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Anotace 

V předložené bakalářské práci je zpracováno srovnání preventivní ochrany zdrojů 

pitných vod v České republice a Peru. V první časti, jsou uvedeny základní pojmy obecné 

ochrany vod, pak zvláštní a speciální ochrany vod a také problematika ochranných pásem v 

Evropě a České republice. Dále se práce věnuje legislativě v tomto oboru, tj. vodní zákon, 

lázeňský zákon a neplatné vyhlášce od Ministerstva Zdravotnictví ČSR (stále používána). 

Dále tato část zahrnuje srovnání norem a maximální přípustné limity znečištění (LMP) pro 

pitné vody. V prácí, je popsán vývoj ochranných pásem vodních zdrojů v uplynulých 

desetiletích. Další část se zabývá ochranou vod v Peru. Potom následuje srovnání preventivní 

ochrany zdrojů pitných vod mezi oběma zeměmi. Dále se práce zabývá vybranými příklady 

aplikace, která se týká charakteristiky území navrhovaných ochranných pásem ve vztahu k 

hydrologickému povodí nebo hydrogeologickému rajonu vodního zdroje v ČR.  

Klíčová slova: Ochrana zdrojů, pitná voda, Česká republika a Peru. 

Summary 

The present thesis is an elaborated comparison of preventive protection of sources of 

drinkable water in the Czech Republic and Peru. The first part describes the basic concepts of 

general, specific and special water protection and also protection zones in Europe and the 

Czech Republic. Further, it focuses on the Legislation for Water Law, Law spa and void the 

decree from the Ministry of Health Czechoslovakia ( still in use ) . This section also includes a 

comparison of standards and maximum permissible limits (LMP) for drinkable water. That 

follows the development of protective zones of water resources in recent decades. The next 

part deals with the protection of waters in Peru. Then a comparison of preventive protection of 

drinkable water resources between the two countries. The thesis also deals with some 

examples of applications in terms of the characteristics of the proposed protection zones in 

relation to the hydrological or hydrogeological basin turf of water resources in the Czech 

republic. 

Key words: Resource protection, drinkable water, Czech Republic and Peru. 
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Seznam zkratek  

 

ČR    Česká republika 

CHOPAV  Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

OP    Ochranná pásma 

PHO   Pásma hygienické ochrany 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

HEIS    Hydroekologický informační systém 

VUV   Výzkumný ústav vodohospodářský 

LMP   Maximální přípustné limity 

ECA - agua   Estándares de Calidad Ambiental del Agua 

PAVER Programa de Adecuación de Vertimientos y Reúso de Agua 

Residual 

ANA   Autoridad Nacional del Agua 
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1. Úvod 

Nezbytnou podmínkou k dosažení rozvoje, který je zdravý a udržitelný, je efektivní 

využívání všech obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů. V důsledku těchto 

podmínek nesmíme dopustit plýtvání a znečišťování povrchových a podzemních vod tak, že 

jejich zdroje nebudou k dispozici v množství a kvalitě, která by umožnila jejich užívání v 

budoucnosti, protože příští generace nemohou žít bez vody. Proto je nutné, abychom si 

uvědomili význam vývoje našeho životního stylu a orientovat více svou péči na udržitelné 

užívání vod. Řízením, prevencí, ochranou a zachováním vodních zdrojů rozumíme soubor 

činností, které směřují k ochraně jakosti, zdravotní nezávadnosti a množství vod a tak v 

maximální možné míře eliminovat negativní vlivy na vody, které vyplývají ze stále 

intenzívnějšího působení člověka na prostředí. 

Preventivní ochranou podzemních vod můžeme rozumět několik hlavních okruhů 

činnosti, přičemž hlavní je tzv. obecná ochrana vod. Kvantitativní (tj. ochrana množství) 

aspekt převažuje v okruzích týkajících se ochrany tvorby podzemních vod a ochrany vod před 

nadměrným využíváním. Kvalitativní (tj. ochrana jakosti a zdravotní nezávadnosti), jednou z 

klíčových úkolů v úseku kvalitativní ochrany je řešení problematiky zdrojů znečištění. 

Největšími zdroji plošného znečištění jsou: zemědělství, odkaliště a rozptýlené skládky, 

kontaminované závlahové, ale i srážkové vody (Šráček et al. 2000). 

Kvantitativní i kvalitativní ochrana je zajišťována ochrannými pásmy vodních zdrojů 

(vod prostých i léčivých) a chráněnými oblastmi přirozené akumulace vod. 

Ochranou vod v požadavcích českého a peruánského práva, stejně jako v právech EU, 

je soubor činností směřujících k zajištění ochrany množství a jakosti povrchových i 

podzemních vod. Pojetí ochrany vod ze všeobecného pohledu je poněkud odlišné od ochrany 

vodních zdrojů. Pro zajištění plynulého zásobování pitnou vodou v požadovaném množství a 

odpovídající jakosti je třeba chránit vodní zdroje intenzivněji. 

Cílem bakalářské práce proto je srovnání právní úpravy ochrany pitných vod, zjistit a 

upozornit na některá specifika při stanovování ochranných pásem vod, sloužících především 

jako zdroje využívané k zásobování pitnou vodou v souladu s legislativními předpisy, a to jak 

v ČR tak i Peru, k jejich lepšímu využívání pro lidskou spotřebu.  
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2. Obecná a zvláštní ochrana vod, speciální ochrana vodních zdrojů 

Vodní zdroj sloužící pro potřeby obyvatelstva musí být co nejspolehlivěji a 

nejoptimálněji chráněn. Takové pojetí ochrany platí současné právní úpravě. Hranice mezi 

jednotlivými typy ochrany nebyla a ani dnes není jednoznačná a v praxi se jednotlivá opatření 

zpravidla prolínají. K tomu vlastně je třeba vysvětlení používaných základních pojmů, které 

jsou popsány v následujících podkapitolách. 

2.1. Obecná ochrana vod 

Jedná se o souhrn veškerých opatření k zajištění ochrany vod v množství i jakosti, bez 

ohledu na to, zda se jedná o vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou. Vyplývá z celé řady 

právních předpisů, především z podstatné části současného zákona o vodách 254/2001 Sb. 

(dále také v textu jako vodní zákon) a jeho prováděcích předpisů, ale také z mnoha dalších 

předpisů chránících životní prostředí, protože vodní zdroje jsou součástí vodního prostředí, 

musí být dodržována vždy, všude a každým a za její dodržování nenáleží žádné finanční 

kompenzace. Jedná se zejména o oblasti: ochrana přírody, ochrana životního prostředí, 

odpadové hospodářství, stavební zákon, ochrana půdních fondů atd. (Novák 2010). 

2.2. Zvláštní ochrana vod 

Je odborně ošetřena právními předpisy o něco více než obecná ochrana. Důvodem je, 

že má za účel zajistit z různých důvodů vyšší stupeň ochrany než ochrana obecná a jde o 

vodohospodářsky významné oblasti, o jejichž ochranu má stát zájem. Jsou to především 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV, tedy oblasti, které pro své přírodní 

podmínky tvoří významné akumulace vod, které jsou pro další využití, zejména jako zdroje 

pitné vody, ohroženy nebo znečištěny. Jsou zde proto zakázány některé činnosti, které by 

znamenaly trvalé nebo dlouhodobě negativní ovlivnění množství nebo kvality vod. Jde např. o 

zákaz umísťování skládek nebezpečných odpadů, zákaz výstavby průmyslových provozů 

používajících látky škodlivé vodám, těžba surovin negativně ovlivňující režim podzemních 

vod apod. (Muzikář et al., 1999). 
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 Legislativně Vodní zákon tato území charakterizuje v § 28 a vyhlašuje je vláda 

nařízením. Dále jde o citlivé oblasti podle § 32 vodního zákona (v současné době jsou všechny 

povrchové vody na území ČR prohlášeny za citlivou oblast) a o zranitelné oblasti podle § 33 

vodního zákona (podrobnosti stanovuje vláda opět svým nařízením). K tomu vydává vláda své 

nařízení (č. 103/2003 Sb., s účinností od 1. 8. 2012 nařízení vlády 262/2012 Sb.), kde stanoví 

rozsah a podmínky pro zranitelné oblasti, (Novák et Oppeltová 2014). Jejich aktualizace se 

provádí každé 4 roky a dosud se za zranitelné oblasti stanovují příslušná celá katastrální území 

obcí, kde se vyskytují pro vodu nepříznivé poměry. Ochrana vod je zde bez nároků na 

jakékoliv náhrady, avšak ne na celém území státu, ale pouze ve vymezených územích. Pokud 

jsou tímto způsobem ohroženy nebo znečištěny vody vodního zdroje využívaného pro 

zásobování pitnou vodou a takový vodní zdroj se nachází ve zranitelné oblasti, platí zde vedle 

obecné ochrany i tato ochrana zvláštní (Novák 2010). 

 

 

Obr. 1: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV (zdroj: www.heis.vuv.cz). 

  

http://www.heis.vuv.cz/
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2.3. Speciální ochrana vodních zdrojů 

Je nadstavbou nad ochranou obecnou a zvláštní. Týká se přednostně povrchových vod 

nebo pozemních vod využívaných nebo využitelných pro uspokojování potřeb člověka, 

zejména jako zdroje pitné vody. Právní předpis nevymezuje ani území, ani konkrétní 

podmínky v něm, tzn., že ji stanovuje svým rozhodnutím vodoprávní úřad (v minulosti 

vodohospodářský orgán). Speciální ochranou jsou především ochranná pásma (dále jen OP) 

vodních zdrojů, např. ale i různé monitoringy apod., doplňující prvky speciální ochrany 

(Novák 2010) resp. z minulosti pásma hygienické ochrany vodních zdrojů (dále jen PHO), 

která z titulu příslušného právního předpisu, který mj. hovoří i o nárocích na náhrady a 

stanovuje pro ně podmínky (dnes vodní zákon v § 30), stanoví vodoprávní úřad. Dlouho dobu 

se jednalo o správní řízení ukončené rozhodnutím, nyní stanovuje vodoprávní úřad OP 

opatřením obecné povahy (Zákon č. 254/2001 Sb.). 

2.4. Ochrana zdrojů podzemních vod v Evropském právu 

EU legislativa zbývající se ochranou podzemních vod, je pro členské vlády EU 

závazná jde zejména o (Prchalová 2014): 

 

a) Rámcová směrnice o vodě (Směrnice 2000/60/ES, 2000). 

b) Směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním (Směrnice 2006/118/ES, 2006). 

c) Směrnice o pitné vodě (Směrnice 98/83/ES, 1998). 

d) Směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. (Směrnice 

91/67/ES, 1991). 

e) Další související je směrnice standardů environmentální kvality. 

 

Hlavní principy evropské legislativy jsou zaměřeny na „nové“ aspekty ochrany a 

využívání podzemních vod, ale ještě nebyly plně aplikovány v praxi. Jde především o 

(Prchalova 2014): 

 Komplexní přístup k hospodaření a ochraně všech vod (řeky, nádrže, podzemní vody, 

využívané i nevyužívané); 
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 Existující posuzování dopadů na člověka je doplněno dopady na biologická společenství 

vodních ekosystémů; 

 Shromažďování informací o přírodních charakteristikách, antropogenních vlivech, 

způsobech užívání a monitoringu; 

 Hodnocení stavu vodních útvarů jako celku (nikoliv jednotlivých monitorovacích míst); 

 Vazba mezi povrchovými a podzemními vodami; 

 Vazba mezi vodou a souvisejícími chráněnými oblastmi. 

 

Základním EU dokumentem ochrany vod je Rámcová směrnice pro vodu (Water 

Framework Directive) kde je uveden cíl a pak jsou uvedeny postupné kroky, kterými je nutné 

navrhnout opatření a jejich účinnost kontrolovat monitoringem a následným hodnocením jak 

tohoto cíle bylo dosaženo. Environmentální cíle Rámcové směrnice pro vodu jsou (Prchalova 

2014): 

 Dosažení dobrého stavu útvarů povrchových a podzemních vod; 

 Dosažení „dobrého stavu“ chráněných oblastí (včetně odběrů vod pro lidskou potřebu); 

 Zamezit zhoršování stavu útvarů povrchových a podzemních vod; 

 Zamezit nebo omezit vniku prioritních a nebezpečných látek do povrchových a 

podzemních vod. 

 

Existují důsledky evropské legislativy pro užívání a ochranu podzemních vod: 

a) Možná negativa (Vyhláška č. 5/2001 Sb.): 

 Omezení odběrů podzemních vod, pokud vedou k snížení minimálních průtoků 

souvisejících povrchových vod nebo ochraně suchozemských ekosystémů; 

 Požadavky na předávání dat o jakosti surové vody (např. relevantní pesticidy); 

 Hodnocení stavu útvarů podzemních vod se neodvíjí striktně od limitů pro užívání, ale 

respektuje přirozené pozadí podzemních vod; 

 Možná omezení zemědělského hospodaření (hnojiva, pesticidy); 

 Šíření kontaminačních mraků, atmosférická depozice. 
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b) Pozitiva (Směrnice 2013/39/EU, 2013): 

 „Obecná“ ochrana všech vod (i mimo odběrů pro pitné účely); 

 Opakovaný cyklus – monitoring, vyhodnocení, opatření, monitoring, vyhodnocení; 

 Tlak na zlepšení jakosti surové vody na pitné účely; 

 Přísnější limity pro prioritní a nebezpečné látky, případně omezení jejich užívání; 

 Přísnější limity pro související povrchové vody – např. limit pro dusičnany – 50 mg/l 

(podzemní voda) – 15 – 20 mg/l povrchová voda. 
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3. Ochranná pásma vodních zdrojů 

Obecně platí, že podzemní voda je nejdůležitější přírodní zdroj. Například v přírodních 

oblastech, které jsou suché nebo polosuché, jsou podzemní vody často jedním z 

nejzákladnějších podmínek životaschopnosti a ekonomického rozvoje obyvatelstva. Kde 

existuje znečištění, nastává nebezpečí kontaminace podzemních vod, což je kritické pro 

lidskou společnost. 

 

3.1 Ochranná pásma vodních zdrojů v zemích EU  

V zemích EU je v současnosti v platnosti celá řada směrnic. Země EU mají k dispozici 

podrobné metodické pokyny, které vymezují rozsah, geologického, hydrogeologického a 

pedologického průzkumu hodnoceného systému podzemní vod. Tato legislativa se zabývá 

ochranou podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu, před znečištěním dusičnany 

ze zemědělství zdrojů, aj., detailně také se zabývají interakcemi podzemní vody s 

atmosférickými srážkami, povrchovou vodou a půdou s využitím vhodných modelů (Šeda et 

Vrbová 2014). 

 

Ale problém je, že v dnešní době však, žádná ze směrnic EU není přímo zaměřena na 

stanování ochranných pásem vodních zdrojů podzemní vody. Ve většině zemí Evropského 

společenství je tak ochrana podzemní vody řešena národními předpisy, a to jak v úrovni 

legislativní, tak metodické a případně i technické (Šeda et Vrbová 2014). 

 

3.2. Ochrana pásma vodních zdrojů v České republice 

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadností zdrojů podzemních nebo 

povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným 

odběrem více než 10000 m
3
 za rok stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma. OP mají 2 hlavní 

úkoly: kvantitativní (tj. ochranu množství) a kvalitativní (tj. ochranu jakosti) ochranu 

podzemní vody. U menších vodních zdrojů pro individuální zásobování a u zdrojů neurčených 

pro zásobování pitnou vodou se ochranná pásma nemusí vyhlašovat a jejich ochrana je často 

zajištěna pouze na úrovni obecné ochrany vod (Šeda et Vrbová 2014). 
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Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního 

zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, 

která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby 

nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. Ochranným 

pásmům Vznikajícím podle různých právních předpisů chybí z hlediska plošného rozsahu a 

limitů hospodářské činnosti jednotnost nebo alespoň jistá vyváženost. Především v případě 

ochranných pásem vodních zdrojů podzemní vody II. stupně. Zatímco některé zahrnují pouze 

bližší okolí jímacího objektu v dosahu hydraulického účinku jímání, jiné jsou naopak plošně 

rozsáhlá a chrání i vzdálenější oblasti infiltrace. Výjimkou bohužel nejsou ani případy, kdy 

rozsah ochranného pásma nemá žádnou „hydrogeologickou“ logiku především v územích s 

více kolektorovým zvodněným systémem (Muzikář et al. 1999). 

 

Praktickým příkladem je situace v Olomouci. Zatímco vodárenská soustava Východní 

Čechy nemá většinu ochranných pásem aktualizováno a jedná se o původní PHO (zákon 

138/1973 Sb.), která jsou stalé platná a nejsou zpravidla zapsaná v katastru nemovitostí, 

Skupinový vodovod Olomouc má všechny pásma převymezena zpravidla na základě 

modelových řešení proudění podzemní vody a zapsána v katastru nemovitostí (Šeda et Vrbová 

2014). 

 

Zatímco průměrný povolený odběr ze všech jímacích území pro vodárenskou soustavu 

Východní Čechy činí 1094 l/s, pro Skupinový vodovod Olomouc je toto množství 775 l/s. 

Toto povolené množství vody je v případě Vodárenské soustavy Východní Čechy chráněno 

ochrannými pásmy, které se rozkládají na ploše cca 435 km
2
 a v případě Skupinového 

vodovodu Olomouc tato plocha činí pouze 104 km
2
. Měrnou velikost ochranných pásem pro 1 

l/s povoleného odběru zachycuje následující Obr. 2. (Šeda et Vrbová 2014). 
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Obr. 2: Srovnání měrná velikost ochranných pásem pro 1 l/s povoleného odběru pro Vodárenskou 

soustava Východní Čechy a Skupinový vodovod Olomouc (Šeda et Vrborá, 2014). 

Srovnání těchto dvou významných vodovodů ukazuje to, co je v praxi běžné, že 

původní PHO v případě, že jsou na základě moderních postupů (modelové řešení proudění 

podzemní vody apod.) aktualizována a převymezena, zabírají zpravidla menší plochu a někdy 

jsou i prostorově jinak orientovaná. Navíc vzhledem k tomu, že jsou zapsána v katastru 

nemovitostí, což původní PHO zpravidla nejsou, zvyšuje se i informovanost a povědomost 

veřejnosti o tom, že se nachází v území se speciální ochranou vod, což je jistě žádoucí (Šeda et 

Vrbová 2014). 

 

Hlavní náplní metodického doporučení by mělo být stanovení jednotných principů a 

kritérií pro navrhování a stanovování ochranných pásem vodních zdrojů podzemních vod a pro 

jejich provozování. V dalším textu se uvádí (pouze v ideové rovině) základní náplň tohoto 

metodického doporučení tak, jak byla navržena a předložena odboru ochrany vod MŽP (Šeda 

et Vrbová 2014). 
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1. Stanovování ochranných pásem vodních zdrojů podzemních vody v různých 

hydrogeologických strukturách, které je odvislé od morfologie terénu, propustnosti 

horninového souboru a sklonu hladiny podzemní vody, tedy obecně od faktorů ovlivňující 

rychlost proudění podzemní vody a s ní obvykle související rychlost přenosu potenciálních 

kontaminantů. Předběžně lze tyto struktury rozdělit na: 

 Struktury s průlinovou propustností horninového souboru a volnou hladinou podzemní 

vody (kvartér + terciér) v oblasti útvarů podzemní vody svrchní vrstvy;  

 Struktury s puklinovou či průlino-puklinovou propustností horninového souboru 

s volnou až mírně napjatou hladinou podzemní vody (krystalinikum + starší 

sedimentární komplexy) v oblasti útvarů podzemní vody základní vrstvy; 

 Struktury pánevní s puklino-průlinovou propustností horninového souboru s volnou až 

napjatou hladinou podzemní vody, včetně infiltračních oblastí (především česká křída a 

jihočeské pánve) v oblasti útvarů podzemní vody základní vrstvy a hlubinné vrstvy; 

 Struktury s krasovou a pseudokrasovou propustností horninového souboru s velkou 

rychlostí proudění podzemní vody, (karbonátové horniny a horniny s intenzivním 

tektonickým porušením) v oblasti útvarů podzemní vody základní vrstvy. 

 

Pro každou z těchto typových struktur bude sestavena samostatná metodika ke 

stanovení rozsahu ochranných pásem ve vazbě na velikost odběru vody, geometrii struktury, 

dobu zdržení, apod. (Šeda et Vrbová 2014). 

 

2. Průzkumné práce, které bude třeba realizovat pro efektivní stanovení ochranných 

pásem vodních zdrojů podzemní vody. 

 

Podle Šedy et Vrbové (2014) mohou ty zahrnovat široké spektrum prací a metodické 

doporučení bude v této části obsahovat návod na použití jednotlivých průzkumných metod 

(např. vrtná sondáž, testovací práce, geofyzikální průzkum, hydrometrický průzkum, 

mapování zdrojů znečištění a rizikových části hydrogeologické struktury, screening jakosti a 

tlakových poměrů podzemní vody). 
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3. Zákazy a omezení pozemků, staveb nebo činností v ochranných pásmech vodních 

zdrojů podzemních vod (Šeda et Vrbová 2014). 

4. Popisné a technické údaje o vodním zdroji a odběru vody, časovém vývoji odběru a 

kvality vod, stávající vodoprávní rozhodnutí o jímání vod (Šráček et al., 2000). 

5. Informace o stávajících PHO, zhodnocení jejich funkce a účinnosti (Šráček et al. 

2000). 

6. Charakteristika širšího území kolem vodního zdroje: geomorfologické, klimatické, 

hydrologické, pedologické, geologické, hydrogeologické poměry (Šráček et al. 2000). 

7. Analýza rizik ohrožení vodního zdroje jako: povodně, sesuvy, nebezpečí infiltrace 

vod z blízkého znečištěného toku, existence důlního odvodňování v sousedství, sedání 

povrchu, regionální pokles hladiny podzemní vody, apod. (Šráček et al. 2000). 

 

 

Obr. 3: Ochranná pásma (OP) vodních zdrojů v ČR (zdroj: www.heis.vuv.cz). 

 

http://www.heis.vuv.cz/
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3.3. Zápis ochranných pásem vodních zdrojů do katastru nemovitostí 

Výčet parcelních čísel pozemků podle katastrálních území, které jsou stanovením 

ochranného pásma dotčeny, je nutno předložit katastrálním úřadům. Výčet je podkladem pro 

zapsání těchto staveb a vyznačení ochranných pásem podle odst. 2 § 20 vodního zákona do 

katastru nemovitostí. Zasílá se příslušnému katastrálního úřadu do 30-ti dnů po nabytí právní 

moci rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodoprávním úřadem (Sborníku-Seminářu 

SOVAK, 2010). 

Obsahuje: 

1. Kopie katastrální mapy se zákresem průběhu hranice ochranného pásma vodního zdroje; 

2. Záznam podrobného měření zněm, pokud jeho hranice není totožná s hranicemi parcel 

v katastrální mapě; 

3. Listina obsahující podle obcí a katastrálních území seznam chráněných nemovitostí. 

 

V katastru nemovitostí se ochranné pásmo vyznačuje v souboru popisných informací 

údajem o způsobu ochrany nemovitosti (parcela, budova, jednotka) jen evidenci katastru 

nemovitostí, tzn., že ochranné pásma není evidováno u parcel ve zjednodušené evidenci (Šeda 

2012). 
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4. Legislativa 

4.1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Legislativně je ochrana vodních zdrojů podpořena v § 30 vodního zákona, kde je 

stanovení ochranných pásem považováno za veřejný zájem a kde jsou uvedeny zásady a 

kriteria stanovení ochranných pásem vodního zdroje. 

 

Vodoprávní úřad ochranná pásma stanoví opatřením obecné povahy k ochraně 

vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod 

využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 

10 000 m
3
 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité 

vody. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je 

zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. 

 

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního 

zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, nádrží s vodárenským 

využitím s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení na hladině nádrže 100 m od 

odběrného zařízení, u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 

10 m od odběrného zařízení. Do tohoto pásma je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, 

které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které 

tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím i další výjimky ze zákazu 

vstupu a vjezdu. Ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích 

stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti 

nebo zdravotní nezávadnosti. V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti 

poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, 

jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného 

pásma (Zákon č. 254/2001 Sb.). 
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4.2. Neplatná vyhláška 137/1999 Sb. 

Tato vyhláška Ministerstva životního prostředí je v této době neplatná. Nicméně díky 

tomu, že neexistuje platný ekvivalent, je tato vyhláška v současnosti stále využívána, protože 

jsou v ní obsaženy stále použitelné a vhodné postupy a pravidla. Ochranná pásma se stanovují 

na základě odborného posouzení stavu a potřeb ochrany vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 

nezávadnosti vodního zdroje ve vztahu k jeho hydrologickému povodí nebo 

hydrogeologickému rajónu. 

 

Podklady pro rozhodnutí o stanovení či změně ochranných pásem zahrnují zejména: 

popisné a technické údaje o vodním zdroji a odběru vody z něho, s přihlédnutím k některým 

faktorům a vlivům. Co se týká charakteristiky území navrhovaných ochranných pásem ve 

vztahu k hydrologickému povodí nebo hydrogeologickému rajónu vodního zdroje zahrnující 

důležitý poměry, které jsou (Vyhláška č. 137/1999 Sb.): 

1. geomorfologické poměry, 

2. meteorologické a klimatické poměry, 

3. hydrografické a hydrologické poměry, 

4. pedologické poměry, 

5. geologické a hydrogeologické poměry, 

6. údaje o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů, podle zvláštních předpisů o 

ochraně přírody a krajiny, chráněných akumulace vod, chráněných ložiskových územích, 

ochranných pásmech vodních zdrojů, ochranných pásmech k ochraně vodohospodářských děl. 

 

Je důležité udělat analýzu rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 

nezávadnosti vodního zdroje.  

1. Ohrožení vodního zdroje vlivem přírodních poměrů, 

2. Množství a jakosti podzemních a povrchových vod, které se nacházejí v blízkosti 

vodního zdroje a mohou ovlivnit jeho vydatnosti, jakost nebo zdravotní nezávadnost, 

3. Údaje o ostatních odběrech vody v blízkosti vodního zdroje, 

4. Charakteristice zástavby a hospodářského využívání území, 

5. Zdroje znečištění v zájmovém území. 
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Dalším krokem je návrh stanovení ochranných pásem jako zákres a popis ochranných 

pásem včetně návrhu jejich vyznačení v terénu. Pro parcelní čísla a druh pozemků podle 

katastru nemovitostí pro území ochranných pásem, ve vztahu k jednotlivým nemovitostem, 

budou navržena a zdůvodněna konkrétních ochranná opatření a další návrh ověřování 

účinnosti ochrany vodního zdroje ochrannými pásmy např. monitoring jakosti vody (Vyhláška 

č. 137/1999 Sb.). 

 

Vodoprávní orgán může stanovit ochranné pásmo prvního stupně v rozsahu menším. 

Ochranné pásmo I. stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území a pro zásobování 

pitnou vodou pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí rozšířenou o pruh o 

minimální šířce 50 m nad maximální kótu vzdutí podél celé nádrže. V dalších případech 

stanoví ochranné pásmo I. stupně na hladině nádrže 100 m od odběrného zařízení (Vyhláška č. 

137/1999 Sb.). 

 

Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně; může být 

tvořeno souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci hydrologického povodí 

nebo hydrogeologického rajonu. Ochranné pásmo II. stupně se nestanoví v případech, kdy 

území ochranného pásma prvního stupně v daných podmínkách dostatečně zajišťuje ochranu 

vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje (Vyhláška č. 137/1999 Sb.). 

4.3. Lázeňský zákon č. 164/2001 Sb. 

V tomto zákoně o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod 

jsou ochranná pásma vyhlašovaná tak, že se stanoví riziková pásma ministerskou vyhláškou 

pro léčivé vody, léčivé minerální vody, k ochraně zdroje před činnostmi, které mohou 

nepříznivě ovlivnit jeho chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti, jeho zdravotní 

nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Ochranná pásma se stanoví zpravidla ve dvou 

stupních a u jednotlivých zdrojů se stanoví na základě odborných posudků zpracovaných 

osobou s odbornou způsobilostí. Náklady na změnu již existujících ochranných pásem hradí 

ten, na jehož návrh má dojít k úpravě ochranného pásma nebo uživatel zdroje. Pokud nemá-li 

zdroj uživatele, hradí tyto náklady MŽP. 
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Co se týká Ochranného pásma I. stupně, to se stanoví pro území zahrnující zpravidla 

okolí výstupu zdroje, tzn., že ochranné pásmo stanoví zpravidla pro území vymezené kruhem 

o poloměru 50 m od zdroje, kde jsou zakázány všechny činnosti s výjimkou těch, které jsou 

nutné v zájmu ochrany a využívání zdroje. Zahrnuje-li ochranné pásmo historicky 

urbanizované území, zdroje možného znečištění se v něm odstraní v rozumně možné míře s 

ohledem na tyto skutečnosti. Vyhláška ministerstva stanoví taký, že pro území větší než 

vymezené kruhem o poloměru 50 m od zdroje je zakázáno provádět činnosti, které mohou 

negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje. Tyto činnosti a 

termín jejich ukončení v návaznosti na místní geologické podmínky. Potom, podle grafických 

a písemných podkladů předložených ministerstvem, katastrální úřad eviduje ochranné pásmo 

I. stupně v katastru nemovitostí. 

 

V rámci ochranného pásma II. stupně lze vymezit dílčí pásma s rozdílným stupněm 

ochrany k ochraně zřídelní struktury zdroje, popřípadě infiltračního území zřídelní struktury 

zdroje, apod. V této zóně je zakázáno provádět určíte činnosti, a má stejné podmínky jako 

pásmo I. stupně, aby bylo minimalizováno riziko negativně ovlivnit chemické, fyzikální a 

mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost 

zdroje. Ochranné pásmo je vymezeno v základní mapě v měřítku 1 : 10 000 a zakreslí se též 

do základní mapy v měřítku 1 : 50 000. 

 

Při stanovení hranic ochranného pásma se přihlíží k hranicím jednotlivých parcel podle 

katastru nemovitostí, případně k přirozeným a umělým hranicím v terénu (Zákon č. 164/2001 

Sb.). 

 

4.4. Neplatná Směrnice Ministerstva Zdravotnictví ČSR č. 51/1979 

Tato směrnice, Hygienické předpisy od Ministerstva zdravotnictví ČSR, svazek 

44/1979 je vydaná pod titulem Směrnice o základních hygienických zásadách pro stanovení, 

vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování 

pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží. Při návrhu a stanovení pásem 
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hygienické ochrany se přihlíží k přirozeným hranicím prostředí, jakož i k umělým hranicím 

prostředí jako např. komunikacím, zemědělským honům, hranicím lesních porostů a oddělení. 

Tato směrnice, v dnešně době, už není platná, ale doporučuje soubor činností, které by v tomto 

území neměly být prováděny. 

 

4.4.1. Pásmo hygienické ochrany I. stupně 

Pásmo hygienické ochrany I. stupně se stanovilo u objektů jímajících podzemních 

vody zpravidla ve formě kruhové plochy, u jímaných pramenů ve formě kruhové výseče ve 

směru přítoku vody k jímacímu zařízení ve vzdálenosti 10 až 50 m. Mělo být pokryto 

vhodným trvalým vegetačním pokryvem, zpravidla zatravněním a zajištěno tak, aby bylo 

zamezeno jeho erozi a zátopám (Směrnice Ministerstva Zdravotnictví ČSR, 1979). 

 

4.4.2. Pásmo hygienické ochrany II. stupně  

 Nesmí se zde provádět zemní práce narušující půdní pokryv, používat trhaviny a toxické 

látky, pást zvířata a jakkoliv znečišťovat krycí vrstvy. K zábraně zplanění vegetace, 

degenerace půdy a půdní mikroflóry lze použit omezeně kombinovaná hnojiva s 

omezenou rozpustnosti. Není dovoleno vykonávat právo myslivosti (Směrnice 

Ministerstva Zdravotnictví ČSR, 1979). 

 

Co se týká v rozhodnutí o stanovení k ochraně pásma hygienické ochrany II. stupně 

může vodohospodářský orgán rozdělit toto pásmo podle hydrogeologických poměrů, 

vzdálenost k rozvodnici a konfiguraci terénu na vnitřní a vnější část, určí se hranice mezi 

nimi linií, od niž je doba zdržení vody v horninovém prostředí 50 dnů, nejméně však ve 

vzdálenosti 50 m od místa odběru a stanovit odlišné podmínky pro jejich využívání. Je určeno 

především k ochraně před znečištěním mikrobiálním, toxickými látkami, látkami 

ovlivňujícími senzorické vlastnosti vody a látkami jinak škodlivými (Směrnice Ministerstva 

Zdravotnictví ČSR, 1979). 



Rolf Fonseca Rodriguez: Preventivní ochrana zdrojů pitných vod v České republice a Peru 

 

2014 18 

4.4.3. Vnitřní pásmo hygienické ochrany II. stupně  

 Nemusí se zřizovat u zdrojů pozemních vod s napjatou hladinou podzemní vody, je-li 

její infiltrační oblast ve větší vzdálenosti než dráha nutná pro 50 denní zdržení přitékající 

vody.  

 Je nepřípustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být znečištění zdroje 

podzemní vody a přísun složek.  

 Asanují se hřbitovy, žumpy, hnojiště, močůvkové jímky, skládky odpadů a jiné zdroje 

znečištění a kejda hospodářských zvířat, komposty.  

 Nesmí se těžit zemní hmoty a rašelina, zřizovat zářezy, kamenolomy a provádět důlní 

činnosti, vrty a jiné zásahy, jimž se narušuje oživená půdní vrstva a zmenšuje mocnost 

krycích vrstev.  

 Nesmí se převádět odpadní vody, provozovat zařízení, které by mohlo ovlivnit režim 

zvodněných vrstev.  

 Při zemědělství využití území se nesmí sít obilí mořené sloučeninami rtuti. 

 Nesmí se stanovat, tábořit, budovat sportoviště, popřípadě provozovat sportovní 

činnosti, koupat se, parkovat, mýt a opravovat motorová vozidla apod. (Směrnice 

Ministerstva Zdravotnictví ČSR, 1979). 

 

4.4.4. Vnější pásmo hygienické ochrany II. stupně  

Nesmí se v něm provozovat skládky městských a průmyslových odpadů, fekálií a kalů 

a odpadních vod s obsahem radioaktivních látek a toxických složek, jakož i vodohospodářská 

díla určená k čištění odpadních vod nebo odkaliště (Směrnice Ministerstva Zdravotnictví ČSR, 

1979). 

 

4.5. Norma pro pitnou vodu 

Česká republika a Peru, mají různé hodnoty maximální přípustné referenční limity 

(LMP) pro lidskou spotřebu, rozlišování ukazatelů mikrobiologické, biologické, fyzikální, 
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chemické a organoleptické pitné vody, které musí být v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy. V případě jejich absence, jsou brány v úvahu normy mezinárodní. Maximální 

přípustné referenční limity (LMP) pro pitnou, které se aktuálně kontrolují v obou zemích, jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tab. 1: Maximální přípustné limity (LMP) ukazatelů kvality vody v ČR (Vyhláška č. 252/2004 Sb.)a 

Peru (zdroj: http://www.monografias.com/trabajos96/normatividad-ambiental-del-agua/normatividad-

ambiental-del-agua2.shtml).  

ukazatel limit - 

PERU 

jednotka limit - 

ČR 

jednotka 

Celkem koliformních  0 UFC/100 ml 0 KTJ/100 ml 

Termotolerantní 

koliformních  

0 UFC/100 ml - - 

Heterotrofní bakterie  500 UFC/m.l. - - 

pH 6,5 – 8,5 - 6,5 – 9,5 - 

Zákal,  5 UNT 5 ZF (t,n) 

Konduktivita 1500 25°C uS/cm 125 mS/m 

Barva 20 UCV – Pt-Co 20 mg/1 Pt 

Chloridy 250 mg/l 100 mg/l 

Sírany 250 mg/l 250 mg/l 

Tvrdost 500 mg/l - - 

Dusičnany 50 mg/l (*) 50 mg/l 

Železo 0,3 mg/l 0,2 mg/l 

Mangan 0,2 mg/l 0,050 mg/l 

Hliník 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

Měď 3 mg/l 1000 ug/l 

Olovo 0,1 mg/l (*) 10 ug/l 

Kadmium 0,003 mg/l (*) 5,0 ug/l 

Arzén 0,1 mg/l (*) 10 ug/l 

Rtuť 0,001 mg/l (*) 1,0 ug/l 

Chrom 0,05 mg/l (*) 50 ug/l 
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Fluoridy 2 mg/l 1,5 mg/l 

Selen 0,05 mg/l 10 ug/l 

(*) - toxická látka 

 

4.5.1. Limity mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické 

ukazatele pitné vody v ČR. 

 

Tab. 2: Mikrobiologické a biologické ukazatele (Vyhláška č. 252/2004 Sb.). 

ukazatel jednotka limit 

Clostridium perfringens KTJ/100 ml 0 

enterokoky KTJ/100 ml 0 

KTJ/250 ml 0 

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 
 

KTJ/250 ml 0 

mikroskopický obraz -abioseston % 10 

mikroskopický obraz - počet organismů jedinci/ml 50 

mikroskopický obraz - živé organismy jedinci/ml 0 

počty kolonií při 22 °C KTJ/ml 200 

KTJ/ml 500 

počty kolonií při 36 °C KTJ/ml 100 

KTJ/ml     

20 Pseudomonas aeruginosa KTJ/250 ml      

0  

Tab. 3: Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele (Vyhláška č. 252/2004 Sb.). 

ukazatel symbol jednotka limit 

1,2 - dichlorethan  µ.g/1 3,0 

akrylamid  µ.g/1 0,1 
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amonné ionty NH4
+
 m.g/1 0,50 

antimon Sb µ.g/1 5,0 

benzen  µ.g/1 1,0 

benzo[a]pyren BaP µ.g/1 0,010 

beryllium Be µ.g/1 2,0 

bor B mg/1 1,0 

bromičnany Br03
-
 µ.g/l 10 

celkový organický 

uhlík 

TOC mg/1 5,0 

dusitany NO2
-
 mg/1 0,50 

epichlorhydrin  µ.g/l 0,10 

hořčík Mg mg/1 
10 

20 - 30 

chemická spotřeba 

kyslíku 

(manganistanem) 

CHSK- 
Mn 

mg/1 3,0 

chlor volný  mg/l 0,30 

chlorethen 

(vinylchlorid) 

 µ.g/l 0,50 

chloritany C1O2
-
 µ.g/l 200 

chuť   
přijatelná 
pro 

odběratele 

kyanidy celkové CN
-
 mg/1 0,050 

microcystin-LR  µg/l 1 

nikl Ni µg/l 20 

ozon O3 µg/l 50 

pach   
přijatelný 
pro 

odběratele 

pesticidní látky  µg/l 0,10 

pesticidní látky 

celkem 

 µg/l 0,50 

polycyklické 

aromatické uhlovodíky 
PAU µg/l 0,10 

sodík Na mg/1 200 

stříbro Ag µg/l 50 

tetrachlorethen PCE µg/l 10 



Rolf Fonseca Rodriguez: Preventivní ochrana zdrojů pitných vod v České republice a Peru 

 

2014 22 

trihalomethany THM µg/l 100 

trichlorethen TCE µg/l 10 

trichlormethan 

(chloroform) 
 µg/l 30 

vápník Ca mg/1 
30 

40 - 80 

vápník a hořčík Ca + Mg mmo1/1 2- 3,5 

 

Hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejích přirozených součástí 

nebo provozních parametrů vychází z hodnoty, jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní 

zdravotní riziko. Není-li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní hranici rozmezí 

přípustných hodnot. Pitná voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv 

druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví. 

 

Je-li výsledek stanovení hodnot mikrobiologických a biologických ukazatelů s nejvyšší 

mezní hodnotou vyšší než hygienický limit, jsou neprodleně činěna nápravná opatření. 

 

Minimální roční četnost odběrů a rozborů vzorků pitné vody pro provádění kontroly, 

zda voda má jakost pitné vody, podle hodnoty maximální přípustné referenční limity je 

uvedena v tabulce 4. Je-li pitná voda dodávána jen po část roku (sezonně), četnost rozborů se 

úměrně krátí, nesmí však být menší. Minimální rozsah kontrolních rozborů vzorků pitné vody. 

 

Odběr vzorku vody a stanovení hodnot ukazatelů, u nichž došlo k překročení 

hygienického limitu, se opakuje pro potvrzení nedodržení stanovených hygienických limitů 

(Vyhláška č. 252/2004 Sb.). 
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Tab. 4: Minimální roční četnost odběru a rozsah rozborů vzorků pitné vody 

(mimo balené vody) (Vyhláška č. 252/2004 Sb.). 

Počet obyvatel 

zásobované oblasti 

(§ 2 písm. d)) 

při denní spotřebě 200 1 

na osobu 

Objem vody 

rozváděné 

či produkované 

v zásobované oblasti 

(m
3
/den) 

*) 

Roční počet 

vzorků pro 

zkrácený rozbor 

**) 

Roční počet 

vzorků pro 

úplný rozbor 

**) ≤ 50 10       1 1 za dva roky 

> 50 ≤ 100 >10 ≤ 20 2 1 

> 100 ≤ 500 >20 ≤ 100 3 1 

> 500 ≤ 5 000 > 100 ≤ 1 000 4 2 

> 5 000 ≤ 50 000 
> 1 000 ≤ 10 

000 

4 

+ 3 na každých 

1 000 

m
3
/den (včetně 

nedokončených) 

z celkového objemu 

1 

+ 1 na každých 3 300 

m
3
/den (včetně 

nedokončených) 

z celkového objemu 

> 50 000 ≤ 500 

000 
> 10 000 ≤ 100 

000 

3 

+ 1 na každých 10 000 

m
3
/den (včetně 

nedokončených) 

z celkového objemu 

> 500 000 > 100 000 

10 

+ 1 na každých 25 000 

m
3
/den (včetně 

nedokončených) 

z celkového objemu 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

*) Neodpovídá-li objem vyráběné vody počtu obyvatel podle hodnot uvedených v 

tabulce, považuje se za rozhodující počet zásobovaných obyvatel. 

**) Příklad výpočtu: pro objem rozváděné vody 5200 m
3
/den je počet krácených 

rozborů 22 [4 + (6 x 3)] a počet úplných rozborů 3 [1 + (2 x 1)]. 
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5. Vývoj ochranných pásem vodních zdrojů v uplynulých 

desetiletích 

V období let 70. minulého století byla první vlna systematických návrhů ochranných 

pásem vodních zdrojů podzemních vod, kdy byla stanovena řada plošně velmi rozsáhlých 

ochranných pásem zahrnujících celé hydrogeologické nebo hydrologické povodí vodního 

zdroje podzemní nebo povrchové vody.  

 

Druhá a velmi rozsáhlá vlna stanovení proběhla v období let 1980 – 1985 tak, že byla 

uveřejněna směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 51/1979 a v podstatě jednotnou metodikou 

byl navržen jak rozsah ochranných pásem (resp. PHO), tak specifikace limitujících činností na 

území ochranných pásem. V praxi to znamenalo, že kolem každého jímacího objektu bylo 

vymezeno skoro taxativně PHO 1. stupně, pro vymezení PHO 2. stupně – vnitřní část byl 

většinou využit výpočet tzv. 50ti denního zdržení vody v horninovém prostředí a do PHO 2. 

stupně – vnější část bylo zahrnuto infiltrační povodí vodního zdroje, případně jeho část. Co se 

týče platnosti pásem stanovených v období zmíněných dvou vln, byla buďto neomezená nebo 

časově limitovaná. 

 

Další třetí vlna návrhů, resp. revizí ochranných pásem vodních zdrojů nastala koncem 

90. let po vydání zákona č. 14/1998 Sb., resp. vyhlášky MŽP č. 137/1999 Sb. Zásadní 

změnou, s částečnou výjimkou rozsahu OP 1. stupně, byl institut individuálního posouzení jak 

rozsahu ochranných pásem, tak návrhů limitujících činností s tím, že obojí budou odvozeny 

především od analýzy rizika ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního 

zdroje. Pásma stanovená na základě těchto nových právních institutů byla velmi početná, ne 

každé pásmo se však podařilo vyhlásit a řada nových návrhů ochranných pásem vodních 

zdrojů se ve správním řízení projednává už několik let (Šeda 2012). 

 

  



Rolf Fonseca Rodriguez: Preventivní ochrana zdrojů pitných vod v České republice a Peru 

 

2014 25 

6. Ochrana vod v Peru 

V oblastech přírodních a umělých toků je udržován ochranný pás území potřebný pro 

ochranu, primární užití vody, volný tranzit, rybolov, monitorovací cesty a jiné služby. Národní 

úřad pro vodu (Autoridad Nacional del Agua – ANA) ve spolupráci s Úřadem životního 

prostředí musí vypracovat strategie a plány pro prevenci a adaptaci na dopady klimatických 

změn a jejich účinky na množství vody a klimatické podmínky na místní, regionální a národní 

úrovni. Rovněž provádí analýzu zranitelnosti vodních zdrojů, ledovců, jezer a průtoku vody za 

tímto účelem. 

 

Národní úřad spolu s Radou povodí by měl pečovat o ochranu vody, která zahrnuje 

zachování a ochranu jejich pramenů, ekosystémů, přírodního bohatství v souladu se zákonem 

a dalších platných norem. Za tímto účelem může spolupracovat s příslušnými uživateli. 

Národní úřad prostřednictvím příslušné Rady povodí, vykonává kontrolní funkce a dohled, za 

účelem zabránění kontaminaci moře, řek a jezer tak, jak jim přísluší. Může se za tímto účelem 

koordinovat se sektorem veřejné administrativy, regionálními a lokálními vládami. Stát 

uznává jako ekologicky citlivé oblasti místa, kde se toky řek nacházejí v původní přírodní 

krajině. Národní úřad pro vodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí může 

deklarovat neporušitelné oblasti, kde nebylo přiznáno žádné právo na použití nebo vlastnictví 

vody (Zákon č. 29338/ 2009). 

 

Peruánská vláda vyhlásila jako "národní zájem" ochranu kvality vody v přírodních 

zdrojích a jejich přidružených oblastech podle Nejvyšší vyhlášky č. 007-2010-AG, ve kterých 

zákon stanovil povinnost provedení vícesektorového “Program šetrného vypouštění vod do 

povrchových toků a znovuvyužití odpadních vod” (Programa de Adecuación de Vertimientos 

y Reúso de Agua Residual - PAVER) podle Narodního úřadu pro vodu (Autoridad Nacional 

del Agua - ANA). Nejvyšší vyhláška také definuje priority Národního úřadu pro vodu v 

Programu pro sledování a monitorování znečištění v řekách na území s vážnými problémy se 

znečištěním (zdroj: http://www.minag.gob.pe). 

 

http://www.minag.gob.pe/
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Vodoprávní úřad společně se Sanitárním, může rozhodovat o tom, co nejvíce přispívá k 

tomu, aby voda, jakožto životní element, byla přístupná všem bytostem v dostatečném 

množství k uspokojení základních potřeb a zabránění jejich kontaminaci. Vodoprávní úřad 

ustanovuje opatření a aplikuje nezbytné prostředky pro zamezení ztrát vody povrchovým 

odtokem, prosakováním, odpařováním, povodněmi, neadekvátním používáním nebo z jiných 

příčin, s cílem dosáhnout maximální dostupnosti vodních zdrojů a vyšší účinnosti při jejich 

používání. Všichni uživatelé jsou povinni: používat vodu účelně a hospodárně v místě a za 

účelem, pro který byla poskytnuta; také úměrně přispívat k zachování a údržbě řečišť, vodních 

staveb, monitorovacích cest a dalších veřejných zařízení, stejně jako k výstavbě nezbytných 

vodních děl; Zabránit vylití vody z toku či z nádrže, kde by měla být zadržována; atd. (Zákon 

č. 17752/ 1969). 

 

Voda je dědictvím národa a její využívání musí být realizováno efektivně a s ohledem 

na práva třetích osob, v souladu s ustanoveními zákona. Je nutno podporovat udržování či 

zlepšování fyzikálně-chemických vlastností vody, zajistit hydrologický režim ve prospěch 

životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti státu (Zákon č. 29338/ 2009). Ve státech s 

nedostatkem vody jsou lokální, regionální a vnitrostátní orgány, odpovědné za regulaci služeb 

k naplňování osobních potřeb. 

 

Národní úřad pro vodu ve spolupráci s Radou Povodí na místě, kde se voda nachází, ať 

už se jedná o přírodní nebo umělé toky, kontroluje, dohlíží a monitoruje dodržování 

environmentálních norem na kvalitu vody na základě Standardů kvality životního prostředí 

pro vodu (Estándares de Calidad Ambiental del Agua - ECA-voda) a ustanovení a programů 

pro jejich implementaci stanovenou orgánem životního prostředí. Také ustanovuje prostředky 

pro prevenci, kontrolu a nápravu kontaminace vody a s tím spojený užitek. Rovněž 

implementuje monitorovací a dohlížecí činnosti, a to zejména v oblastech, kde existují 

rizikové aktivity ohrožující kvalitu nebo množství zdrojů. Národní úřad pro vodu může 

deklarovat zakázané oblasti a ochranná pásma za účelem ochrany vodních ploch a obnovy 

ekosystému a zachování zdrojů. V těchto případech se můžou omezit či dočasně pozastavit 

práva na užívání vody (Zákon č. 29338/ 2009). 
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7. Srovnání ochrany zdrojů pitných vod ČR - Peru 

V České republice a v Peru je obecná ochrana vod legislativně zajištěna řadou právních 

předpisů, které jsou obecně závazné tzn., že se jimi každý bez výjimky musí řídit. Některé 

přístupy k ochraně vod v obou zemích jsou stejné, pokud jde o legislativní zajištění. 

Legislativa ČR je podstatně konkrétnější zejména v oblasti zvláštní a speciální ochrany. 

 

7.1. Ochrana vod v České republice  

Existují vodohospodářsky významné oblasti, zásadní pro ochranu vodních zdrojů, jako 

např. území se zvláštní ochranou vod, o jejichž ochranu má stát zájem, tj. chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dále jsou speciální ochranou dotčena především 

ochranná pásma (OP) vodních zdrojů, kde jsou navrhovány monitoringy kontaminace apod. 

jako doplňující prvky speciální ochrany. 

 

Stav ochranných pásem zdrojů podzemní vody má 2 hlavní úkoly: kvantitativní (tj. 

ochranou množství) a kvalitativní (tj. ochranou jakosti) ochranu podzemní vody. Povinně jsou 

vyhlašována ochranná pásma pro vodní zdroje, jestliže jde o zdroje s průměrným ročním 

odběrem převyšujícím 10000 m
3
 tzn., že stanovení ochranných pásem vodního zdroje je 

automatické. U menších vodních zdrojů pro individuální zásobování a u zdrojů neurčených 

pro zásobování pitnou vodou se ochranná pásma nemusí vyhlašovat a jejich ochrana je často 

zajištěna pouze na úrovni obecné ochrany vod. 

 

V legislativě jsou vymezené doporučené činnosti, které jsou komplexními přístupy k 

hospodaření a ochraně všech vod (řeky, nádrže, podzemní vody, využívané i nevyužívané). 

Posuzování dopadů na člověka je doplněno dopady na biologická společenství vodních 

ekosystémů, vazbu mezi povrchovými a podzemními vodami, atd. 

 

Nedoporučené činnosti v ochranných pásmech jsou například, hřbitovy, žumpy, 

hnojiště, močůvkové jímky, skládky odpadů a jiné zdroje znečištění. Problematické jsou 
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činnosti, jimž se narušuje oživená půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev. Nesmí se 

stanovat, tábořit, budovat sportoviště, popřípadě provozovat sportovní činnosti, koupat se, 

parkovat, mýt a opravovat motorová vozidla. Nesmí zde být skládky městských a 

průmyslových odpadů, fekálií a kalů a odpadních vod s obsahem radioaktivních látek a 

toxických složek, jakož i vodohospodářská díla určená k čištění odpadních vod nebo odkaliště, 

při zemědělství využití území se nesmí sít obilí mořené sloučeninami rtuti, apod. Tyto 

specifické pravidla nejsou v Peru. 

 

7.2. Ochrana vod v Peru  

Zatímco legislativa nestanovuje povinné vyhlašovaní ochranných pásem zdrojů, může 

být ochranné pásmo stanoveno, ale není jednoznačně dán ani stupeň ochrany pásem, jejich 

rozloha, ani zakázané či povolené aktivity uvnitř ochranných pásem. 

 

To znamená, že v Peru pojem speciální ochrany oblastí vodních zdrojů nebyl stanoven. 

Z tohoto důvodu se zákony a předpisy nezmiňují o ochraně vodních zdrojů před kontaminací. 

Nicméně, zvláštní ochrana může být v případě možného znečištění podzemních vod nastavena 

v určitých místech. Právní předpis nevymezuje ani území, ani konkrétní podmínky pro zdroje 

pitné vody. Jediným, kdo stanovuje rozsah ochrany určité oblasti svým rozhodnutím je 

Národní úřad pro vody (ANA), který stanoví také všechny podrobnosti. 
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8. Příklad charakteristiky území pro návrh ochranných pásem ve 

vztahu k hydrologickému povodí nebo hydrogeologickému rajónu 

vodního zdroje v ČR – Hošťálkovy. 

Pro ilustrace postupu v ochraně zdrojů, pitných vod v ČR uvádím dále příkladovou 

studii v roce 2012 byl na základě požadavku Obecního úřadu Hošťálkovy vypracován Ing. 

Eliškou Škařupovou projekt ochranných pásem vodního zdroje (Škařupová 2012). Cílem prací 

byl vypracování odborného podkladu pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodního 

zdroje jímaného ze studny ST-1 a vrtu H-2 v katastru nemovitostí Vraclávek. 

 

Obr. 4: Příklad přehledné situace zájmového území v mapě M 1:50000 (červeně zakroužkováno: poloha 

zájmové lokality) (Škařupová, 2012). 
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8.1. Charakteristika území navrhovaných ochranných pásem 

Z hlediska regionálně-geologického a litostratigrafického členění ČR se oblast nachází 

v soustavě Českého masívu - v oblasti moravskoslezské, regionu moravsko-slezského 

paleozoika, v jednotce jesenického kulmu. Ze stratigrafického hlediska náleží lokalita ke 

svrchní části paleozoika – spodní karbon (kulmská facie) v rámci platformního vývoje 

Českého masívu (Škařupová 2012) – viz obr.5. 

 

Obr. 5: Příklad lokalizace zájmového území v geologické mapě M 1:50000 (červeně zakroužkováno: 

poloha zájmové lokality) (Škařupová, 2012). 

 

8.2. Zákres a popis ochranných pásem včetně návrhu jejich vyznačení v terénu 

Návrhem OP jsou zdroje vody ST-1 a H-2 oploceny v rozsahu cca 20x20 m o 
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čtvercovém tvaru (Škařupová 2012). Objekty jsou opatřeny vstupní branou a jsou zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných osob. Každý samostatný zdroj vody je opatřen cedulí s nápisem 

„Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán. ”Ochranné pásmo je 

navrženo dle geologických podmínek na dané lokalitě, neměnné jakosti podzemní vody a také 

z prostorového a technického hlediska tak, aby mohlo být řádně oploceno. 

 

Jelikož ochranné pásmo II. stupně u zdrojů vody (ST-1 a H-2) nezahrnuje celé parcely 

katastru nemovitostí, byl proveden záznam podrobného měření změn (§76 vyhlášky č. 26/2007 

Sb.) s polohovým a geometrickým určením hranice ochranného pásma (věcného břemene). 

Geodetickou dokumentaci provedla firma Geopa s.r.o. Opava v březnu 2012 a je nedílnou 

součástí této dokumentace (Škařupová 2012). Ochranná pásma vodních zdrojů jsou zakreslená na 

obr.6. 

 

Ob. 6: Příklad zákresu průběhu hranic ochraného pásma I. a II. stupně v katastrální mapě M 1:2000 

(Škařupová, 2012). 
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9. Závěr 

Nutným předpokladem zajištění preventivní ochrany vod je její legislativní zakotvení, 

protože jen tak lze stanovit obecně závazná pravidla chování směrem k ochraně vod, a jejich 

dodržování kontrolovat a vynucovat. 

 

Prevence kontaminace podzemních vod je jedním z hlavních způsobů, jak pitné vody 

udržet čisté a bezpečné k užívání. Vymezení ochranných pásem zdrojů pitné vody zajišťuje 

dobrou kvalitu vod. V ideovém návrhu metodického doporučení, je navrženo, aby stanovování 

ochranných pásem vodních zdrojů podzemních vody bylo různě posuzováno v různých 

hydrogeologických strukturách, a stanovení rozsahu ochranných pásem bylo vázáno na 

velikost odběru vody, geometrii struktury, dobu zdržení, apod.  

 

Co se týká charakteristiky území s navrhovanými ochrannými pásmy, ta je vytvořena 

ve vztahu k hydrologickému povodí nebo hydrogeologickému rajónu vodního zdroje a 

zahrnuje důležité poměry, jako jsou: poměry geomorfologické, meteorologické a klimatické, 

geologické a hydrogeologické poměry atd. Dále je návrh na stanovení ochranných pásem 

doplněn zákresem a popisem ochranných pásem včetně návrhu jejich vyznačení v terénu (viz. 

kapitola 8). 

 

V Peru není konkrétní způsob preventivní ochrany pitných vod ošetřen legislativně, tak 

jako tomu je v ČR. Ochranu vod na určitém území, jakožto i její rozsah a metodiku, stanovuje 

Národní úřad pro vodu (ANA) pro jednotlivé lokality dle potřeby. 

 

Některé výsledky srovnání norem pro pitnou vodu v obou zemích pro maximální 

přípustné limity (LMP) pro lidskou spotřebu, rozlišování ukazatelů mikrobiologické, 

biologické, fyzikální, chemické a organoleptické pitné vody, ukazují, že jsou monitorovány 

zcela stejné parametry (tab. 1), jako je barva, zákal, dusičnany, apod. Některé další složky, 

jako jsou chloridy, železo, selen, a pH, mají mírně odlišné rozsahy povolených koncentrací, 

apod. Některé hodnoty jsou stanoveny v různých jednotkách, ale mohou být shodné. Česká 
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republika bere v potaz i jiné kontaminanty, jako např. LMP pro pitné vody pro látky jako 

benzen, antimon, bor, apod. (viz. Tabulka 2 a 3), které v Peru nemají nastaveny maximální 

přípustné koncentrace. Peru ve většině limitů používá pouze jednotku mg / l. 
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