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Program pracovního 

semináře 

1) Zahájení 

2) Plánování v oblasti vod 

3) Návrhy plánů dílčích povodí (HSL, LNO) 

4) Návrhy národních plánů povodí 

5) Návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik 

6) Různé a závěr 

26.3.2014 – Hradec Králové 



Plánování v oblasti vod je  

soustavná koncepční činnost,  

kterou zajišťuje stát. 

 

Účelem je vymezení a vzájemná harmonizace 

veřejných zájmů: 
 

- ochrany vod jako složky životního prostředí 

- snížení nepříznivých účinků povodní a sucha 

- udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s 

vodami pro pokrytí požadavků na vodohospodářské 

služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou 

Proces plánování v oblasti vod 



Proces plánování v oblasti vod 

Směrnice 2000/60/ES o vodní politice 

tzv. „Rámcová směrnice“: 

Výsledkem jsou: Plány povodí 

Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik  

tzv. „Povodňová směrnice“: 

Výsledkem jsou: Plány pro zvládání povodňových rizik 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění 

(zákon č. 150/2010 Sb.) 

tzv. „Vodní zákon“, HLAVA IV. zákona 

Základní výchozí předpisy Evropská unie 

Základní výchozí předpisy Česká republika 



Proces plánování v oblasti vod 



Mezinárodní oblasti povodí 

Královéhradecký kraj – MOP Labe a MOP Odry 



II. Plánovací cyklus  
Změny – vymezení dílčích povodí (nově 10)    

Mezinárodní plány povodí –  mezinárodní úroveň A (2015) 

Národní plány povodí (NPP) – celostátní úroveň B (2015) 

Plány dílčích povodí (PDP) – regionální úroveň C (2016) 

   



Návrhy Plánů dílčích povodí 

Královéhradecký kraj – rozdělení Plánů dílčích povodí 

Královéhradecký kraj  

4 758 km2 

Povodí Labe, státní podnik – 100% plochy Královéhradeckého kraje 



Plány dílčích povodí 

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 
Královéhradecký kraj 

Pardubický kraj 

Liberecký kraj 

Středočeský kraj 

Magistrát města Prahy 

Kraj Vysočina 

Povodí Labe, státní podnik zpracovává: 

Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních 

přítoků Odry 
Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

Ústecký kraj 

MOP Labe 

MOP Odry 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

Obsahová náplň PDP: (dle Makety PDP) 

       Úvod 

I. Charakteristiky dílčího povodí 

II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod 

III. Monitoring a hodnocení stavu 

IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné 

oblasti vázané na vodní prostředí 

V. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny 

VI. Opatření k dosažení cílů 

VII.Ekonomické údaje 

VIII.Ostatní údaje 

 +    Dokumentace oblastí s významným povodňovým 

rizikem (DOsVPR) jako příloha k PDP 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

Úvod 

Úvodní informace o plánování v oblasti vod 

Aktualizace plánů povodí 

Členění a struktura plánu dílčího povodí 

Základní pojmy 

Seznam podkladů 

Seznam zkratek 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

I. Charakteristiky dílčího povodí 

I.1. Všeobecné charakteristiky 
(vymezení dílčího povodí, klimatické poměry, hydrologické poměry, 

geomorfologické poměry, geologické poměry, hydrogeologické  

poměry, pedologické poměry, lesní poměry a lesní hospodářství,  

demografické a socioekonomické informace, hospodářské poměry,  

využití ploch v dílčím povodí, chráněná území ochrany přírody a  

krajiny) 

 

I.2. Vodohospodářské charakteristiky 
Povrchové vody (vymezení VÚ, typologie, HMWB a AWB…) 

Podzemní vody (vymezení VÚ, charakter nadložních vrstev…) 

Chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (typy CHÚ) 

Vazby mezi vodními útvary a na vodní prostředí vázané ekosystémy 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

I. Charakteristiky dílčího povodí  

Mezinárodní oblasti povodí 

Labe Odra 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

I. Charakteristiky dílčího povodí 

Vodní útvary povrchových vod 

HSL 

VÚ řeka – 197 

VÚ jezero – 10 

HMWB – 37 (vč. jezer) 

AWB - 0 

LNO 

VÚ řeka – 29 

VÚ jezero – 0 

HMWB – 4 

AWB - 0 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

I. Charakteristiky dílčího povodí 

Královéhradecký kraj - 105 VÚ kategorie „řeka“ 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

I. Charakteristiky dílčího povodí 

Královéhradecký kraj - 2 VÚ kategorie „jezero“ 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

I. Charakteristiky dílčího povodí 

Útvary podzemních vod 

HSL 

svrchní – 11 

základní – 29 

hlubinné – 1 

LNO 

svrchní – 3 

základní – 3 

hlubinné – 0 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

I. Charakteristiky dílčího povodí 

Královéhradecký kraj - 23 VÚ podzemních vod 



Návrhy Plánů dílčích povodí 
II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav  

      vod  

II.1.1. Užívání povrchových / podzemních vod 

  Povrchové vody – bodové a plošné zdroje znečištění,  

  odběry, regulace odtoku, úpravy vodních toků, další  

  užívání povrchových vod 

  Podzemní vody – bodové a plošné zdroje znečištění,  

  odběry, umělé doplňování, využití území v infiltračních  

  oblastech, další užívání podzemních vod 

II.1.2. Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav vod 

II.1.3. Významné vlivy a rizikové útvary POV a POD 

II.1.4. Trendy v užívání vod do roku 2021 

II.1.5. Zhodnocení očekávaných dopadů dlouhodobých    

            scénářů klimatické změny 



Návrhy Plánů dílčích povodí 
II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav  

      vod – bodové zdroje znečištění 



Návrhy Plánů dílčích povodí 
II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav  

      vod – odběry podzemních vod 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

III. Monitoring a hodnocení stavu vod 

III.1. Informace o monitorovacích sítích zřízených pro  

          účely zjišťování a hodnocení stavu vod a stavu  

          chráněných oblastí s vazbou na vodní prostředí 

III.2. Informace o výsledcích monitorovacích programů 

III.3. Analýza trendů  

III.4. Odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků     

          hodnocení 



Návrhy Plánů dílčích povodí 
III. Monitoring a hodnocení stavu vod 
          profily provozního monitoringu 



Systém hodnocení stavu vodních útvarů se liší pro: 

Návrhy Plánů dílčích povodí 
III.2. Informace o výsledcích monitorovacích 

programů – „hodnocení stavu vodních útvarů“ 

Povrchové vody – „řeky“ přirozené (ekologický stav) 

Povrchové vody – „řeky“ HMWB (ekologický potenciál) 

Povrchové vody – „jezera“ všechny jsou HMWB 

Podzemní vody – chemický a kvantitativní stav 

Vyhodnocení stavu VÚ centrálně v rámci ČR zajistilo 

MŽP prostřednictvím VÚV T.G.M., v.v.i. 

Uplatněn princip: „one out = all out“ (tj. jeden 

parametr nevyhoví = celé hodnocení je nevyhovující)“ 



Povrchové vody: 
Chemický stav 

Ekologický stav / potenciál 

Celkový stav (syntéza) 

Návrhy Plánů dílčích povodí 
III.2. Informace o výsledcích monitorovacích 

programů – „hodnocení stavu vodních útvarů“ 

Podzemní vody: 
Chemický stav 

Kvantitativní stav 

Schéma hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod 



V rámci II. plánovacího cyklu byl u postupů hodnocení kladen 

důraz na přímé hodnocení z naměřených dat (požadavek EK)  

Návrhy Plánů dílčích povodí 
III.2. Informace o výsledcích monitorovacích 

programů – „hodnocení stavu vodních útvarů“ 



Návrhy Plánů dílčích povodí 
III.2. Informace o výsledcích monitorovacích 

programů – „hodnocení stavu vodních útvarů“ 



Hodnocení stavu útvarů - POV 
Dílčí povodí HSL a LNO 

Hodnocení chemického stavu 

Královéhradecký kraj 



Hodnocení stavu útvarů - POV 
Dílčí povodí HSL a LNO 

Hodnocení ekologického stavu 

Královéhradecký kraj 



Hodnocení stavu útvarů - POV 
Dílčí povodí HSL a LNO 

Hodnocení celkového stavu 

Královéhradecký kraj 



 Ekologický stav     Počet útvarů 

 Dobrý stav / potenciál 22 

 Střední stav / potenciál 58 

 Poškozený stav / potenciál 20 

 Zničený stav / potenciál 4 

 Neznámý stav 1 

 Chemický stav 

Dobrý stav 89 

Nedosažení dobrého stavu 16 

Neznámý stav 0 

 Celkový stav 

Dobrý stav 22 

Nevyhovující stav 82 

Neznámý stav 1 

Hodnocení stavu útvarů - POV 
Shrnutí pro povrchové vody HSL a LNO 

Královéhradecký kraj 



Hodnocení stavu útvarů - POD 
Dílčí povodí HSL a LNO 

Hodnocení chemického stavu 

Královéhradecký kraj 



Hodnocení stavu útvarů - POD 
Dílčí povodí HSL a LNO 

Hodnocení kvantitativního stavu 

Královéhradecký kraj 



Hodnocení stavu útvarů - POD 
Shrnutí pro podzemní vody HSL a LNO 

Královéhradecký kraj 

 Kvantitativní stav     Počet útvarů 

 Dobrý stav 16 

 Částečně nevyhovující 2 

 Nevyhovující stav 1  

 Nehodnoceno 4 

 Chemický stav 

 Dobrý stav 4 

 Nevyhovující stav 19 

 Nehodnoceno 0  



Hodnocení stavu útvarů  
Průvodní listy vodních útvarů (listy hodnocení) 

 



Povrchové vody – chemický stav 
většinou nevychází kovy (Ni, Cd, Pb, Hg) a skupina látek 

PAU (benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, 

benzo(b)fluorethen, fluoranthen…) 

Podzemní vody – chemický stav 
většinou nevychází NO3-, NH4

+, benzen, benzo(a)pyren, 

benzo(ghi)perylen, benzo(b)fluorethen, fluoranthen, také 

těžké kovy (Cd, Ni, Pb, As, Hg) atd. 

Povrchové vody – ekologický stav / potenciál 
většinou nevychází Pcelk., N-NO3, N-NH4, AOX, pH, 

rozpuštěný kyslík (O2), BSK5, teplota vody (T) a dále 

zejména biologické ukazatele (makrozoobentos a 

fytobentos) 

Hodnocení stavu útvarů - obecně 



Návrhy Plánů dílčích povodí 
IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody  

         a chráněné oblasti 

IV.1. Stanovené cíle 
Rámcové cíle: zamezení zhoršení stavu vodních útvarů, dosažení  

                        dobrého stavu vodních útvarů, zajištění ochrany a  

                        zlepšení stavu silně ovlivněných a umělých vodních  

                        útvarů a dosažení jejich dobrého ekologického  

                        potenciálu a dobrého ekologického stavu, cílené  

                        snížení znečištění nebezpečnými látkami, nutrienty  

                        a organickými látkami, tj. zastavení nebo postupné  

                        odstranění emisí těchto látek… (+ plošné zdroje…)    

Konkrétní cíle: pro konkrétní ukazatele a vodní útvary 
 

IV.2. Zhodnocení dosažení cílů  
Slouží pro definování programu opatření v NPP 
 

IV.3. Návrhy zvláštních a méně přísných cílů (výjimky...) 
 



Návrhy Plánů dílčích povodí 
V. Ochrana před povodněmi a vodní režim  

     krajiny 

V.1. Charakteristika dílčího povodí z hlediska povodní 
(srážko-odtokové charakteristiky, vodní eroze, plaveninový a splaveninový  

režim, urychlený odtok srážkových vod, nedostatečná míra akumulace,  

historické povodně…) 
 

V.2. Současný stav ochrany před povodněmi 
(systém ochrany PPO v ČR, současný stupeň ochrany, významné problémy  

v OsVPR a mimo ně, povodně s přívalových srážek, místa omezující  

průtočnost  toků, včasná informovanost o povodňovém nebezpečí…) 
 

V.3. Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní 
(celostátní a dílčí úroveň…) 
 

V.4. Sucho a vodní režim krajiny 
(historická sucha, nebezpečí výskytu sucha, odvodnění a závlahy, území s  

napjatou VH bilancí, cíle pro snížení nepříznivých účinků sucha, zlepšování  

vodních poměrů a ochrana ekologické stability, LAPV…) 



Návrhy Plánů dílčích povodí 
V. Ochrana před povodněmi a vodní režim  

     krajiny – obce s nepřijatelným povodňovým rizikem 



Návrhy Plánů dílčích povodí 
V. Ochrana před povodněmi a vodní režim  

     krajiny – lokality ohrožené přívalovými srážkami 



Návrhy Plánů dílčích povodí 
VI. Opatření k dosažení cílů 

VI.1. Základní opatření 
 

VI.2. Doplňková opatření 

VI.3. Dodatečná opatření 

VI.4. Souhrnné náklady na opatření 
 

Plány dílčích povodí 
Obsahují návrhy programů opatření 

Při sestavování návrhu programu opatření se vycházelo z původních  

opatření obsažených v POP I., z výsledků hodnocení stavu vodních  

útvarů, studií a záměrů, priorit a dalších dostupných podkladů, dále  

spolupráce a Lesy ČR, AOPK, Státní pozemkový úřad…  
 

Národní plány povodí 
Budou obsahovat souhrn programu opatření 

Opatření budou vybírána na základě posouzení možností  

financování (kap. VI. Souhrn výsledků ekonomické analýzy v NPP) 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

VI. Opatření k dosažení cílů 

Opatření typu A (konkrétní jmenovité opatření) 
List opatření typu A řeší konkrétní problematickou lokalitu konkrétním  

způsobem jako např. ČOV, kanalizace, SEZ, revitalizace, PPO stavby… 

 

Opatření typu B (obecné opatření) 
List opatření typu B řeší vytipovanou část vymezené lokality, kde je např.  

identifikován nějaký problém (vliv). Váže se vždy ke konkrétnímu vodnímu  

útvaru nebo skupině vodních útvarů. 

 

Opatření typu C (obecné opatření) 
List opatření typu C váže na všeobecně chápaný problém (vliv), který  

vzhledem ke své povaze  nelze řešit konkrétním opatřením, ale pouze  

opatřením na úrovni např. návrhů nových právních předpisů (tj. jedná se  

o legislativní, administrativní, koncepční opatření). 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

VI. Opatření k dosažení cílů 
 

VI.1.1. Opatření potřebná k provádění právních předpisů ES v oblasti ochrany vod 

VI.1.2. Opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“ 

VI.1.3. Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu 

VI.1.4. Opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání 

VI.1.5. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek 

VI.1.6. Opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod 

VI.1.7. Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů... 

VI.1.8. Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů 

VI.1.9. Opatření k zamezení přímého vypouštění do podzemních vod... 

VI.1.10. Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek… 

VI.1.11. Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění 

VI.1.12. Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů... 

VI.1.13. Opatření přijatá k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod 

VI.1.14. Opatření prováděná v souvislosti s přeshraničním znečištěním 

VI.1.15. Opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny 

VI.1.16. Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění VH služeb 

VI.1.17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech s významným povodňovým riz. 

VI.1.18. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR 

VI.1.19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

VI. Opatření k dosažení cílů – Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

VI. Opatření k dosažení cílů 

Celkové náklady a počty opatření:  

PDP  HSL 4 500 mil. Kč    57 opatření  

PDP  LNO    278 mil. Kč      6 opatření 

PDP v KÚ    988 mil. Kč    22 opatření 

Kapitola VI.1.7  

„bodové zdroje“ 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

VI. Opatření k dosažení cílů 

Celkové náklady a počty opatření:  

PDP  HSL 1 250 mil. Kč    47 opatření  

PDP  LNO    154 mil. Kč      4 opatření 

PDP v KÚ    233 mil. Kč    10 opatření 

Kapitola VI.1.10  

„SEZ“ 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

VI. Opatření k dosažení cílů 

Celkové náklady a počty opatření:  

PDP  HSL    156 mil. Kč    22 opatření  

PDP  LNO        1 mil. Kč      1 opatření 

PDP v KÚ      74 mil. Kč    13 opatření 

Kapitola VI.1.12  

„hydromorfologie“ 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

VI. Opatření k dosažení cílů 

Celkové náklady a počty opatření:  

PDP  HSL 1 050 mil. Kč    42 opatření  

PDP  LNO      87 mil. Kč      3 opatření 

PDP v KÚ    360 mil. Kč    12 opatření 

Kapitola VI.1.18  

„PPO“ 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

VI. Opatření k dosažení cílů – příklad listu opatření 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

    Základní zdroje financování opatření 

Veškeré návrhy všech typů opatření byly na národní úrovni (NPP) 

posouzeny z hlediska možnosti jejich reálného programového 

financování (disponibilní zdroje nemusejí být konečné)… 

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 

Program rozvoje venkova 2014 - 2020 

Podpora prevence před povodněmi III. 2014 - 2019 

Ostatní dotace… 

Vlastní zdroje kofinancování podpůrných programů 

Vlastní zdroje např. měst, obcí, správců povodí, krajských úřadů, 

vodárenských společností, … atd. 

Další zdroje… 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

VII. Ekonomické údaje 

VII.1. Poplatky k úhradě správy vodních toků a správy povodí 
 

VII.2. Poplatky za odebrané množství podzemní vody 
 

VII.3. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  

           (z objemu vypouštěných odpadních vod) 
 

VII.4. Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod 
 

VII.5. Vodné a stočné za dodávku pitné vody a odvádění odpadních  

           vod 

 

 

…..vycházelo se pouze z dostupných podkladů….. 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

VIII. Doplňující údaje 

VIII.1. Seznam dalších podrobnějších programů a plánů s   

      vodohospodářskou tématikou 
 

VIII.2. Souhrn opatření uskutečněných pro informování veřejnosti  

             a konzultací, jejich výsledků a změn, které byly v jejich  

             důsledku provedeny v PDP 
 

VIII.3. Seznam příslušných orgánů a popis administrativní  

             koordinace prací na zpracování PDP 
 

VIII.4. Kontaktní místa a postupy pro získání základní  

             dokumentace a informací povolených nakládání s vodami a  

             o aktuálních výsledcích zjišťování a hodnocení stavu vod 
 

VIII.5. Nejistoty a chybějící data 

 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

Nedílnou přílohou všech Plánů dílčích povodí 

jsou tzv.: 

Dokumentace oblastí s významným 

povodňovým rizikem (zkr. DOsVPR) 



Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení 

oblastí s významným povodňovým rizikem  

– hotovo k 22.12.2011 

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik  

– hotovo k 22.12.2013 

Směrnice Evropského parlamentu 2007/60/ES, o zvládání povodňových 

nebezpečí a povodňových rizik („Povodňová směrnice“) 

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem 

– návrh zveřejněn jako příloha PDP od 22.12.2014 

Plán pro zvládání povodňových rizik (PpZPR) 

– návrh zveřejněn od 22.12.2014 do 22.6.2015 

Plnění požadavků „Povodňové směrnice“ 



Plnění požadavků „Povodňové směrnice“ 

Vymezené úseky s významným povodňovým rizikem 

Povodí Labe, státní podnik 

 -  1009,5 km toků 

 -  40 úseků s VPR 

 -  29 toků 

Povodí Labe, státní podnik 

 -  1009,5 km toků 

 -  40 úseků s VPR 

 -  29 toků 



Plnění požadavků „Povodňové směrnice“ 

Vymezené úseky s významným povodňovým rizikem 

   Královéhradecký kraj – celkem 13 úseků vodních toků s VPR, 

                  na 12 tocích, celkem 281 km vodních toků  

1 - Labe – PL-1-2, Vysoká nad Labem 

2 - Labe – PL-1-3, Hradec Králové - Hostinné 

3 - Tichá Orlice – PL-16-1, Borohrádek – Čermná nad Orlicí 

4 - Divoká Orlice – PL-17, Kostelec nad Orlicí - Potštejn 

5 - Bělá – PL-19, Solnice – Skuhrov nad Bělou 

6 - Dědina - PL-20, Třebechovice pod Orebem - Dobruška 

7 - Metuje – PL-21, Náchod – Teplice nad Metují 

8 - Stěnava – PL-22, Otovice - Meziměstí 

9 - Rtyňka – PL-23, Úpice – Rtyně v Podkrkonoší 

10 - Úpa – PL-24, Havlovice – Mladé Buky 

11 - Cidlina – PL-25, Olešnice - Jičín 

12 - Oleška – PL-26, Stará Paka 

13 - Zdobnice – PL-30, Doudleby nad Orlicí - Vamberk 



Zveřejněno na CDS: http://hydro.chmi.cz/cds/  

Plnění požadavků „Povodňové směrnice“ 

Mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik 

Mapa rozlivů Mapa ohrožení Mapa rizika 

http://hydro.chmi.cz/cds/


Plnění požadavků „Povodňové směrnice“ 

Dokumentace oblastí s významným povodňovým 

rizikem (DOsVPR) – 13 x Královéhradecký kraj 

DOsVPR jsou zveřejněny jako příloha PDP do 22.6.2015  

DOsVPR shrnují výsledky map rizik, nahrazují v podstatě 

plány pro zvládání povodňových rizik na úrovni dílčích 

povodí 

DOsVPR jsou pouze sumarizací opatření 

DOsVPR jsou pro každý úsek resp. tok s VPR  



Na základě výsledků projektu map povodňových nebezpečí a 

povodňových rizik a dopracovaných aktivních zón záplavového 

území jsou postupně v úsecích s VPR zpracovávány a posílány k 

aktualizacím záplavová území vč. aktivních zón. 
 

Posláno - Labe, Tichá a Divoká Orlice, Metuje, Stěnava, Rtyňka, 

Cidlina, Zdobnice. Bude posláno - Oleška, Úpa, Bělá, Dědina. 

Plnění požadavků „Povodňové směrnice“ 

Aktualizace záplavových území a aktivních zón 



Královéhradecký kraj 

PPO ochrana 
867 mil. Kč 

312 mil. Kč 

184 mil. Kč 

  47 mil. Kč 

Plnění požadavků „Povodňové směrnice“ 

Snižování povodňových rizik v praxi… 



Návrhy Plánů dílčích povodí 

Harmonogram (důležité termíny): 

Zveřejnění návrhů NPP, PDP a PpZPR k připomínkám veřejnosti: 

Termín: 22.12.2014 – 22.6.2015 
 

 

Vypořádání podaných připomínek k návrhům plánů povodí: 

Termín: 31.7.2015 
 

 

Vyhodnocení SEA na NPP, PDP a PpZPR: 

Termín: srpen - říjen 2015  
 

 

Schválení NPP a PpZPR vládou ČR 

Termín: 22.12.2015 
 

 

 

Schválení PDP kraji 

Termín: do 30.6.2016 



Zveřejnění Plánů dílčích povodí 

www.pla.cz  Sekce plánování v oblasti vod – Etapa II (2010-2015)  

http://www.pla.cz/


Zveřejnění Plánů dílčích povodí 

http://www.pla.cz/navrh-PDP-HSL-a-DOsVPR 
 

http://www.pla.cz/navrh-PDP-LNO-a-DOsVPR 
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Připomínky k návrhům Plánů dílčích povodí 

je možno podávat od 22.12.2014 do 22.6.2015
    

- v písemné podobě na adrese: 
  

 Povodí Labe, státní podnik 

 Odbor péče o vodní zdroje 

 Víta Nejedlého 951 

 500 03  Hradec Králové 
  

- v elektronické podobě na e-mail: 
  

 pdp@pla.cz  

Zveřejnění Plánů dílčích povodí 



Děkuji za pozornost… 

Kontaktní osoby PLa:  Mgr. Petr Ferbar – vedoucí odboru péče o vodní zdroje 

                   ferbarp@pla.cz, 495 088 650, 602 296 552 
 

             Ing. Michal Krejčí – referát VH plánování a ekologie 

                   krejcim@pla.cz, 495 088 658 

 

VN Rozkoš 

mailto:ferbarp@pla.cz
mailto:krejcim@pla.cz

