soustøeïování jedlých olejù a tukù a to od 21. 1. 2020.

7 novelu zákona o ochranì ovzdu�í è. 201/2012 Sb. pøedstavovanou zákonem è. 172/2018 Sb. s úèinností od 
1. 9. 2018 se dvìma výjimkami. Tento zákon pøiná�í mimo jiné zmìnu v kontrole malého spalovacího zdroje 
o jmenovitém tepelném pøíkonu do 300 KW / jedenkrát za tøi roky, emisích z pozemní dopravy, .povinnosti 
pøipojení na centrální zdroj tepla.

Z provádìcích pøedpisù na úseku ochrany ovzdu�í se zmìny týkají

náhrady naøízení vlády è. 350/2012 Sb. naøízením vlády è. 189/2018 Sb. o kritériích udr�itelnosti biopaliv 
a sni�ování emisí skleníkových plynù z pohonných hmot s úèinností od 1.9.2018,

emisní vyhlá�ky è. 425/2012 Sb. popáté novelizované vyhlá�kou è. 190/2018 Sb. s úèinností od 1. 8. 2018 
� zpøesnìní specifických emisních limitù pro spalování pevných paliv.

K dal�í zajímavé zmìnì, kterou by si mìly zafixovat v�echny správní orgány, patøí dvanáctá novela správního 
øádu è. 500/2004 Sb. realizovaná s úèinností od 1.11.2018 zákonem è. 176/2018 Sb.

Tato novela øe�í tzv. systémovou podjatost, která z iniciativy správních soudù se stala v minulosti hojnì 
vyu�ívanou praxí správních orgánù sebe vyluèujících a orgánù delegujících svoji pravomoc na orgány místnì 
pøíslu�né jiné èi nadøízené.

Nové ustanovení odst. 2 § 14 SØ stanoví, �e úøední osoba není vylouèena podle ustanovení odst. 1 § 14 SØ, 
pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím slu�ebním pomìrem nebo pracovnìprávním èi jiným 
obdobným pomìrem ke státu nebo územnì samosprávnému celku.

Teprve dal�í správní praxe po úèinnosti této novely a zejména dal�í rozhodování správních soudù 
proká�e, zda jsme se rozumnì vypoøádali s otázkou tzv. systémové podjatosti, která spadá do oblasti zcela 
mimoøádného a zejména pregnantnì a logicky zdùvodnitelného konkrétního øe�eného pøípadu /evidentní 
zasahování do správní praxe/.

Poslední moje poznámka se týká sedmé novely takøka � nepou�ívaného �zákona è. 167/2008 Sb. 
o pøedcházení ekologické újmì a o její nápravì, pøedstavovaná zákonem è. 98/2019 Sb. s úèinností 
od 1. 5. 2019.

Novela zavádí zásadní zmìnu ustanovení §8 zákona, která mù�e �rozpohybovat� aplikaci této zvlá�tní právní 
normy. Jde o zpøesnìní, kdy bude zahájeno správní øízení o ulo�ení preventivních opatøení nebo nápravných 
opatøení � zahájení z moci úøední nebo na základì �ádosti vymezených osob. Jde o øízení pøed pøíslu�ným 
inspektoráte ÈI�P nebo Správou národního parku èi Agenturou ochrany pøírody a krajiny.

Závìr

Zvolené èasové období se nevyznaèuje tak øeèeno rozsáhlými a pøekvapivými zmìnami zmínìné právní 
úpravy základních slo�ek �ivotního prostøedí. Také by nemìly být spojeny s nervozitou pøíslu�ných správních 
úøadù s ohledem na jejich uvádìní do praxe.

Bude ov�em zajímavé, jak se bude státní správa dále systematicky vyvíjet, kdy� staronový model prolínání 
státní správy a samosprávy je �ohro�en� �revoluèním� návrhem vìcného zámìru stavebního zákona vèetnì 
vytvoøení systému samostatných stavebních úøadù s mo�ným pøenosem významných dosavadních kompetencí 
ministerstva �ivotního prostøedí na tento úøad.

Bude to cesta potlaèující byrokracii a zjednodu�ující veøejnou správu, nebo skonèíme opìt tam, kde jsme ...

NOVINKY V PRÁVU �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ ÚÈINNÉ V ÈASOVÉM OBDOBÍ 06/2018 � 05/2019 A JEJICH DOPAD NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
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PRÁVNÍ PØEDPISY PÉÈE O �IVOTNÍ PROSTØEDÍ 
� AKTUÁLNÍ STAV

Legislativní o�etøení oblasti �ivotního prostøedí lze hodnotit

 -  maximalisticky z pohledu celé �íøe problematiky péèe o �ivotní prostøedí a to bez ohledu na kompetence 
ústøedních orgánù státní správy 

 -  nebo zú�enì z pohledu kompetencí ministerstva �ivotního prostøedí, které jak svým názvem, tak svým 
posláním pøedstavuje základní pilíø øe�ení tvorby a ochrany �ivotního prostøedí v podmínkách Èeské 
republiky.

Èeská republika je dnes èlenem Evropské unie, tuzemské právní normy proto odrá�ejí obsah a po�adavky 
Smìrnic Unie k otázkám �ivotního prostøedí. Detaily, nejasnosti a nedostatky tìchto právních norem 
jsou pøedmìtem permanentních zmìn èeské legislativy odrá�ející domácí i unijní pøekotný názorový 
vývoj s dopady i do èinnosti pøíslu�ných správních úøadù. Situaci neulehèuje ani rostoucí poèet pøímo 
aplikovatelných právních norem a to Naøízení EU v èlenských státech.

Základním právním pøedpisem ka�dého moderního státu je jeho Ústava. Ústava Èeské republiky je 
schválena ústavním zákonem è. 1/1993 Sb., V platném znìní. Text èeské Ústavy neobsahuje pojem �ivotní 
prostøedí. V preambuli Ústavy se pí�e o odhodlání spoleènì støe�it a rozvíjet pøírodní bohatství a v èlánku 
è. 7 Ústavy se stát zavazuje dbát o �etrné vyu�ívání pøírodních zdrojù a ochranu pøírodního bohatství.

Souèástí Ústavy Èeské republiky je Listina základních práv a svobod schválená usnesením PÈNR 
publikovaným pod è. 2/1993 Sb., Ochrana �ivotního prostøedí je podchycena v èlánku 35. Právo na pøíznivé 
prostøedí má ka�dý, stejnì jako na vèasné a úplné informace o stavu �ivotního prostøedí a pøírodních 
zdrojù. Pøi výkonu svých práv nesmí nikdo ohro�ovat ani po�kozovat �ivotní prostøedí nad míru stanovenou 
zákonem.

Aktuální legislativní stav

Obecné zákony

Zákon o �ivotním prostøedí è. 17/1992 Sb., v platném znìní

Zákon vymezuje základní pojmy z oblasti �ivotního prostøedí, podtrhuje hlavní zásady jeho ochrany. Zavádí 
princip posuzování vlivù na �ivotní prostøedí a zdùrazòuje odpovìdnost za poru�ení povinností k ochranì 
�ivotního prostøedí. Pøednost má postup podle speciálních zákonù k ochranì slo�ek a stránek �ivotního 
prostøedí.

Návrh nového komplexního kodexu �ivotního prostøedí je od roku 2010 umrtven na M�P Praha.

Zákon o státním fondu �ivotního prostøedí Èeské republiky è. 388/1991 Sb., v platném znìní

Zákon vymezuje mimo jiné èinnost Rady fondu, tvorbu pøíjmù a výdajù-pou�ití finanèních prostøedkù. 
Podrobnosti v tomto smìru stanovuje Smìrnice pro bì�ný rok a suma jednotlivých, podporovaných programù 
k ochranì �ivotního prostøedí.

Zákon o Èeské inspekci �ivotního prostøedí Èeské republiky è. 282/1991 Sb., v platném znìní.

Zákon zøizuje ÈI�P jako speciální kontrolní slo�ku podøízenou rezortu �ivotního prostøedí. Organizaènì 
se dìlí na øeditelství a 10 oblastních inspektorátù. Pùsobnost inspekce zakládá na úseku lesa tento zákon 
a speciální zákony- voda, ochrana pøírody a krajiny, ovzdu�í, odpady, obaly, chemické látky a chemické smìsi, 
prevence záva�ných havárií, nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty, integrovaná 
prevence, integrovaný registr zneèi��ování, ochrana zemìdìlského pùdního fondu, ekologická újma, CITES, 
problematika zoologických zahrad.

Zákon o právu na informace o �ivotním prostøedí è. 123/1998 Sb., v platném znìní

Zákon upravuje podmínky realizace práva na vèasné a úplné informace o stavu �ivotního prostøedí 
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a pøírodních zdrojù, jimi� disponují orgány státní správy, orgány územní samosprávy a jimi zøízené, øízené 
a povìøené právnické osoby. Upraven je pøístup veøejnosti k tìmto informacím. Jde o speciální zákon 
k zákonu è. 106/1999 Sb., v platném znìní o svobodném pøístupu k informacím.

Zákon è. 500/2004 Sb., o správním øízení v platném znìní

Zákon je obecným a podrobným procesním pøedpisem, podle kterého postupují vesmìs správní úøady 
i úèastníci øízení pøi posuzování pøedmìtných zále�itostí.

Zákon è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu v platném znìní.

Zákon aplikuje jediný speciální stavební úøad na úseku ochrany �ivotního prostøedí a to vodoprávní úøad. 
Nástroje územního plánování jsou stále nedocenìny pøi tvorbì �ivotního prostøedí.

Zákon è. 258/2000 Sb., O ochranì veøejného zdraví v platném znìní

Zákon mimo jiné upravuje ochranu zdraví pøed úèinky hluku a ionizujícího záøení, je rozveden v tomto 
smìru Naøízením vlády è. 272/2011 Sb., 

Zákon è. 263/2016 Sb., atomový zákon

Zákon upravuje pøíslu�né vlivy konkrétních zaøízení na �ivotní prostøedí pod kompetencí Státního úøadu 
pro jadernou bezpeènost.

Zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník

Tato komplexní, revoluèní právní norma øe�í podrobnì právní vztahy fyzických osob a to i k vybraným 
otázkám �ivotního prostøedí.

Zákon è. 255/2012 Sb., o kontrole/kontrolní øád. Je to obecný právní pøedpis, podle kterého postupují 
i v�echny kontrolní orgány na úseku �ivotního prostøedí � doplòuje ho správní øád.

Zákon è. 250/2016 Sb., o odpovìdnosti za pøestupky a øízení o nich. Zavádí novì pøestupky právnických osob 
a pøestupky fyzicky podnikajících osob 

Zákon è. 251/2016 Sb., o nìkterých pøestupcích

Slo�kové � speciální zákony

Voda/vodní hospodáøství /

Zákon è. 254/2001 Sb., o vodách v platném znìní.

Zákon è. 274/02001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znìní

Související zákony

Zákon è. 164/ 2001 Sb., o pøírodních léèivých zdrojích, zdrojích pøírodních minerálních vod, pøírodních 
léèebných lázních a lázeòských místech v platném znìní

Zákon è. 305/2000 Sb., o povodích

Zákon è. 44/1988 Sb., o ochranì a vyu�ití nerostného bohatství v platném znìní

Zákon è. 99/2004 Sb., o rybáøství v platném znìní

Ovzdu�í

Zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzdu�í v platném znìní

Zákon è. 73/2012 Sb., o látkách po�kozujících ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech

Zákon è. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynù v platném 
znìní

Související zákony

Zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie v platném znìní
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Ochrana pøírody a krajiny

Zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny v platném znìní

Zákon è. 100/2004 Sb., o ochranì �ivoèichù a planì rostoucích rostlin v platném znìní

Zákon è. 161/1999 Sb., kterým se vyhla�uje Národní park Èeské �výcarsko v platném znìní

Zákon è. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad �kod zpùsobených vybranými zvlá�tì chránìnými �ivoèichy 
v platném znìní

Související zákony

Zákon è. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách v platném znìní

Ochrana zemìdìlského pùdního fondu

Zákon è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu v platném znìní

Lesní hospodáøství

Zákon è. 289/1995 Sb., o lesích v platném znìní

Související zákony

Zákon è. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znìní

Zákon è. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukèním materiálem lesních døevin v platném znìní

Ochrana horninového prostøedí

Zákon è. 44/1988 Sb., o ochranì a vyu�ití nerostného bohatství v platném znìní

Zákon è. 61/1988 Sb., o hornické èinnosti, výbu�ninách a státní báòské správì v platném znìní

Zákon è. 62/1988Sb., o geologických pracích v platném znìní

Odpadové hospodáøství

Zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znìní

Zákon è. 477/2001 Sb., o obalech v platném znìní

Posuzování vlivù na �ivotní prostøedí

Zákon è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí v platném znìní 

Chemické látky a chemické smìsi

Zákon è. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smìsích v platném znìní Sb., 

Související zákony

Zákon è. 324/2016 Sb., o biocidech

Prevence záva�ných havárií

Zákon è. 224/2015 Sb., o prevenci záva�ných havárií 

Geneticky modifikované organizmy a produkty

Zákon è. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a genetickými produkty 
v platném znìní

PRÁVNÍ PØEDPISY PÉÈE O �IVOTNÍ PROSTØEDÍ � AKTUÁLNÍ STAV
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Zákon è. 94/2018 Sb., o podmínkách vyu�ívání genetických zdrojù podle Nagojského protokolu

Integrovaná prevence a omezování zneèi�tìní

Zákon è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znìní 

Zákon è. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zneèi��ování �ivotního prostøedí v platném znìní

Zákon è. 167/2008 Sb., o pøedcházení ekologické újmì a její nápravì v platném znìní

Antarktida

Zákon è. 276/2003 Sb., o Antarktidì v platném znìní

Shrnutí

Uvádìné zákony jsou rozvedeny sumou (a to nemalou) provádìcích právních norem � naøízení vlády 
a vyhlá�ek. Tyto podzákonné právní normy také podléhají dosti chaoticky zmìnám. Jejich prùbì�nì 
doplòovaný a aktualizovaný pøehled lze nalézt v lednovém Vìstníku M�P, kompilujících programech jako 
napø. ASPI a v úplném znìní na internetu � zákony pro lidi.

Platné právní pøedpisy na úseku ochrany ovzdu�í

Zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzdu�í ve znìní zákona è. 64/2014 Sb., zákona è. 87/2014 Sb., zákona 
è. 382/2015 Sb., zákona è. 369/2016 Sb., zákona è. 183/2017 Sb., zákona è. 225/2017 Sb., zákona è. 172/2018 Sb., 

Naøízení vlády è. 189/2018 Sb., o kritériích udr�itelnosti biopaliv a sni�ování emisí skleníkových plynù 
z pohonných hmot

Naøízení vlády è. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zaøazování silnièních motorových vozidel do 
emisních kategorií a o emisních plaketách

Vyhlá�ka è. 312/2012 Sb., o kvalitì paliv pou�ívaných pro vnitrozemská a námoøní plavidla z hlediska 
ochrany ovzdu�í, ve znìní vyhlá�ky è. 154/2014 Sb., 

Vyhlá�ka è. 330/2012 Sb., o zpùsobu posuzování a vyhodnocování úrovnì zneèi�tìní a o rozsahu 
informování veøejnosti o úrovni zneèistìní a smogových situacích, ve znìní vyhlá�ky è. 83/2017 Sb., 

Vyhlá�ka è. 415/2012 Sb., o pøípustné úrovni zneèi��ování a jejím zji��ování a provedení nìkterých dal�ích 
ustanovení zákona o ochranì ovzdu�í, ve znìní vyhlá�ky è. 155/2014 Sb., vyhlá�ky è. 406/2015 Sb., vyhlá�ky 
è. 171/2016 Sb., vyhlá�ky è. 452/2017 Sb., vyhlá�ky è. 190/2018 Sb., 

Zákon è. 73/2012 Sb., o látkách po�kozujících ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech ve 
znìní zákona è. 89/2017 Sb., zákona è. 183/2017 Sb., 

Vyhlá�ka è. 257/2012 Sb., o pøedcházení emisím látek po�kozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných 
skleníkových plynech, ve znìní vyhlá�ky è. 472/2017 Sb., 

Zákon è. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynù, ve znìní 
zákona è. 257/2014 Sb., zákona è. 183/2017 Sb., 

Vyhlá�ka è. 192/2013 Sb., o stanovení formuláøù �ádosti o pøidìlení povolení pro provozovatele letadla 
a o vydání povolení k emisím skleníkových plynù

Platné právní pøedpisy na úseku vodního hospodáøství

Zákon è. 254/2001 Sb., o vodách ve znìní zákona è. 76/2002 Sb., zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 274/
2003 Sb., zákona è. 20/2004 Sb., zákona è. 413/2005 Sb., zákona è. 444/2005 Sb., zákona è. 186/2006 Sb., 
zákona è. 222/2006 Sb., zákona è. 342/2006 Sb., zákona 25/2008 Sb., zákona è. 167/2008 Sb., zákona è. 181/
2008 Sb., zákona è. 157/2009 Sb., zákona è. 227/2009 Sb., zákona è. 281/2009 Sb., zákona è. 150/2010 Sb., 
úplné znìní vyhlá�eno pod è. 273/2010 Sb., ve znìní zákona è. 77/2011 Sb., zákona è. 151/2011 Sb., zákona 
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è. 85/2012 Sb., zákona è. 350/2012 Sb., zákona è. 501/2012 Sb., è. zákona è. 275/2013 Sb., è. zákona è. 303/
2013 Sb., è. zákona è. 61/2014 Sb., è. zákona è. 64/2014 Sb., è. zákona è. 187/2014 Sb., è. zákona è. 39/2015 Sb., 
è. zákona è. 250/2016 Sb., zákona è. 183/2017 Sb., è. zákona è. 225/2017 Sb., è. zákona è. 113/2018 Sb., 

Naøízení vlády è. 40/1978 Sb., o chránìných oblastech pøirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské 
hory, Krkono�e, Orlické hory, �umava a �ïárské vrchy

Naøízení vlády è. 10/1979 Sb., o chránìných oblastech pøirozené akumulace vod Brdy, Jablùnkovsko, 
Kru�né hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a �amberk � Králíky

Naøízení vlády è. 85/1981 Sb., o chránìných oblastech pøirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský 
les, Severoèeská køída, Východoèeská køída, Polická pánev, Tøeboòská pánev a Kvartér øeky Moravy

Naøízení vlády è. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèi�tìní povrchových a odpadních 
vod, nále�itostech povolení k vypou�tìní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech 

Naøízení vlády è. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro �ivot a reprodukci pùvodních 
druhù ryb a dal�ích vodních �ivoèichù a o zji��ování a hodnocení stavu jakosti tìchto vod ve znìní naøízení 
vlády è. 169/2006 Sb., 

Naøízení vlády è. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o akèním plánu, ve znìní NV è. 448/2012 
Sb., NV è. 400/2013 Sb., NV è. 117/2014 Sb., NV è. 235/2016 Sb., NV è. 251/2016 Sb., NV è. 27/2018 Sb., 

Naøízení vlády è. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèi�tìní odpadních vod 
a nále�itostech povolení k vypou�tìní odpadních vod do vod podzemních

Naøízení vlády è. 203/2009 Sb., o postupu pøi zji��ování a uplatòování náhrady �kody a postupu pøi urèení 
její vý�e v územích k øízeným rozlivùm

Vyhlá�ka è. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádr�í a zásady pro stanovení a zmìny 
ochranných pásem vodních zdrojù

Vyhlá�ka è. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, zpùsobu jejího sestavení a o výdajích pro vodní bilanci

Vyhlá�ka è. 183/2018 Sb., o nále�itostech rozhodnutí a dal�ích opatøeních vodoprávních úøadù a o dokladech 
pøedkládaných vodoprávnímu úøadu

Vyhlá�ka è. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokù a zpùsob provádìní èinností 
souvisejících se správou vodních tokù

Vyhlá�ka è. 471/2001 Sb., o technickobezpeènostním dohledu nad vodními díly ve znìní vyhlá�ky 
è. 255/2010 Sb., 

Vyhlá�ka è. 20/2002 Sb., o zpùsobu a èetnosti mìøení mno�ství a jakosti vod ve znìní vyhlá�ky è. 93/2011 Sb., 

Vyhlá�ka è. 216/2011 Sb., o nále�itostech manipulaèních a provozních øádù vodních dìl

Vyhlá�ka è. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù 
a jejich èástí a zpùsobu a rozsahu péèe o nì

Vyhlá�ka è. 79/2018 Sb., o zpùsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

Vyhlá�ka è. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádr�í a vodních tokù, na kterých je zakázána plavba plavidel 
se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách u�ívání povrchových vod k plavbì ve znìní vyhlá�ky 
è. 232/2016 Sb., 

Vyhlá�ka è. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci

Vyhlá�ka è. 252/2013 Sb., o rozsahu údajù v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o zpùsobu 
zpracování, ukládání a pøedávání tìchto údajù do informaèních systémù veøejné správy

Vyhlá�ka è. 450/2005 Sb., o nále�itostech nakládání se závadnými látkami a nále�itostech havarijního 
plánu, zpùsobu a rozsahu hlá�ení havárií, jejich zne�kodòování a odstraòování jejich �kodlivých následkù ve 
znìní vyhlá�ky è. 175/2011 Sb., vyhlá�ky è. 66/2014 Sb., 

Vyhlá�ka è. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních dìl evidovaných v katastru nemovitostí ÈR
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Vyhlá�ka è. 393/2010 Sb., o oblastech povodí

Vyhlá�ka è. 5/2011 Sb., o vymezení hg rajonù a útvarù podzemních vod, zpùsobu hodnocení podzemních 
vod a nále�itostech zji��ování a hodnocení stavu podzemních vod ve znìní vyhlá�ky è. 264/2015 Sb., vyhlá�ky 
è. 349/2016 Sb., 

Vyhlá�ka è. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodòových rizik ve znìní vyhlá�ky 
è. 49/2014 Sb., vyhlá�ky è. 312/2015 Sb., vyhlá�ky è. 350/2016 Sb., 

Vyhlá�ka è. 49/2011 Sb., o vymezení útvarù povrchových vod

Vyhlá�ka è. 98/2011 Sb., o zpùsobu hodnocení stavu útvarù povrchových vod, zpùsobu hodnocení ekologického 
potenciálu silnì ovlivnìných a umìlých útvarù povrchových vod a nále�itostech programu zji��ování a hodnocení 
stavu povrchových vod ve znìní vyhlá�ky è. 313/2015 Sb., a vyhlá�ky è. 154/2016 Sb., 

Vyhlá�ka è. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod vyu�ívaných ke koupání

Vyhlá�ka è. 105/2012 Sb., o stanovení veøejných pøístavù, ze kterých se rozru�ují ledové celiny

Vyhlá�ka è. 328/2018 Sb., o postupu pøi urèování zneèi�tìní odpadních vod, provádìní odeètù mno�ství 
zneèi�tìní a mìøení objemu vypou�tìných odpadních vod do vod povrchových

Zákon è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znìní zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 274/2003 
Sb., zákona è. 20/2004 Sb., zákona è. 167/2004 Sb., zákona è. 127/2005 Sb., zákona è. 76/2006 Sb., zákona 
è. 186/2006 Sb., zákona è. 227/2006 Sb., zákona è. 281/2009 Sb., zákona è. 275/2013 Sb., zákona è. 39/2015 
Sb., zákona è. 250/2016 Sb., zákona è. 183/2017 Sb., zákona è. 193/2017 Sb., zákona è. 225/2017 Sb., 

Vyhlá�ka è. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích ve znìní vyhlá�ky 
è. 146/2004 Sb., è. 515/2006 Sb., vyhlá�ky è. 120/2011 Sb., vyhlá�ky è. 48/2014 Sb., vyhlá�ky è. 448/2017 Sb., 

Legislativa na úseku odpadù

Zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech ve znìní zákona è. 477/2001 Sb., zákona è. 76/2002 Sb., zákona 
è. 275/2002 Sb., zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 356/2003 Sb., zákona è. 167/2004 Sb., zákona è. 188/2004 
Sb., zákona è. 317/2004 Sb., zákona è. 7/2005 Sb., úplné znìní pod è. 106/2005 Sb., zákona è. 444/2005 Sb., 
zákona è. 186/2006 Sb., zákona è. 222/2006 Sb., zákona è. 314/2006 Sb., zákona è. 296/2007 Sb., zákona 
è. 25/2008 Sb., zákona è. 34/2008 Sb., zákona è. 383/2008 Sb., zákona è. 9/2009 Sb., zákona è. 157/2009 
Sb., zákona è. 223/2009 Sb., zákona è. 227/2009 Sb., zákona è. 281/2009 Sb., zákona è. 291/2009 Sb., zákona 
è. 326/2009 Sb., zákona è. 154/2010 Sb., zákona è. 31/2011 Sb., zákona è. 77/2011 Sb., zákona è. 264/2011 
Sb., zákona è. 457/2011 Sb., zákona è. 18/2012 Sb., zákona è. 85/2012 Sb., zákona è. 165/2012 Sb., zákona 
è. 167/2012 Sb., zákona è. 69/2013 Sb., zákona è. 169/2013 Sb., ZO Senátu è. 344/2013 Sb., zákona è. 64/2014 
Sb., zákona è. 184/2014 Sb., zákona è. 229/2014 Sb., zákona è. 223/2015 Sb., zákona è. 243/2016 Sb., zákona 
è. zákona è. 298/2016 Sb., zákona è. 183/2017 Sb., zákona è. 225/2017 Sb., zákona è. 45/2019 Sb., 

Vyhlá�ka è. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpeèných vlastností odpadù

Vyhlá�ka è. 93/2016 Sb., o katalogu odpadù

Vyhlá�ka è. 437/2016 Sb., o podmínkách pou�ití upravených kalù na zemìdìlské pùdì

Vyhlá�ka è. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znìní vyhlá�ek è. 41/2005 Sb., è. 294/
2005 Sb., è. 353/2005 Sb. è. 351/2008 Sb., è. 478/2008 Sb., è. 61/2010 Sb., è. 170/2010 Sb., è. 35/2014 Sb., 
è.  27/2015 Sb., è. 83/2016 Sb., è. 387/2016 Sb., è. 437/2016 Sb., 

Vyhlá�ka è. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB

Vyhlá�ka è. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpùsobu provedení zpìtného odbìru nìkterých výrobkù ve 
znìní vyhlá�ek è. 505/2004 Sb., a è. 353/2005 Sb., 

Naøízení vlády è. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodáøství Èeské republiky na období 2015 - 2024

Vyhlá�ka è. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadù na skládky a jejich vyu�ívání na povrchu terénu 
ve znìní vyhlá�ek è. 341/2008 Sb., è. 61/2010 Sb., è. 93/2013 Sb., è. 387/2016 Sb., 

Vyhlá�ka è. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozaøízeními a elektroodpady ve znìní vyhlá�ek 
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è. 65/2010 Sb., è. 285/2010 Sb., è. 158/2011 Sb., è. 249/2012 Sb., è. 178/2013 Sb., è. 200/2014 Sb., 

Vyhlá�ka è. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozlo�itelnými odpady ve znìní vyhlá�ky 
è. 437/2016 Sb., 

Vyhlá�ka è. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky ve znìní vyhlá�ek è. 54/2010 Sb., 
è. 105/2014 Sb., è. 270/2015 Sb., 

Vyhlá�ka è. 374/2008 Sb., o pøepravì odpadù

Vyhlá�ka è. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech ve znìní vyhlá�ky è. 212/2015 Sb., 

Vyhlá�ka è. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádìní zpìtného odbìru pneumatik

Vyhlá�ka è. 321/2014 Sb. o rozsahu a zpùsobu zaji�tìní oddìleného soustøeïování slo�ek komunálního 
odpadu ve znìní vyhlá�ky è. 210/2018 Sb., 

Legislativa na úseku obalù

Zákon è. 477/2001 Sb., o obalech ve znìní zákona è. 274/2003 Sb., zákona è. 94/2004 Sb., zákona è. 237/
2004 Sb., zákona è. 257/2004 Sb., zákona è. 444/2005 Sb., zákona è. 66/2006 Sb., zákona è. 296/2007 Sb., 
zákona è. 25/2008 Sb., zákona è. 126/2008 Sb., zákona è. 227/2009 Sb., zákona è. 281/2009 Sb., zákona è. 
77/2011 Sb., zákona è. 18/2012 Sb., zákona è. 167/2012 Sb., zákona è. 62/2014 Sb., zákona è. 64/2014 Sb., 
zákona è. 243/2016 Sb., zákona è. 298/2016 Sb., zákona è. 149/2017 Sb., zákona è. 183/2017 Sb., 

Naøízení vlády è. 111/2002 Sb., kterým se stanoví vý�e zálohy na vybrané druhy vratných zálohovaných 
obalù ve znìní naøízení è. 209/2010 Sb., 

Vyhlá�ka è. 116/2002 Sb., o zpùsobu znaèení vratných zálohovaných obalù

Vyhlá�ka è. 641/2004 Sb., o rozsahu a zpùsobu vedení evidence obalù a ohla�ování údajù z této evidence ve 
znìní vyhlá�ky è. 400/2017 Sb., 

Ing. JUDr. Emil Rudolf
  odbor �ivotního prostøedí  a zemìdìlství Krajského úøadu Královéhradeckého kraje
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI

Novelou vodního zákona (VZ) zákonem è. 113/2018 Sb., kterým se mìní zákon 
è. 254/2001 Sb. o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a zákon 
è. 388/1991 Sb. o Státním fondu �ivotního prostøedí Èeské republiky, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù do�lo 
k podstatným zmìnám v oblasti odpadních vod a v mo�nostech nakládání s nimi, respektive v podmínkách, 
za nich� s nimi nakládat.

Pøedev�ím se podstatnì zpøísnilo nakládání s odpadními vodami na zemském povrchu.

Zmìnou ust. § 5 odst. 3 VZ byla prakticky vylouèena mo�nost jiného zne�kodòování odpadních vod ne� 
jejich vypou�tìní do vod povrchových nebo, pøes pùdní vrstvy, do vod podzemních.

Dosavadní mo�nost (pøed 1. 1. 2019) vyu�ití i vyèi�tìných odpadních vod k zavla�ování je vylouèena.

Tento trend se ov�em míjí s potøebami na ochranu pøed suchem v na�í republice, která je na �støe�e Evropy� 
a k dispozici má jen vodu ze srá�ek, a také se zámìry ostatních zemí Evropského spoleèenství v oblasti 
vyu�ití odpadních vod.

U� nìkolik let se projednává návrh naøízení EPR o minimálních po�adavcích na opìtovné u�ívání vody 
- [COM/2018/337 final - 2018/0169 (COD)] z 28. 5. 2018 Brusel.

Evidentnì je nezbytné se touto vìcí znovu zabývat, proto�e, s perspektivou dal�ích suchých let, nebude 
realizovatelná povinnost ulo�ená zákonem - tj. povinnost v�echny odpadní vody vypustit do vod povrchových 
nebo podzemních a pro pøípadné zavla�ování znovu odebírat povrchovou výjimeènì podzemní vodu.

Z této povinnosti je u� nyní pøípustné øe�ení - pøíloha è. 4 vyhl. è. 183/2018 Sb. - podle nìj� lze aplikovat 
odpadní vody (vyèi�tìné) na pozemky, které budou prakticky slou�it k závlaze, pokud bude pøíslu�ným 
vodoprávním úøadem povoleno jejich �vypou�tìní do vod podzemních rozstøikem� - § 8 odst. 1 písm. c) VZ.

Zdálo by se, �e cíle - zavla�ování rostlin pou�itím odpadních vod - lze dosáhnout i podle platné právní 
úpravy, jen s vìt�ími administrativními obtí�emi.

VZ v�ak pøipou�tí mo�nost povolit vypou�tìní odpadních vod do vod podzemních jen výjimeènì a za 
pøísných podmínek - napø. nelze je povolit, pokud lze technicky odpadní vody vypou�tìt do kanalizace 
pro veøejnou potøebu nebo do vod povrchových, na základì vyjádøení osoby s odbornou zpùsobilostí podle 
zák. è. 62/1988 Sb. a tyto odpadní vody budou vznikat jen pou�itím vody z jedné nebo nìkolika územnì 
souvisejících stavbách pro bydlení nebo rodinnou rekreaci nebo v jednotlivých stavbách pro ubytování 
(hotely, penziony).

Je tedy zøejmé, �e zatímco dosavadní vyu�ití (vyèi�tìných) odpadních vod k závlaze aplikací na zemský 
povrch se podstatnì zpøísòuje, vypou�tìní odpadních vod do vod podzemních se umo�òuje v podstatnì vìt�í 
míøe, by� na základì povolení pøíslu�ného vodoprávního úøadu.

Limit mno�ství takto vypou�tìných odpadních vod do vod podzemních je stanoven na 15 m3 za den 
v jednom místì.

Do budoucna se navrhuje - tzv. �suchá� novela vodního zákona, která je nyní projednávána Legislativní 
radou vlády, aby povolení k vypou�tìní odpadních vod, pøes pùdní vrstvy, nemuselo být jen �výjimeèné�.

S tím souvisí i mnohem pøísnìj�í podmínky pro likvidaci odpadních vod akumulovaných v nepropustných 
jímkách. Vzhledem k vý�e uvedené novele § 5 odst. 3 VZ je vylouèeno, aby byly tyto odpadní vody aplikovány 
na pozemky. Vlastník musí v�ak zajistit jejich zne�kodòování tak, aby nebyla ohro�ena jakost povrchových 
nebo podzemních vod. Prakticky to znamená, �e takto akumulované odpadní vody mohou být jen odvá�eny 
na �èistírnu odpadních vod�.

Perspektivnì, od 1. 1. 2021, smí být odpadní vody akumulované v nepropustných jímkách vyvá�eny jen 
speciálnì oprávnìnými osobami nebo provozovatelem èistírny odpadních vod a za pøesnì stanovených 
administrativních podmínek.

Z toho je zøejmé, �e zaji�tìní zne�kodòování odpadních vod akumulací v nepropustných jímkách bude 
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výraznì finanènì a organizaènì nároènìj�í ne� doposud a ne� jiné zpùsoby zne�kodòování odpadních vod.

Rovnì� bude nutná technická a organizaèní pøíprava provozovatelù kanalizací pro veøejnou potøebu, 
respektive èistíren odpadních vod.

Dal�ím problémem je rovnì� platná právní úprava vypou�tìní odpadních vod de��ovými oddìlovaèi nebo 
odlehèovacími komorami jednotných kanalizací.

Novelou ustanovení § 38 odst. 4 VZ byla zru�ena výjimka z jejich charakteru pro vody pøepadající tìmito 
technickými zaøízeními a stavbami, které jsou nezbytnou souèástí jednotných kanalizací.

Podle platné právní úpravy je voda pøepadající z jednotných kanalizací vodou odpadní. 

Z toho vyplývá, podle § 8 odst. 1, písm. c) VZ, �e nechat pøepadat, pøi významných srá�kách, vodu 
de��ovými oddìlovaèi a odlehèovacími komorami z jednotných kanalizací lze jen na základì povolení 
pøíslu�ného vodoprávního úøadu. Jinak je spáchán pøestupek - § 116 odst. 1, písm. b) VZ fyzickou osobou 
nebo § 125a, písm. b) VZ právnickou osobou.

Vzhledem k tomu, �e na jednotných kanalizacích v ÈR je více jak 6 000 tìchto zaøízení, muselo být pøijato 
nové ustanovení § 8 odst. 3 písm. g) VZ. Podle nìj �povolení k nakládání s vodami není tøeba �� k vypou�tìní 
odpadních vod z odlehèovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace pøed hydraulickým pøetí�ením, 
do vod povrchových�.

Z toho ov�em vyplynulo, alespoò podle sdìlení Ministerstva �ivotního prostøedí odboru ochrany vod, �e 
povolení k vypou�tìní odpadních vod musí mít provozovatelé jednotných kanalizací pro de��ové oddìlovaèe 
a odlehèovací komory �v areálu èistíren odpadních vod�.

S tím ov�em vznikl vá�ný problém právního charakteru.

Postup pøi povolování vypou�tìní odpadních vod je stanoven zákonem, naøízením vlády 
è. 401/2015 Sb. a hlavnì vyhlá�kou è. 183/2018 Sb. jsou pøesnì stanoveny podklady, které �adatel musí 
pøedlo�it k �ádosti o toto povolení.

Mimo jiné v �ádosti je nutno uvést mno�ství a zneèi�tìní vypou�tìných odpadních vod ve standardních 
ukazatelích - pøíloha è. 3 vyhl. è. 183/2018 Sb.

Je tedy slo�ité rozhodnout o povolení k vypou�tìní odpadních vod z de��ových oddìlovaèù a odlehèovacích 
komor, proto�e �ádný z �adatelù - provozovatelù jednotných kanalizací nemá k dispozici informace 
o mno�ství takto v budoucnu pøepadajících odpadních vod ani o jejich konkrétním zneèi�tìní.

Aèkoliv jde z hlediska technického prakticky o povolení stávajícího stavu, je nezbytné, aby byly splnìny 
v�echny podmínky a po�adavky, které jsou obecnì závaznými pøedpisy stanoveny pro standardní proces 
povolování vypou�tìní odpadních vod.

S tím je spojena øada problémù, které v�ak nelze odstranit obcházením nebo nesplnìním povinností 
vyplývajících ze zákona a dal�ích právních pøedpisù. 

V souvislosti s probíhající tzv. �suchou� novelou VZ, je tøeba peèlivì zvá�it, zda neprovést - napø. 
i poslaneckou novelou - novelu této právní úpravy.

Vá�nou otázkou je, jakým spoleèenským pøínosem bude toto povolení vypou�tìní odpadních vod 
z de��ových oddìlovaèù a odlehèovacích komor jednotných kanalizací uvá�íme-li, �e mno�ství srá�ek na 
území odkanalizovaném jednotnou kanalizací nelze nijak ovlivnit stejnì tak jako pøípadné zneèi�tìní tìchto 
odpadních vod.

JUDr. Jaroslava Nietscheová,
  Povodí Vltavy, s.p
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