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Úvod  
Hlavním účelem vodárenské nádrže Švihov na Želivce, (dále VN Švihov) je zásobování pitnou vodou 
jednak hlavního města Prahy, jednak středočeské oblasti a části jihočeské a východočeské oblasti 
České republiky. Z hlediska objemu vody v zásobním prostoru i z pohledu odebíraného množství je 
toto vodní dílo největší vodárenskou nádrží nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Součástí 
vodohospodářského komplexu jsou představné nádrže Trnávka na Trnávce, Němčice na Sedlickém 
potoce, a Sedlice na Želivce, jejichž účelem je zachycení splavenin přinášených vodním tokem.  

VN Švihov je dlouhodobě znečišťována z plošných zemědělských zdrojů (hnojení dusíkem a dalšími 
nutrienty). Toto zatížení představuje cca 75 - 85 % celkového rozsahu znečištění nutrienty. 
V důsledku malého procenta zastoupení ploch travních porostů a vytvoření velkých bloků půdy 
v období kolektivizace zemědělství jsou v povodí VN Švihov výrazné problémy s erozí půdy, jejímž 
výsledkem je zanášení místních rybníků, předzdrží, vodních nádrží i vodárenských objektů sedimenty. 
Tyto sedimenty společně s nutrienty (dusík a fosfor) potenciálně ohrožují jakost vody v nádrži, která je 
důležitá pro její bezproblémový odběr a následnou úpravu na vodu pitnou. 

V rámci přípravy plánu oblasti povodí Dolní Vltavy byl vzhledem k důležitosti povodí Želivky a jejího 
zatížení živinami vypracován pilotní projekt povodí VN Švihov s návrhy opatření omezení plošných 
zdrojů znečištění, zejména ze zemědělství. Projekt byl zaměřen pouze na zatížení dusičnany a 
snížení jejich koncentrace ve všech vodních útvarech v povodí VN Švihov. Tento projekt by mohl být 
dále aplikován i na jiná povodí, která jsou zatížena živinami z plošných zdrojů.  

Cílem projektu bylo provedení analýzy území dle povodí IV. řádu a výsledků monitoringů jakosti vod 
se zaměřením na omezení dusičnanového znečištění především ve vztahu k zastoupení druhů 
pozemků – LAND USE LAND COVER. Na základě výše uvedené analýzy byl v druhé části řešení 
zpracován návrh opatření – zatravnění pro povodí IV. Řádu. Hlavními kritérii pro určení potenciálního 
rozsahu zatravnění (TTP) bylo vymezení zdrojových oblastí plošného zemědělského znečištění, 
erozně ohrožených pozemků a v neposlední řadě lokality přímé ochrany vodních toků v oblasti 
akumulace – údolní nivy. V rámci řešení byly hodnoceny monitoringy Povodí Vltavy, státní podnik, 
ZVHS a experimentální monitoring VÚMOP, v.v.i. byly vyhodnoceny trendy v koncentracích dusičnanů 
a byla stanovena dynamika průběhů jejich koncentrací během jednotlivých let. Jako podklad pro výběr 
ploch určených k potenciální realizaci navržených opatření sloužila databáze BPEJ, kterou spravuje 
VÚMOP, v.v.i. Pro účely projektu byla zpracována podrobná vrstva využití území (LULC) podle 
snímků z družice LANDSAT 7 z roku 2000 Cílem řešení projektu bylo stanovení navýšení podílu TTP 
pro dosažení dobrého ekologického stavu vodních útvarů. 

Z hlediska managementu VN Švihov však není zatížení dusičnany hlavním problémem, jelikož jejich 
koncentrace v nádrži odpovídá limitům pro pitnou vodu a také nemají zásadní vliv na ekologický 
potenciál nádrže. Na ten má mnohem větší zatížení fosforem.  

 

Návrhy opatření 

Zatravnění bylo shledáno jako univerzální a nejúčinnějším opatření na erozně ohrožených pozemcích. 
Předpokládaný optimální rozsah zatravnění lze odhadnout cca na 25 - 30% povodí VN Švihov, což 
představuje 294,5 - 353,4 km2. Ke zlepšení jakosti vod je také nutno posílit samočisticí procesy 
probíhající ve vodních tocích, jejich korytech a v přilehlých částech nivních poloh, tj. provést úpravy 
dle zásad revitalizace vodních toků. Součástí studie je i finanční analýza opatření, návrh a doporučení 
pro jejich management a následné využití biomasy. 

Kromě obecné úrovně zabezpečení přiměřeného čištění odpadních vod v aglomeracích (obcích) pod 
2000 EO v návrhu Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, jsou v povodí Želivky navržena konkrétní 
opatření u řady obcí, resp. jejich místních částí. 
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A. Popis oblasti povodí 
Všeobecný popis oblasti povodí 

Vymezení oblasti povodí 

Povodí toku Želivka zaujímá plochu 1188,4 km2 z toho plocha vlastního povodí VN Švihov činí 1178,5 
km2. Povodí Želivky je součástí oblasti povodí Dolní Vltavy, vymezené vyhláškou Ministerstva 
zemědělství č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb. Vymezení povodí 
VN Švihov v rámci oblasti povodí Dolní Vltavy a vůči ostatním oblastem povodí je znázorněno na 
obrázku č.1. 

 

Obr. č.1 - Vymezení povodí VN Švihov  

V rámci administrativního členění krajů leží tři čtvrtiny povodí Želivky v kraji Vysočina, jedna pětina ve 
Středočeském kraji a zbylé území spravuje kraj Jihočeský. 

Tabulka č.1 – Vymezení povodí Želivky vůči krajům 

Název kraje Plocha kraje v povodí 
Želivky (km2

Podíl plochy kraje 
) v povodí Želivky(%) 

Jihočeský kraj 56,7  4,8 
Středočeský kraj 220,3 18,5 
Vysočina 911,4 76,7 
Celkem 1188,4 100,0 

 

Geomorfologické poměry 

Povodí VN Švihov náleží podle geomorfologického členění do subprovincie Česko-moravská 
soustava, oblastí Českomoravská vrchovina a pouze okrajově na severovýchodě Středočeská 
pahorkatina (celek Vlašimská pahorkatina, podcelek Mladovožická pahorkatina). Z Českomoravské 
vrchoviny náleží povodí do celku Křemešnická vrchovina a  podcelků Pacovská pahorkatina,  
Humpolecká vrchovina a Želivská pahorkatina. 

Křemešnická vrchovina je plochá vrchovina tvořená převážně metamorfovanými horninami. Vcelku 
monotónní reliéf je rozřezaný hlubokými údolími vodních toků. Členitější reliéf mají části tvořené 
granitoidy Západní omezení vrchoviny  tvoří dlouhý výrazný zlomový svah. Nejvyšším bodem povodí 
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je Křemešník (765 m n.m) na jihovýchodní hranici povodí v Humpolecké vrchovině. Zásobní prostor 
VN Švihov má kotu 377 m n.m. 

 

Hydrogeologické poměry 

Povodí VN Švihov leží v západní části hydrogeologického rajónu Krystalinikum v povodí Sázavy 
zahrnujícího povodí Želivky a povodí Sázavy po Zruč. Horniny krystalinika mají sníženou puklinovou 
propustnost, která v dosahu zvětrávacích procesů závisí hlavně na charakteru zvětralin. Relativně 
lepší puklinovou propustnost mají granitoidy moldanubického plutonu vyskytující se v jižní části. Z 
kvartérních sedimentů mají větší hydrogeologický význam fluviální akumulace sedimentů údolních niv 
a některá mocnější eluvia. Propustnost kvartéru se mění podle uloženin. 

Pro území jsou charakteristické mělké zvodně vázané na povrchovou zónu kvartérních uloženin, zónu 
zvětrávání, případně přípovrchového rozpojení hornin. Oběh vody má lokální charakter. Infiltrace 
probíhá v celé ploše kolektoru v závislosti na propustnosti zvětralinového pláště. K odvodňování 
dochází v úrovni nebo nad místní erozní bází. 

 

Hydrologické poměry 

Osou povodí VN Švihov je tok Želivka, v horní části bývá též nazývaná Hejlovka. Směřuje generelně 
od jihu na sever, v jižní části má hlavní pravostranné přítoky Bělou a Jankovský potok, ve střední části 
levostranné přítoky Trnavu a Martinický potok, v severní části ústí již přímo do VN Švihov Sedlický 
potok. 

Hydrologické poměry povodí VN Švihov, včetně ovlivnění režimu touto nádrží, vystihuje stanice 
Želivka – Soutice, která měří od roku 1973 (zkušební provoz nádrže Švihov započal v roce 1972). 
Stanice Soutice leží zhruba  3 km pod hrází vodního díla a  1,25 km před soutokem se Sázavou. 
Stanice Soutice má plochu povodí 1187 km2, rozdíl v plochách povodí po VN Švihov a stanici Soutice 
činí zhruba 1 %. 

Tabulka č.2 - Průtokové charakteristiky stanice Želivka – Soutice 
Qa m - denní průtoky (m3 N - leté průtoky (m/s) 3/s) 

(m3/s) 30 90 180 270 330 355 364 1 5 20 50 100 

6,97 16,3 11,0 4,58 2,58 1,52 0,987 0,629 71,9 144 219 274 318 
 
Přestože je hlavním účelem VN Švihov zásobování pitnou vodou, má tato nádrž i protipovodňový 
význam. Při povodni na přelomu března a dubna 2006 ztransformovala nádrž kulminační přítok  220 
m3/s (Q20)  na kulminační odtok 150 m3/s (Q5). Zároveň došlo k výraznému časovému posunu 
kulminace odtoku oproti přítoku a tím bylo zamezeno střetu kulminačních vln ze Sázavy a Želivky. 

Suchá období se v povodí  VN Švihov vyskytla např. v letech 1990 nebo 2003. V říjnu 1990 poklesl 
objem zásobního prostoru  na 72%, v říjnu 2003 na 82%. Možné zhoršování vodohospodářské bilance 
vlivem očekávaných  klimatických změn je předmětem výzkumu VÚV. 

 

Pedologické poměry 

Hnědé půdy zabírají 75,7 % plochy povodí, glejové půdy 16,8 %, pseudogleje 5,1 %  a nivní půdy 2,4 
%.  Obecně lze sledovat směrem od vyšších částí povodí k síti vodních toků tento posun: hnědá půda 
silně kyselá – hnědá půda kyselá – glejová půda – nivní půda. Oglejené půdy přitom místy  tvoří 
ostrůvky na rozhraní hnědé a glejové půdy. V povodích Kejtovského a Sedlického potoka se vyskytují 
i hnědé půdy typické. V povodí obecně dominují půdy hydrologické skupiny B s rychlostí infiltrace 0,08 
– 2,5 mm/min . 

 

Sídelní struktura 

Ze Středočeského kraje zasahuje do povodí ORP Vlašim a Kutná Hora, z Jihočeského kraje ORP 
Tábor a z kraje Vysočina ORP Pacov, Pelhřimov, Humpolec, Jihlava, Světlá nad Sázavou a velmi 
okrajově též Havlíčkův Brod. Největším sídlem v povodí je Pelhřimov se zhruba 16,5 tisíci obyvateli a 
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Pacov s 5,1 tisíci obyvateli. Z města Humpolec (10,9 tis. obyvatel) zasahují do povodí Želivky městské 
části Hněvkovice, Kletečná, Krasoňov, Lhotka a Petrovice. 

Do povodí VN Švihov zasahuje celkem 151 obcí, přitom 122 obcí má v povodí své sídelní těžiště. Z 
těchto 122 obcí je 43 obcí do 100 obyvatel, 59 obcí s 101-500 obyvateli, 14 obcí s 501-1000 obyvateli, 
4 obce s 1001-5000 obyvateli (Želiv, Lukavec, Nová Cerekev a Čechtice) a 2 obce nad 5000 obyvatel 
(Pacov a Pelhřimov). Průměrná hustota osídlení je zhruba 45 obyvatel na km2,  v rámci České 
republiky (průměr 130 obyv./ km2) je tedy značně nízká. 

Podrobné údaje o sídelní struktuře v jednotlivých útvarech povrchových vod v povodí Želivky jsou 
uvedeny v tabulce č.3. 

 

Využití území 

Přes polovinu území povodí Želivky (51,5%) je využíváno jako orná půda v zemědělství, třetinu tvoří 
lesy a jednu osminu trvalé travní porosty. Zbývající plochu tvoří urbanizované území (4,1%) a vodní 
plocha (1,7%). Z využití území jednoznačně vyplývá, že způsob hospodaření na zemědělských 
pozemcích má významný vliv na jakost povrchových vod v celém povodí. 

 

Chráněné oblasti 

V povodí VN Švihov se nenacházejí velkoplošná chráněná území ani chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod. V povodí se nacházejí tato maloplošná chráněná území: narodní přírodní památka 
Jankovský potok,  přírodní památky – Rybníček u Studeného, Kejtovské louky, U Bezděčína, 
Rašeliniště u Vintířova, Rašelinná louka u Proseče-Obořiště, Ivaniny rybníčky, přírodní rezervace – 
Údolí potoka u Dolské myslivny, Rybník Březina, Kladinský potok, Křemešník, Hrachoviště,  V 
Mezence a okrajově též Huťský potok. Statut evropsky významné lokality mají: CZ0214016 Trnava, 
CZ0613321 Jankovský potok a CZ0214016 Želivka. 

 

Charakteristiky oblasti povodí 

Oblast povodí je pro potřeby plánování a managementu povodí rozdělena do jednotek „vodních 
útvarů“. Jde o celistvé/homogenní jednotky povodí, pro něž jsou charakteristické podobné přírodní 
vlastnosti. Hlavním cílem plánování je dosáhnout ve vodních útvarech cílového dobrého stavu vod. 
Děje se tak prostřednictvím uskutečňování programů opatření. 

Útvary povrchových vod 

Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) ve znění pozdějších předpisů vymezené významné soustředění povrchových nebo 
podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo 
společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary povrchových vod jsou 
rozděleny do kategorií vod tekoucích („řeka“) a stojatých („jezero“), případně identifikovány jako silně 
ovlivněné nebo umělé. Vodní útvary povrchových vod tekoucích jsou tvořeny navazujícími úseky 
vodních toků. K jednotlivým útvarům je identifikováno příslušné dílčí povodí. Vodní útvary povrchových 
vod se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a 
typu, názvu oblasti povodí ČR a názvu mezinárodní oblasti povodí. 

V povodí Želivky bylo vymezeno celkem 18 útvarů povrchových vod. Z těchto útvarů je 16 
tekoucích a 2 stojaté. 

Tabulka č.3 – Podíl plochy útvarů povrchových vod k ploše povodí VN Švihov 
ID útvaru 

povrchových 
vod 

Název útvaru povrchových vod 
Plocha 
útvaru 
[km2] 

Procento 
povodí VN 

Švihov 

12616000 Želivka (Hejlovka) po soutok s tokem Cerekvický 
potok 

49,44 4,2 

12619000 Cerekvický potok po ústí do toku Želivka (Hejlovka) 54,53 4,6 
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ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru povrchových vod 

Plocha 
útvaru 
[km2] 

Procento 
povodí VN 

Švihov 

12631000 Bělá po ústí do toku Želivka (Hejlovka) 130,58 11,1 

12643000 Jankovský potok po ústí do toku Želivka (Hejlovka) 130,03 11,0 

12646000 Želivka (Hejlovka) po soutok s tokem Trnava 71,47 6,1 

12663000 Trnava po soutok s tokem Kejtovský potok 152,85 13,0 

12668000 Kejtovský potok po ústí do toku Trnava 90,80 7,7 

12677000 Trnava po vzdutí nádrže Želiv 75,03 6,4 

109020680003 Nádrž Želiv 20,62 1,7 

12679001 Trnava po ústí do toku Želivka (Hejlovka) 0,85 0,1 

12682000 Želivka (Hejlovka) po vzdutí nádrže Švihov 32,64 2,8 

12699000 Martinický potok po vzdutí nádrže Švihov 115,39 9,8 

12703000 Blažejovický potok po vzdutí nádrže Švihov 32,19 2,7 

12715000 Sedlický potok po soutok s tokem Čechtický potok 40,26 3,4 

12718000 Čechtický potok po ústí do toku Sedlický potok 31,32 2,7 

12719000 Sedlický potok po vzdutí nádrže Švihov 10,11 0,9 

109021090001 Nádrž Švihov 140,43 11,9 

Celkem povodí VN Švihov 1178,5 100 

12720001 Želivka (Hejlovka) po ústí do toku Sázava 9,9 - 

Celkem povodí Želivky 1188,4  
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Obr. č.2 - Útvary povrchových vod v povodí Želivky 
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Seznam útvarů povrchových vod a obcí jež svým správním územím do útvaru zasahují 

Tabulka č.3 – Seznam útvarů povrchových vod a obcí jež svým správním územím do útvaru zasahují 

ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru 
povrchových vod 

Identifikační 
číslo obce 
dle ČSÚ 

Správní území obce Plocha správního 
území (km2) 

Procento plochy 
správního území v 

daném útvaru 

Procento zastoupení 
plochy správního 
území v daném 

útvaru 
12616000 Želivka (Hejlovka) po 

soutok s tokem 
Cerekvický potok 

547581 Božejov 9,32 99,4 18,7 
537594 Střítež 12,76 66,0 17,0 
548456 Nová Cerekev 35,21 22,2 15,8 
547492 Pelhřimov 95,31 7,5 14,5 
537608 Ústrašín 7,00 100,0 14,2 
537691 Ondřejov 4,57 77,0 7,1 
529834 Mezná 8,27 23,6 3,9 
598721 Libkova Voda 7,41 26,0 3,9 
547719 Častrov 35,84 3,5 2,5 
551546 Dubovice 3,01 36,1 2,2 

12619000 Cerekvický potok po ústí 
do toku Želivka (Hejlovka) 

548456 Nová Cerekev 35,21 69,3 44,7 
561100 Lidmaň 13,04 89,1 21,3 
548405 Moraveč 9,09 99,3 16,5 
548936 Těmice 28,57 14,2 7,4 
548235 Leskovice 3,47 43,9 2,8 
547760 Černovice 36,50 2,3 1,5 
598704 Čížkov 3,05 25,0 1,4 
598666 Zlátenka 2,35 31,6 1,4 
547492 Pelhřimov 95,31 0,7 1,2 
561762 Dobrá Voda u Pacova 4,17 9,6 0,7 
548472 Obrataň 31,98 0,6 0,4 
561771 Vysoká Lhota 3,11 6,5 0,4 
537594 Střítež 12,76 0,8 0,2 

12631000 Bělá po ústí do toku 
Želivka (Hejlovka) 

547492 Pelhřimov 95,31 59,0 43,1 
561967 Olešná 12,75 99,2 9,7 
561932 Dobrá Voda 8,34 93,6 6,0 
529834 Mezná 8,27 76,1 4,8 
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ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru 
povrchových vod 

Identifikační 
číslo obce 
dle ČSÚ 

Správní území obce Plocha správního 
území (km2) 

Procento plochy 
správního území v 

daném útvaru 

Procento zastoupení 
plochy správního 
území v daném 

útvaru 
562009 Rynárec 5,95 100,0 4,6 
598721 Libkova Voda 7,41 74,0 4,2 
549053 Veselá 8,68 58,8 3,9 
548464 Nový Rychnov 31,08 15,9 3,8 
561975 Zajíčkov 4,54 100,0 3,5 

561941 
Proseč pod 
Křemešníkem 5,31 65,5 2,7 

598755 Putimov 3,18 100,0 2,4 
529826 Čelistná 3,08 100,0 2,4 
599239 Vokov 2,66 100,0 2,0 
561126 Bělá 3,31 64,0 1,6 
561177 Nová Buková 5,14 40,2 1,6 
561916 Pavlov 1,74 100,0 1,3 
561371 Krasíkovice 2,22 52,8 0,9 
537691 Ondřejov 4,57 23,0 0,8 
598712 Kojčice 5,97 13,0 0,6 
547913 Horní Cerekev 32,06 0,6 0,1 

561487 
Střítež pod 
Křemešníkem 3,72 1,7 0,0 

561142 Černov 2,57 0,4 0,0 
12643000 Jankovský potok po ústí 

do toku Želivka (Hejlovka) 
547999 Humpolec 51,49 33,0 13,1 
549142 Vyskytná 14,68 99,4 11,2 
549177 Zachotín 10,05 100,0 7,7 
547492 Pelhřimov 95,31 9,8 7,2 
588075 Ústí 9,11 100,0 7,0 
587087 Dudín 8,33 99,7 6,4 
549045 Velký Rybník 6,27 100,0 4,8 
587621 Opatov 6,77 83,9 4,4 
561924 Dehtáře 7,97 69,6 4,3 
548383 Mladé Bříště 5,35 100,0 4,1 
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ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru 
povrchových vod 

Identifikační 
číslo obce 
dle ČSÚ 

Správní území obce Plocha správního 
území (km2) 

Procento plochy 
správního území v 

daném útvaru 

Procento zastoupení 
plochy správního 
území v daném 

útvaru 
561843 Staré Bříště 5,29 100,0 4,1 
561819 Mysletín 4,13 100,0 3,2 
561801 Bystrá 3,94 100,0 3,0 

561487 
Střítež pod 
Křemešníkem 3,72 98,3 2,8 

548162 Komorovice 3,06 100,0 2,4 
587320 Kalhov 4,83 61,8 2,3 
561908 Žirov 2,83 100,0 2,2 
548464 Nový Rychnov 31,08 7,8 1,9 
561797 Vystrkov 2,24 96,9 1,7 
568678 Herálec 28,64 6,9 1,5 

561941 
Proseč pod 
Křemešníkem 5,31 34,5 1,4 

588211 Zbilidy 10,44 15,1 1,2 
588008 Šimanov 6,26 21,4 1,0 
561461 Jankov 1,69 63,7 0,8 
598712 Kojčice 5,97 5,1 0,2 
561967 Olešná 12,75 0,8 0,1 
587524 Milíčov 6,51 0,5 0,0 

12646000 Želivka (Hejlovka) po 
soutok s tokem Trnava 

547492 Pelhřimov 95,31 20,7 27,6 
547999 Humpolec 51,49 16,8 12,1 
549215 Želiv 26,03 28,9 10,5 
548766 Sedlice 5,52 100,0 7,7 
598712 Kojčice 5,97 81,9 6,8 
598763 Svépravice 5,19 90,0 6,5 
548081 Jiřice 13,54 31,2 5,9 
547778 Červená Řečice 26,47 15,8 5,9 
561118 Bácovice 4,71 67,0 4,4 
548456 Nová Cerekev 35,21 8,3 4,1 
561924 Dehtáře 7,97 30,4 3,4 
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ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru 
povrchových vod 

Identifikační 
číslo obce 
dle ČSÚ 

Správní území obce Plocha správního 
území (km2) 

Procento plochy 
správního území v 

daném útvaru 

Procento zastoupení 
plochy správního 
území v daném 

útvaru 
551546 Dubovice 3,01 63,9 2,7 
561371 Krasíkovice 2,22 47,2 1,5 
598704 Čížkov 3,05 19,8 0,8 

12663000 Trnava po soutok s tokem 
Kejtovský potok 

548511 Pacov 35,84 58,8 13,8 
553123 Smilovy Hory 20,85 83,1 11,3 
553328 Vodice 15,27 99,9 10,0 
547603 Bratřice 10,33 94,5 6,4 
549011 Velká Chyška 8,14 100,0 5,3 
552861 Pojbuky 7,35 100,0 4,8 
530212 Načeradec 48,42 15,0 4,7 
561355 Těchobuz 7,22 100,0 4,7 
548367 Mezilesí 7,03 100,0 4,6 
548332 Lukavec 21,49 30,5 4,3 
548731 Salačova Lhota 5,94 100,0 3,9 
561363 Zhořec 5,83 100,0 3,8 
552241 Dolní Hořice 39,14 13,3 3,4 
563927 Zadní Střítež 4,98 100,0 3,3 
547662 Cetoraz 12,06 37,9 3,0 
552127 Bradáčov 4,46 97,5 2,8 

562033 
Útěchovice pod 
Stražištěm 4,16 97,5 2,7 

562041 Lesná 4,43 85,3 2,5 
560626 Rodná 9,13 23,1 1,4 
548740 Samšín 7,16 25,1 1,2 
561312 Buřenice 13,60 8,9 0,8 
548472 Obrataň 31,98 3,2 0,7 
547948 Hořepník 13,67 6,3 0,6 
549134 Vyklantice 6,80 2,8 0,1 
552852 Pohnání 3,61 0,1 0,0 

12668000 Kejtovský potok po ústí 548472 Obrataň 31,98 76,2 26,8 
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ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru 
povrchových vod 

Identifikační 
číslo obce 
dle ČSÚ 

Správní území obce Plocha správního 
území (km2) 

Procento plochy 
správního území v 

daném útvaru 

Procento zastoupení 
plochy správního 
území v daném 

útvaru 
do toku Trnava 548511 Pacov 35,84 41,2 16,3 

548600 Pošná 13,34 82,0 12,0 
548103 Kámen 8,08 100,0 8,9 
547662 Cetoraz 12,06 62,1 8,2 
549061 Věžná 5,45 100,0 6,0 
548740 Samšín 7,16 66,1 5,2 
561754 Eš 4,07 100,0 4,5 
561762 Dobrá Voda u Pacova 4,17 90,4 4,1 
561771 Vysoká Lhota 3,11 93,5 3,2 
529869 Důl 2,30 100,0 2,5 
598666 Zlátenka 2,35 62,9 1,6 
552241 Dolní Hořice 39,14 0,5 0,2 
547760 Černovice 36,50 0,3 0,1 
548405 Moraveč 9,09 0,7 0,1 
561240 Bořetice 3,59 0,9 0,0 
547948 Hořepník 13,67 0,2 0,0 
561266 Litohošť 3,50 0,1 0,0 

12677000 Trnava po vzdutí nádrže 
Želiv 

547948 Hořepník 13,67 93,5 17,0 
561312 Buřenice 13,60 75,0 13,6 
547778 Červená Řečice 26,47 31,2 11,0 
548219 Křelovice 15,39 44,2 9,1 
548987 Útěchovice 6,25 100,0 8,3 
509388 Arneštovice 5,43 97,3 7,1 
561274 Rovná 4,30 100,0 5,7 
537730 Útěchovičky 4,07 100,0 5,4 
561240 Bořetice 3,59 99,1 4,7 
561266 Litohošť 3,50 99,9 4,7 
548600 Pošná 13,34 18,0 3,2 
548235 Leskovice 3,47 56,1 2,6 
547492 Pelhřimov 95,31 1,9 2,4 
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ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru 
povrchových vod 

Identifikační 
číslo obce 
dle ČSÚ 

Správní území obce Plocha správního 
území (km2) 

Procento plochy 
správního území v 

daném útvaru 

Procento zastoupení 
plochy správního 
území v daném 

útvaru 
598704 Čížkov 3,05 55,2 2,2 
562041 Lesná 4,43 14,7 0,9 
548740 Samšín 7,16 8,9 0,8 
561118 Bácovice 4,71 7,0 0,4 
549215 Želiv 26,03 1,2 0,4 
598666 Zlátenka 2,35 5,5 0,2 
549134 Vyklantice 6,80 1,5 0,1 

12679001 Trnava po ústí do toku 
Želivka (Hejlovka) 549215 Želiv 26,03 3,3 100,0 

12682000 Želivka (Hejlovka) po 
vzdutí nádrže Švihov 

549215 Želiv 26,03 48,0 38,3 
548774 Senožaty 18,18 49,3 27,5 
548219 Křelovice 15,39 24,7 11,6 
547999 Humpolec 51,49 6,6 10,4 
548081 Jiřice 13,54 21,4 8,9 
548146 Koberovice 7,26 13,9 3,1 
548090 Kaliště 12,47 0,7 0,3 

12699000 Martinický potok po vzdutí 
nádrže Švihov 

548332 Lukavec 21,49 69,5 12,9 
530212 Načeradec 48,42 29,2 12,2 
548171 Košetice 12,94 100,0 11,2 
548227 Křešín 11,12 93,6 9,0 
547689 Čáslavsko 9,55 100,0 8,3 
548502 Onšov 9,95 83,6 7,2 
548774 Senožaty 18,18 36,8 5,8 
549134 Vyklantice 6,80 95,6 5,6 
561339 Chýstovice 5,20 99,6 4,5 
548219 Křelovice 15,39 31,1 4,1 
598771 Syrov 4,67 100,0 4,0 
529486 Čechtice 39,39 11,7 4,0 
547956 Hořice 6,86 54,6 3,2 
561347 Martinice u Onšova 4,71 60,7 2,5 
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ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru 
povrchových vod 

Identifikační 
číslo obce 
dle ČSÚ 

Správní území obce Plocha správního 
území (km2) 

Procento plochy 
správního území v 

daném útvaru 

Procento zastoupení 
plochy správního 
území v daném 

útvaru 
561321 Chyšná 2,83 89,3 2,2 
561312 Buřenice 13,60 16,1 1,9 
547603 Bratřice 10,33 5,5 0,5 
532843 Dunice 3,58 14,9 0,5 
509388 Arneštovice 5,43 2,7 0,1 

562033 
Útěchovice pod 
Stražištěm 4,16 2,5 0,1 

12703000 Blažejovický potok po 
vzdutí nádrže Švihov 

532380 Blažejovice 4,63 99,1 14,3 
530719 Studený 4,41 100,0 13,7 
532746 Děkanovice 3,96 99,2 12,2 
532843 Dunice 3,58 85,1 9,5 
548545 Píšť 5,63 53,4 9,3 
532436 Snět 6,03 44,4 8,3 
530000 Křivsoudov 13,78 16,1 6,9 
561347 Martinice u Onšova 4,71 39,3 5,8 
547956 Hořice 6,86 26,1 5,6 
548502 Onšov 9,95 16,4 5,1 
532541 Tomice 7,25 14,3 3,2 
529648 Dolní Kralovice 17,24 5,6 3,0 
548073 Ježov 3,03 19,5 1,8 
561321 Chyšná 2,83 8,7 0,8 
530093 Loket 23,79 0,7 0,5 
529486 Čechtice 39,39 0,1 0,1 

12715000 Sedlický potok po soutok 
s tokem Čechtický potok 

529486 Čechtice 39,39 39,8 38,9 
530191 Mnichovice 9,20 71,8 16,4 
530476 Pravonín 19,83 30,7 15,1 
599361 Strojetice 5,03 79,9 10,0 
532096 Borovnice 3,10 99,4 7,7 
529788 Chmelná 2,39 90,8 5,4 
530026 Kuňovice 3,47 25,5 2,2 
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ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru 
povrchových vod 

Identifikační 
číslo obce 
dle ČSÚ 

Správní území obce Plocha správního 
území (km2) 

Procento plochy 
správního území v 

daném útvaru 

Procento zastoupení 
plochy správního 
území v daném 

útvaru 
529907 Keblov 7,11 12,0 2,1 
529851 Javorník 7,24 5,9 1,1 
530174 Miřetice 2,45 10,6 0,6 
530212 Načeradec 48,42 0,2 0,3 
530913 Vracovice 10,97 0,5 0,1 

12718000 Čechtický potok po ústí 
do toku Sedlický potok 

529486 Čechtice 39,39 48,4 60,8 
530000 Křivsoudov 13,78 75,9 33,4 
599361 Strojetice 5,03 19,6 3,2 
548227 Křešín 11,12 6,4 2,3 
561321 Chyšná 2,83 1,9 0,2 
530093 Loket 23,79 0,1 0,1 
561339 Chýstovice 5,20 0,4 0,1 

12719000 Sedlický potok po vzdutí 
nádrže Švihov 

530093 Loket 23,79 30,2 71,2 
529907 Keblov 7,11 22,7 16,0 
530000 Křivsoudov 13,78 7,4 10,1 
532568 Bernartice 10,12 2,6 2,6 
599361 Strojetice 5,03 0,5 0,2 

12720001 Želivka (Hejlovka) po ústí 
do toku Sázava 

599387 Soutice 10,78 56,5 61,8 
529737 Hulice 6,49 24,5 16,1 
534633 Zruč nad Sázavou 16,29 9,1 15,0 
530816 Trhový Štěpánov 29,05 2,4 7,1 

109020680003 Nádrž Želiv 547778 Červená Řečice 26,47 53,0 68,0 
549215 Želiv 26,03 18,6 23,5 
561118 Bácovice 4,71 26,1 6,0 
598763 Svépravice 5,19 10,0 2,5 

109021090001 Nádrž Švihov 530093 Loket 23,79 68,9 11,7 
529648 Dolní Kralovice 17,24 94,4 11,6 
532568 Bernartice 10,12 97,4 7,0 
568694 Hněvkovice 15,19 59,0 6,4 
568902 Kožlí 14,24 51,2 5,2 
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ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru 
povrchových vod 

Identifikační 
číslo obce 
dle ČSÚ 

Správní území obce Plocha správního 
území (km2) 

Procento plochy 
správního území v 

daném útvaru 

Procento zastoupení 
plochy správního 
území v daném 

útvaru 
548243 Horní Paseka 9,29 77,6 5,1 
548146 Koberovice 7,26 86,1 4,5 
532541 Tomice 7,25 85,7 4,4 
532509 Šetějovice 6,14 100,0 4,4 
548090 Kaliště 12,47 47,5 4,2 
568848 Kamenná Lhota 6,00 86,4 3,7 
534056 Horka II 10,21 50,4 3,7 
529737 Hulice 6,49 75,5 3,5 
549126 Vojslavice 4,83 100,0 3,4 
529907 Keblov 7,11 65,3 3,3 
532436 Snět 6,03 55,6 2,4 
547883 Hojanovice 2,89 100,0 2,1 
530816 Trhový Štěpánov 29,05 9,3 1,9 
548545 Píšť 5,63 46,6 1,9 
548774 Senožaty 18,18 13,9 1,8 
548073 Ježov 3,03 80,5 1,7 
534561 Vlastějovice 19,03 9,8 1,3 
534633 Zruč nad Sázavou 16,29 10,0 1,2 
547956 Hořice 6,86 19,4 0,9 
568457 Bojiště 7,26 16,3 0,8 
568988 Ledeč nad Sázavou 22,21 3,3 0,5 
548081 Jiřice 13,54 5,1 0,5 
530191 Mnichovice 9,20 6,5 0,4 
548189 Kouty 3,72 12,9 0,3 
530000 Křivsoudov 13,78 0,6 0,1 
532380 Blažejovice 4,63 0,9 0,0 
532746 Děkanovice 3,96 0,8 0,0 
529851 Javorník 7,24 0,2 0,0 
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B. Užívání vod a jeho vliv na stav vod 
Současné užívání povrchových vod 

Užívání vod představuje antropogenní faktor, který ovlivňuje stav povrchových a podzemních vod. Pro 
potřeby plánu oblasti povodí bylo užívání vod děleno podle typu dopadu na stav vod na užívání 
ovlivňující jakost a množství (bodové zdroje znečištění), užívání ovlivňující pouze jakost (plošné zdroje 
znečištění) a užívání ovlivňující pouze množství (odběry, převody, akumulace). 
 
Bodové zdroje znečištění 

Celkové množství vypuštěných odpadních vod v oblasti povodí v roce 2004 činilo 13,4 mil.m3. Ze 
všech evidovaných 67 vypouštění připadalo 71,4 % celkového vypouštěného množství na 3 největší 
producenty v kategorii ročního vypouštěného objemu nad 500 tis. m3. Přehled všech evidovaných 
vypouštění v povodí Želivky přiřazených do jednotlivých útvarů povrchových vod uvádí tabulka č.7. 
Následující tabulka uvádí podíl jednotlivých odvětví na celkovém vypouštěném množství. 

Tabulka č.4 – Podíl jednotlivých odvětví na celkovém vypouštěném množství 
Odvětví Podíl na celkovém vypouštěném množství v 2004 [%] 

Vodovody a kanalizace 60,5 
Průmysl 39,4 
Ostatní (energetika, zemědělství a 
jiné nezařazené zdroje) 0,1 

 
Plošné zdroje znečištění 

Nejvýznamnějším zdrojem plošného znečištění dusíkem, fosforem a pesticidy je zemědělství. Dalším 
významným zdrojem dusíku je atmosférická depozice. Zatížení povrchových vod dusíkem z plošných 
zdrojů představuje velmi významný vliv v oblasti povodí. Zatížení povrchových vod fosforem 
představuje významný vliv zejména v území s vyšší svažitostí a erozní ohrožeností. Podle velikosti 
zatížení dusíkem byly jednotlivé útvary povrchových vod rozděleny do čtyř kategorií. Údaje o plošných 
zdrojích znečištění vztažené na jednotlivé útvary povrchových vod jsou uvedeny v tabulce č.8. 

Tabulka č.5 – Plošné znečištění – zatížení dusíkem 
Míra zatížení dusíkem Počet vodních útvarů % vodních útvarů 

Velmi vysoké zatížení (≥ 45 kg/ha za rok) 1 5,5 
Vysoké zatížení (≥ 30 kg/ha za rok) 10 55,6 
Nižší zatížení (méně než 30 kg/ha za rok) 6 33,4 
Nejnižší zatížení (do 15 kg/ha za rok) 1 5,5 

 
Vzhledem k dlouhodobým problémům s plošným znečištěním v celém povodí VN Švihov jsou 
vypracovány zpřesňující materiály, které mají vést k nápravě nevyhovujícího stavu (Pilotní projekt 
VÚMOP - Návrhy opatření k omezení plošných zdrojů znečištění ). 
 
Odběry 

V povodí Želivky se nachází pouze jediný odběr s vodárenským využitím (PVK Praha ÚV Želivka), 
který je však natolik významný, že odběry ostatních odvětví jsou proti němu zanedbatelné. Celkem 
bylo dle evidence za rok 2004 z povrchových vod v povodí Želivky odebráno 167,5 mil. m3 vody. 
Přehled všech evidovaných odběrů je uveden tabulce č.9, procentuální podíl jednotlivých odvětví na 
celkovém odebraném množství uvádí následující tabulka. 

Tabulka č.6 – Procentuelní rozdělení celkového množství odebrané vody v povodí Želivky 
Odvětví Podíl na celkovém odebraném množství v 2004 [%] 
Vodovody a kanalizace 98,9 
Průmysl  1,1 
Energetika 0,0 
Ostatní (zemědělství a jiné 
nezařazené odvětví) 0,0 
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Tabulka č.7 – Přehled všech evidovaných vypouštění v povodí Želivky za rok 2004  

ICO název obec vodní tok ř.km Kód 
objem vypouštění 

[tis.m3/rok] údaje z 
povolení 

ID útvaru 
povrchových 

vod 
120098 PVK Praha Želivka ÚV Soutice Rýzmburský potok 2,60 102 4730,40 12720001 
124062 VODAK Humpolec Pelhřimov ČOV Pelhřimov Bělá 4,50 101 3600,00 12631000 
124063 VODAK Humpolec Pacov ČOV Pacov Kejtovský potok 8,10 101 1200,00 12668000 
120199 CEREPA Červená Řečice Červená Řečice Trnava 9,10 102 500,00 12677000 
124228 VODAK Humpolec Želiv ČOV Želiv Želivka 51,90 101 350,00 12682000 
120801 VODAK Humpolec Červ.Řečice ČOV Červená Řečice Řečický potok 1,00 101 300,00 109020680003 
124298 VODAK Humpolec Čechtice ČOV Čechtice bezejmenný přítok 6,00 101 300,00 12718000 
124234 VODAK Humpolec Božejov ČOV Božejov bezejmenný přítok 95,70 101 220,00 12616000 
124077 Obec Lukavec ČOV Lukavec Lukavecký potok 2,40 101 204,00 12699000 
124076 VODAK Humpolec Košetice ČOV Košetice L bezejmenný přítok 1,50 101 200,00 12699000 
124201 VODAK Humpolec Senožaty ČOV Senožaty bezejmenný přítok 5,60 101 200,00 12699000 
120802 VODAK Humpolec Obrataň ČOV Obrataň Kejtovský potok 17,70 101 151,00 12668000 
124064 VHS Benešov Dolní Kralovice ČOV Dolní Kralovice Zahrádčický potok 2,50 101 132,00 109021100000 
124199 VoKa Nová Cerekev ČOV Nová Cerekev Cerekvický potok 4,30 101 125,00 12619000 
124073 Obec Hořepník ČOV Hořepník Trnava 19,25 101 100,00 12677000 
124221 Obec Hulice ČOV Hulice Želivka 3,80 101 82,80 12720001 
124264 VoKa Komorovice BR Komorovice bezejmenný L přítok 1,91 101 73,00 12643000 
120804 Obec Onšov KČOV Onšov Martinický potok 14,40 101 68,00 12699000 
124250 VAK H.Brod Hněvkovice ČOV Hněvkovice bezejmenný přítok 20,50 101 46,00 109021100000 
120104 VODAK Humpolec Křivsoudov ČOV Křivsoudov Křivsoudovský potok 0,70 101 45,90 12718000 
124048 VaK H.Brod Kožlí ČOV Kožlí bezejmenný přítok 24,40 101 45,00 109021100000 
124314 Obec Pavlov SN Pavlov Nemojovský potok 0,45 101 40,20 12631000 
124249 Obec Bernartice ČOV Bernartice bezejmenný L přítok 13,50 101 36,00 109021100000 
124173 VoKa Vyskytná ČOV Vyskytná Jankovský potok 18,20 101 34,20 12643000 
120116 Obec Chmelná ČOV Chmelná Sedlický potok 18,80 101 34,00 12715000 
120803 Obec Sedlice ČOV Sedlice Želivka 64,00 101 30,00 12646000 
124205 Obec Velká Chýška VK Velká Chyška bezejmenný přítok 1,40 101 28,00 12663000 
120822 VODAK Humpolec Krasoňov VK Humpolec bezejmenný L přítok 3,50 101 24,60 12643000 
120952 Obec Ústí ČOV Ústí Hejnický potok 7,00 101 21,00 12643000 
124074 Obec Pošná VK Pošná Novodvorský potok 0,70 101 20,70 12668000 
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ICO název obec vodní tok ř.km Kód 
objem vypouštění 

[tis.m3/rok] údaje z 
povolení 

ID útvaru 
povrchových 

vod 
124211 Obec Křelovice VK Křelovice bezejmenný přítok 10,30 101 20,10 12677000 
124286 VODAK Humpolec Hněvkovice VK Humpolec bezejmenný přítok 4,15 101 20,00 12643000 
120121 Obec Soutice ČOV Soutice Želivka 1,40 101 19,40 12720001 
120805 Dřevozprac.družstvo Lukavec Lukavec Lukavecký potok 2,60 102 18,00 12699000 
120851 Obec Smilovy Hory VK Smilovy Hory Barborka 7,90 101 17,20 12663000 
124291 Obec Libkova Voda VK Libkova Voda bezejmenný P přítok 4,20 101 15,30 12631000 
124247 VoKa Hořice ČOV Hořice Blažejovický potok 7,50 101 15,00 12703000 
120817 Obec Bratřice VK Bratřice bezejmenný L přítok 35,60 101 14,00 12663000 
124292 Obec Lidmaň VK Lidmaň Cerekvický potok 12,35 101 14,00 12619000 
120812 Obec Ústrašín VK Ústrašín Želivka 93,00 101 13,10 12616000 
120958 Obec Kalhov BR Kalhov Hejťský potok 2,60 101 12,80 12643000 
120814 Obec Veselá VK Veselá bezejmenný L přítok 16,50 101 12,30 12631000 
120824 Obec Moraveč VK Moraveč Cerekvický potok 8,20 101 12,30 12619000 
120819 VoKa Dobrá Voda u Pelhřimova VK Dobrá Voda Podlesník 4,60 101 12,00 12631000 
124290 Obec Cetoraz VK Cetoraz Cetorazský potok 12,65 101 11,90 12668000 
120813 Obec Kaliště VK Kaliště bezejmenný L přítok 2,20 101 11,30 109021100000 
120855 Obec Pojbuky VK Pojbuky bezejmenný L přítok 3,40 101 11,00 12663000 
120825 Lihovar Proseč-Obořiště Nová Cerekev bezejmenný P přítok 2,20 102 10,50 12619000 
120820 Obec Leskovice ČOV Leskovice Bořetický potok 10,95 101 10,00 12677000 
124293 Obec Kámen u Pacova VK Kámen bezejmenný L přítok 3,60 101 10,00 12668000 
120856 VODAK Humpolec Petrovice VK Humpolec Vitický potok 5,20 101 9,70 12682000 
120810 Město Pacov Roučkovice VK Pacov bezejmenný L přítok 5,40 101 9,50 12668000 
120806 ZOD Hořice Hořice Blažejovický potok 7,35 403 9,40 12703000 
120815 Město Pacov Jetřichovec VK Pacov bezejmenný P přítok 35,05 101 9,10 12663000 
120860 Obec Ondřejov VK Ondřejov P přítok Želivky 92,10 101 9,00 12616000 

120826 Obec Dobrá voda u Pacova VK 
Dobrá Voda u 
Pacova Novodvorský potok 7,20 101 8,80 12668000 

120821 Obec Hojanovice ČOV Hojanovice bezejmenný P přítok 32,00 101 8,40 109021100000 
120808 Obec Č.Řečice Popelištná KČOV Červená Řečice Petračka 4,90 101 8,30 109020680003 
120818 Obec Čelistná VK Čelistná bezejmenný P přítok 4,00 101 8,30 12631000 
120195 Obec Tomice ČOV Tomice Tomický potok 2,90 101 7,80 109021100000 
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ICO název obec vodní tok ř.km Kód 
objem vypouštění 

[tis.m3/rok] údaje z 
povolení 

ID útvaru 
povrchových 

vod 
120196 Obec Snět ČOV Snět bezejmenný přítok 1,10 101 7,80 109021100000 
120858 Obec Věžná VK Věžná Vintířovský potok 1,80 101 7,40 12668000 
124248 Obec Vojslavice ČOV Vojslavice Želivka 38,60 101 6,90 109021100000 
120859 Město Pacov Vel.Rovná Pacov L přítok Trnavy 43,60 101 6,60 12663000 
120857 HRANIPEX Komorovice Komorovice rybník parc.č. 399/1 1,90 102 6,20 12643000 
120105 Obec Loket  ČOV Loket Loketský potok 9,20 101 - 12719000 
120106 Obec Loket Brzotice ČOV Loket Brzotický potok 16,70 101 - 109021100000 

 
Legenda: 
ICO - identifikátor místa vypouštění 
Název – název vypouštění 
Obec – přiřazení vypouštění do správního členění 
Vodní tok – název toku, do kterého se vypouští 
Ř.km – říční kilometráž v místě vypouštění 
Kód – kód druhu odvětví 
Objem vypouštění – roční množství vypouštěných odpadních vod v tis.m3/rok 
ID útvaru povrchových vod – přiřazení vypouštění k příslušnému útvaru povrchových vod 
 

Tabulka č.8 – Údaje o plošných zdrojích znečištění v povodí Želivky 

ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru povrchových vod změna kategorie 

vodního útvaru 
přebytek 

bilance dusíku 
(kg/ha za rok) 

podíl plochy 
zranitelných 
oblastí (%) 

vstup 
celkového 

fosforu erozí 
(kg/ha za rok) 

podíl orné 
půdy [%] 

12616000 Želivka (Hejlovka) po soutok s tokem Cerekvický potok N 29,851 97,51 0,92 56,77 
12619000 Cerekvický potok po ústí do toku Želivka (Hejlovka) N 29,415 92,39 0,80 56,83 
12631000 Bělá po ústí do toku Želivka (Hejlovka) N 30,221 100,00 1,47 56,31 
12643000 Jankovský potok po ústí do toku Želivka (Hejlovka) N 30,722 100,00 1,01 49,10 
12646000 Želivka (Hejlovka) po soutok s tokem Trnava N 30,065 100,00 1,52 57,18 
12663000 Trnava po soutok s tokem Kejtovský potok N 27,169 100,00 1,29 52,26 
12668000 Kejtovský potok po ústí do toku Trnava N 30,906 100,00 1,49 58,88 
12677000 Trnava po vzdutí nádrže Želiv N 29,855 100,00 1,84 57,94 

109020680003 Nádrž Želiv Y 29,960 100,00 2,05 61,25 
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ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru povrchových vod změna kategorie 

vodního útvaru 
přebytek 

bilance dusíku 
(kg/ha za rok) 

podíl plochy 
zranitelných 
oblastí (%) 

vstup 
celkového 

fosforu erozí 
(kg/ha za rok) 

podíl orné 
půdy [%] 

12679001 Trnava po ústí do toku Želivka (Hejlovka) N 0,000 100,00 2,08 40,86 
12682000 Želivka (Hejlovka) po vzdutí nádrže Švihov N 30,934 100,00 2,27 64,69 
12699000 Martinický potok po vzdutí nádrže Švihov N 31,793 100,00 1,70 61,24 
12703000 Blažejovický potok po vzdutí nádrže Švihov N 35,806 100,00 1,21 54,07 
12715000 Sedlický potok po soutok s tokem Čechtický potok N 36,768 100,00 1,08 56,56 
12718000 Čechtický potok po ústí do toku Sedlický potok N 41,605 100,00 2,56 74,44 
12719000 Sedlický potok po vzdutí nádrže Švihov N 43,944 100,00 1,01 69,23 

109021100000 Nádrž Švihov Y 28,493 96,88 1,56 49,61 
12720001 Želivka (Hejlovka) po ústí do toku Sázava N 52,859 98,26 1,02 58,89 

 

Tabulka č.9 – Přehled všech evidovaných odběrů v povodí Želivky za rok 2004 

ICO název místa odběru obec vodní tok ř.km Kód 
objem odběrů 

[tis.m3/rok]         
údaje z povolení 

ID útvaru 
povrchových 

vod 

120110 PVK Praha ÚV Želivka Hulice Želivka 4,15 101 165600,00 12720001 
120801 CEREPA Červená Řečice Červená Řečice Trnava 9,70 102 1100,00 12677000 
120807 DH DEKOR Lukavec Mladé Bříště Mladé Bříště Jankovský potok 9,25 102 378,00 12643000 
120803 Škrobárny Pelhřimov Bělá Pelhřimov Bělá 6,30 102 191,40 12631000 
120806 ALFATEX MÓDA Pelhřimov Pelhřimov Bělá 6,50 102 88,90 12631000 
120821 Dřevozprac.družstvo Lukavec Lukavec Martinický potok 31,00 102 45,00 12699000 
120785 ALKO Kožlí Kožlí přítok Želivky 24,60 102 40,00 10902068000

3 120823 Lihovar Božejov Božejov bezejmenný přítok 95,60 301 10,60 12616000 
120827 Lihovar Dvořiště Šimpach Obrataň Machátský potok 16,30 301 10,60 12668000 
120825 TS Pelhřimov tenisové kurty Pelhřimov Bělá 5,10 403 2,50 12631000 
120829 ERMAR Lihovar Proseč - Obořiště Nová Cerekev Cerekvický potok 2,15 102   12619000 
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Dále byly hodnoceny významné morfologické vlivy, způsobující odchylky od přirozeného stavu koryt 
vodních toků. 

Tabulka č.10 – Kvantifikace morfologických vlivů 
Morfologický vliv celková délka [km] [%] délky 
Zatrubnění/zakrytí 20 3 
Napřímení 98 15 
Zavzdutí 202 30 
Kombinované hodnocení stavu koryta – třída :  
  1 – přírodní stav 366 55 
  2 42 6 
  3 31 5 
  4 7 1 
  5 – maximálně upravené koryto 18 3 

 

Požadavky na užívání vod – výhledový stav (základní scénář) 

Prognóza požadavků na povrchové vody 

Základní scénář předpokládá u většiny užívání vod setrvalý trend do roku 2015, pouze u řízení odtoku 
povrchových vod se předpokládá trend rostoucí.  

U trendů vývoje jednotlivých vlivů se taktéž předpokládá setrvalý stav kromě předpokladu poklesu 
pesticidů a naopak nárůstu plošného znečištění dusíkem (zejména z atmosférické depozice).  

Výsledky vodohospodářské bilance 

V uvažované variantě zpracované vodohospodářské bilance výhledového stavu se jako nevyhovující 
jeví 3 útvary povrchových vod s pasivním bilančním stavem a to: 

12679001 Trnava po ústí do toku Želivka (Hejlovka)  

12703000 Blažejovický potok po vzdutí nádrže Švihov 

12720001 Želivka (Hejlovka) po ústí do toku Sázava  

Z těchto 3 vodních útvarů s pasivním bilančním stavem jsou 2 závěrné profily ovlivněných 
významnými vodními nádržemi (12720001 – Želivka po ústí do toku Sázava, 12679001 – Trnava po 
ústí do Želivky). Protože se většinou jedná o vodní útvary na vodných tocích, bude nutné v prvé řadě 
stanovit příčiny pasivního stavu a komplexně zvážit (s ohledem na účel nádrží) možnosti zlepšení 
situace. Na základě výsledků provedené bilance výhledového stavu k roku 2015 lze souhrnně o 
povodí vodní nádrže Švihov hovořit jako o oblasti vodohospodářsky aktivní, s rezervami pro zvýšení 
hodnot aktivit (minimálních průtoků, odběrů vody). Ke kvantifikaci rezerv lze využít publikované čáry 
ovlivněných průtoků v bilančních profilech, později i interaktivní výstup a simulační model. U bilance 
výhledového stavu se v povodí vodní nádrže Švihov jako vodohospodářsky pasivní nejeví žádný 
bilanční profil. 

 

Opatření k uspokojování požadavků na užívání vod (výhledového stavu) 

Vzhledem k tomu, že v povodí Želivky je nejvýznamnějším užíváním vodárenský odběr surové vody 
pro úpravu na vodu pitnou, jsou všechna opatření zaměřena, kromě dosažení dobrého stavu vodních 
útvarů, na celkové zlepšení jakosti povrchové vody v celém povodí vodárenské nádrže. 
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Vyhodnocení dopadů lidské činnosti na stav vod a identifikace rizikových vodních 
útvarů 

Rizikové vodní útvary byly stanoveny tzv. nepřímým hodnocením, spočívajícím v odhadu míry dopadu 
jednotlivých užívání na stav vod k roku 2015. Bodové zdroje znečištění se hodnotily z hlediska 
sloučenin dusíku, fosforu a nebezpečných látek. Plošné zdroje znečištění se hodnotily z hlediska 
sloučenin dusíku, fosforu pesticidů a acidifikujících látek. Dále se hodnotily odběry vody, morfologické 
úpravy a jiná užívání vod. U všech hodnocených užívání byl zohledněn trend jejich vývoje k roku 
2015.  Výsledkem tohoto vyhodnocení je zařazení vodního útvaru do kategorie nerizikový, potenciálně 
rizikový a rizikový vodní útvar. Hodnocení rizikovosti bylo dále využito při  hodnocení stavu vodních 
útvarů v části C. 
 
Povrchové vody 

Tabulka č.11 - Rizikovost útvarů povrchových vod 
Rizikovost Nerizikový Potenciálně rizikový Rizikový 

ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD 

počet vodních útvarů 0 0 18 
% z celkového počtu vodních útvarů 0 0 100 

 
Rizikovost útvarů povrchových vod z hlediska jakosti způsobovalo zejména plošné znečištění 
dusíkem, v menší míře erozní smyv fosforem a výskyt pesticidů.  

 

Součástí hodnocení dopadů lidské činnosti na stav vod bylo i předběžné vymezení silně ovlivněných 
útvarů povrchových vod. Vymezení spočívalo v hodnocení vlivů morfologických (napřímení, zavzdutí, 
příčné překážky, zakrytí/zatrubnění, environmentální stav koryta a příbřežní zóny) a hydrologických 
(odběry, převody, změny režimu) a vyhodnocení jejich míry rizika na dosažení dobrého stavu. 

 

Tabulka č.12 - Předběžné vymezení silně ovlivněných útvarů povrchových vod 
ID útvaru Název útvaru povrchových vod skupina PHMWB 
12616000 Želivka (Hejlovka) po soutok s tokem Cerekvický potok C 
12619000 Cerekvický potok po ústí do toku Želivka (Hejlovka) (přírodní) 
12631000 Bělá po ústí do toku Želivka (Hejlovka) C 
12643000 Jankovský potok po ústí do toku Želivka (Hejlovka) (přírodní) 
12646000 Želivka (Hejlovka) po soutok s tokem Trnava B 
12663000 Trnava po soutok s tokem Kejtovský potok C 
12668000 Kejtovský potok po ústí do toku Trnava (přírodní) 
12677000 Trnava po vzdutí nádrže Želiv C 

109020680003 Nádrž Želiv A 
12679001 Trnava po ústí do toku Želivka (Hejlovka) B 
12682000 Želivka (Hejlovka) po vzdutí nádrže Švihov B 
12699000 Martinický potok po vzdutí nádrže Švihov C 
12703000 Blažejovický potok po vzdutí nádrže Švihov B 
12715000 Sedlický potok po soutok s tokem Čechtický potok B 
12718000 Čechtický potok po ústí do toku Sedlický potok (přírodní) 
12719000 Sedlický potok po vzdutí nádrže Švihov B 

109021100000 Nádrž Švihov A 
12720001 Želivka (Hejlovka) po ústí do toku Sázava B 

 
Z celkového počtu útvarů povrchových vod v povodí Želivky bylo 12 útvarů předběžné vymezeno jako 
silně ovlivněné z toho jsou 2 stojaté. 
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Tabulka č.13 – Rizikovost  útvarů povrchových vod v povodí Želivky 

Identifikace útvaru povrchových vod 
Hodnocení dopadů jednotlivých vlivů v roce 2005 

Hodnocení 
dopadů 
celkem 

ZOHLEDNĚNÍ TRENDŮ 
2015 

Rizikovost 
k roku 2015 Bodové znečištěníÍ Plošné znečištění 

Odběry 
Stoupající Klesající 

 ID útvaru  Název útvaru Dusík Fosfor Nebezp. 
látky Dusík Fosfor Pesticidy Dusík pl.zn. Pesticidy 

12616000 
Želivka (Hejlovka) po 
soutok s tokem 
Cerekvický potok 

N N N A P P N A A N A 

12619000 Cerekvický potok po ústí 
do toku Želivka (Hejlovka) N N N A P P N A A N A 

12631000 Bělá po ústí do toku 
Želivka (Hejlovka) N N N A P P N A A N A 

12643000 Jankovský potok po ústí 
do toku Želivka (Hejlovka) N N N A P N N A A N A 

12646000 Želivka (Hejlovka) po 
soutok s tokem Trnava N N N A A P N A A N A 

12663000 Trnava po soutok s tokem 
Kejtovský potok N N N A P P N A A N A 

12668000 Kejtovský potok po ústí 
do toku Trnava N N A A P P N A A N A 

12677000 Trnava po vzdutí nádrže 
Želiv N N P A A P N A A N A 

109020680003 Nádrž Želiv N N N A A P N A A N A 

12679001 Trnava po ústí do toku 
Želivka (Hejlovka) N N N A A N P A A N A 

12682000 Želivka (Hejlovka) po 
vzdutí nádrže Švihov N N N A A P N A A N A 

12699000 Martinický potok po vzdutí 
nádrže Švihov N N N A A P P A A N A 

12703000 Blažejovický potok po 
vzdutí nádrže Švihov N N N A P P P A A N A 

12715000 Sedlický potok po soutok 
s tokem Čechtický potok N N N A P P N A A N A 

12718000 Čechtický potok po ústí 
do toku Sedlický potok N N N A A P N A A N A 

12719000 Sedlický potok po vzdutí 
nádrže Švihov N N N A P P N A A N A 

109021100000 Nádrž Švihov N N N A A N N A A N A 
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Identifikace útvaru povrchových vod 
Hodnocení dopadů jednotlivých vlivů v roce 2005 

Hodnocení 
dopadů 
celkem 

ZOHLEDNĚNÍ TRENDŮ 
2015 

Rizikovost 
k roku 2015 Bodové znečištěníÍ Plošné znečištění 

Odběry 
Stoupající Klesající 

 ID útvaru  Název útvaru Dusík Fosfor Nebezp. 
látky Dusík Fosfor Pesticidy Dusík pl.zn. Pesticidy 

12720001 Želivka (Hejlovka) po ústí 
do toku Sázava A A N A P P P A A N A 

Legenda: A – Rizikový 

  P – potenciálně rizikový 

  N – nerizikový 

Poznámka: 

Zohlednění trendů v odhadech dopadů jednotlivých vlivů k roku 2015 je zobrazeno jen u dusíku a pesticidů z plošného znečištění, jelikož pouze u těchto vlivů 
byl trend 2005/2015 stanoven jako proměnný. U ostatních vlivů zohlednění trendu zobrazeno není, jelikož trend u těchto vlivů se předpokládá stabilní a tudíž 
odhad jejich dopadu v roce 2015 je totožný s dopadem v roce 2005.            
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C. Stav a ochrana vodních útvarů 
 
Hlavním cílem plánů oblastí povodí je zamezit zhoršování stavu povrchových a podzemních vod a 
dosáhnout dobrého stavu všech vod do roku 2015. Ke splnění těchto cílů je třeba využít programů 
opatření. Základním podkladem pro návrh opatření je hodnocení stavu, zejména pak odhad celkového 
stavu k roku 2015. Po náběhu opatření pak hodnocení slouží ke sledování dopadu realizovaných 
opatření na stav vod. 

Schéma propojení jednotlivých kapitol části C: 

 
*) Část E – Odhad dopadů opatření na stav vod 

Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí 

Environmentální cíle jsou definovány v Rámcové směrnici a jsou uvedeny v §23a vodního zákona 
(cíle ochrany vod jako složky životního prostředí) následovně: 

Útvary povrchových vod 

• zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod, 

• zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod (s výjimkou umělých a silně 
ovlivněných vodních útvarů) a dosažení jejich dobrého stavu, 

• zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů  
a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu, 

• cílené snížení znečištění nebezpečnými látkami, nutriety a organickými látkami, tj. zastavení nebo 
postupné odstranění emisí těchto látek a zabránění jejich vnosu z plošných zdrojů. 

Útvary podzemních vod 

• zamezení nebo omezení vstupů znečišťujících látek do podzemních vod a zamezení zhoršení 
stavu všech vodních útvarů těchto vod, 

• zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů podzemních vod a zajištění vyváženého 
stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním a dosáhnout tak dobrého stavu těchto vod, 

• odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, 
zvlášť nebezpečných látek a jiných závadných látek jako důsledků dopadů lidské činnosti, za 
účelem snížení znečištění podzemních vod, 

• sledování vývoje stavu a zásob podzemních vod a možnosti jejich využití. 

Chráněné oblasti 

• dosažení standardů a dalších požadavků stanovených pro povrchové a podzemní vody 
v chráněných územích, 

• ochrana stanovišť a druhů vázaných na vodu a vytvoření podmínek pro zvyšování biodiverzity. 

C.1 
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Podmínky dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí  

Stav útvaru povrchových vod je určený horším z jeho stavu ekologického a chemického. Stav silně 
ovlivněných útvarů povrchových vod je dán tzv. ekologickým potenciálem a chemickým stavem. Stav 
útvaru podzemních vod je daný horším z jeho kvantitativního či chemického stavu. Pro období 
platnosti prvních plánů oblastí povodí byly navrženy limity pro dobrý stav útvarů povrchových a 
podzemních vod a chráněných území,  tj. do roku 2015 . 

Útvary povrchových vod 

Pro útvary povrchových vod jsou stanoveny ukazatele a jejich limity pro hodnocení jednotlivých 
složek: 

• ekologického stavu, 

• ekologického potenciálu, 

• chemického stavu. 

Tabulka č.14 – Členění stavu útvarů povrchových vod 
Stav útvarů 

povrchových vod 
Popis Složky stavu Dílčí složky stavu 

Ekologický Ekologický stav je vyjádřením 
kvality, struktury a funkce 
vodních ekosystémů spojených 
s povrchovými vodami, 
klasifikovanými v souladu 
s přílohou V. Rámcové 
směrnice. 

biologické složky  
 

makrozoobentos,  
rybí fauna 
chlorofyl-a 

fyzikálně – 
chemické složky  

všeobecné fyzikálně 
chemické složky 
specifické znečišťující 
látky 

Chemický* Chemický stav vod popisuje 
výskyt a hodnoty prioritních a 
nebezpečných látek.  

 syntetické látky 
kovy 

Ekologický potenciál Ekologický potenciál je stav 
silně ovlivněného vodního 
útvaru , u kterého je zohledněno 
omezení dané morfologickými 
úpravami 

 eutrofizace  
acidifikace  
fluktuace vodní hladiny  
zásahy do biocenóz  

* Ukazatele a limity definující dobrý stav povrchových vod jsou specifikovány v Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy. 
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Chráněné oblasti 

Ukazatele, limity a postupy pro hodnocení stavu chráněných oblastí jsou až na výjimky určeny, po 
transpozici směrnic Evropského společenství do právního řádu České republiky, příslušnými právními 
předpisy, podle kterých byly dané oblasti vymezeny. 

Tabulka č.15 – Přehled právních předpisů pro chráněné oblasti 
Chráněná oblast Příslušný právní předpis, ve kterém jsou definovány 

ukazatele a jejich limity 

Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou 
spotřebu 

Směrnice Rady 75/440/EHS, zákon č. 274/2001 Sb., 
vyhláška č. 428/2001 Sb., příloha 13 

Vody pro koupání - Rekreační oblasti Směrnice Rady 76/160/EHS, zákon č. 254/2001 Sb., 
Vyhláška č. 135/2004 Sb., příloha 1 a 2 

Oblasti citlivé na živiny – zranitelné oblasti Směrnice Rady 91/676/EHS, zákon č. 254/2001 Sb., 
nařízení vlády č. 103/2003 Sb. 

Oblasti pro ochranu stanovišť a druhů Směrnice Rady 79/409/EHS, Směrnice Rady 
92/43/EHS, zákon č. 114/1992 Sb. 

 

Programy zjišťování a hodnocení množství a stavu vod (Programy monitoringu) 

V souladu s Rámcovou směrnicí byly ustaveny a v prosinci 2006 zahájeny programy  
pro zjišťování jakosti a množství stavu vod (programy monitoringu). Programy monitoringu vychází 
z Rámcového programu monitoringu, který vymezuje zásady a metodické postupy provádění a 
náležitosti programů situačního monitoringu, provozního monitoringu, průzkumného monitoringu, 
monitoringu referenčních podmínek a programů monitoringu kvantitativního stavu povrchových a 
podzemních vod a zahrnuje seznam pověřených odborných subjektů a dalších subjektů provádějících 
monitorování stavu vod. Programy monitoringu byly vyhlášeny na období do roku 2012, s tím, že je 
možná jejich pravidelná aktualizace. Výsledky programů pro zjišťování a hodnocení množství a stavu 
vod slouží pro vyhodnocení stavu útvarů povrchových a podzemních vod, případně dosažení cílů 
chráněných oblastí.  

 

Typy programů monitoringu vod 

Tabulka č.16 – Typy programů monitoringu vod 
Typ monitoringu Útvary povrchových vod Útvary podzemních vod 

Situační X X (chemický stav) 
Provozní  X X (chemický stav) 
Průzkumný  X - 
Kvantitativní X (součástí situačního 

monitoringu) 
X 

Referenčních podmínek X - 

 
Situační monitoring slouží k doplnění a ověření hodnocení dopadu, hodnocení dlouhodobých změn 
přírodních podmínek a dlouhodobých změn způsobených lidskou činností.  
 
Provozní monitoring je prováděn v obdobích mezi programy situačního monitoringu a jeho hlavním 
účelem je zjištění stavu všech útvarů povrchových a podzemních vod , které byly identifikovány jako 
rizikové  z hlediska splnění cílů. Tento program staví na existujících programech monitoringu a 
účelově je doplňuje a rozšiřuje. Slouží ke sledování vlivů, způsobujících rizikovost a zajišťuje dostatek 
dat pro posuzování změn stavu vodních útvarů včetně identifikace jakéhokoli významného 
vzestupného trendu koncentrací znečišťujících látek. 
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Průzkumný monitoring se uplatňuje v případech, kde nejsou známy příčiny mimořádných jevů a tam 
kde situační monitoring indikuje riziko nesplnění cílů, avšak provozní monitoring ještě není zřízen. 
Průzkumný monitoring se zpracovává podle potřeby a je ve své podstatě proměnlivý. 
 
Kvantitativní monitoring je navržen tak, aby poskytoval dostatek podkladů pro ověření výsledků 
charakterizace vodních útvarů a umožnil stanovení kvantitativního stavu útvarů. 

Tabulka č.17 – Počty profilů situačního a provozního monitoringu povrchových vod 

Kategorie útvarů 
povrchových vod Počet útvarů celkem 

Počet monitorovacích 
míst situačního 

monitoringu 

Počet monitorovacích 
míst provozního 

monitoringu 

Tekoucí 16 0 41 
Stojaté 2 1 2 
Celkem 18 1 43 

 

Chráněné oblasti 

Monitoring chráněných oblastí je prováděn pro: 

• území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu, 

• rekreační oblasti, 

• oblasti citlivé na živiny, 

• oblasti pro ochranu stanovišť a druhů, 

 

Hodnocení stavu útvarů povrchových vod 

Přístup k hodnocení stavu vodních útvarů je stanoven v Metodických postupech státních podniků 
Povodí pro hodnocení chemického a ekologického stavu a rizikovosti útvarů povrchových vod, 
ekologického potenciálu útvarů povrchových vod, chemického a kvantitativního stavu útvarů 
podzemních vod v prvních plánech oblastí povodí. Hodnocení stavu vodních útvarů spočívá v syntéze 
výsledků hodnocení jednotlivých složek stavu. Hodnocení složky je pak určeno výsledky hodnocení 
jednotlivých parametrů. Při těchto hodnoceních a syntézách platí následující pravidla: 

• je – li alespoň jeden parametr hodnocení ve složce nevyhovující, je nevyhovující celá složka, 

• při syntézách hodnocení platí vždy horší z provedených hodnocení, 

• přímé hodnocení (na základě dat z monitoringu) má přednost před nepřímým (na základě informací 
o vlivu užívání vod na stav vod). 

Je prováděno hodnocení současného stavu a odhad stavu k roku 2015, který je použit pro účely 
návrhu opatření. 

Výstupem hodnocení stavu pro jednotlivé podložky a složky je klasifikace vodního útvaru jako:  

 vyhovující,  

 potenciálně nevyhovující, 

 nevyhovující. 
 
Celkový výchozí stav útvarů povrchových vod je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka č.18 – Celkový výchozí  stav útvarů povrchových vod 
Syntéza celkového výchozího stavu Vyhovující Potenciálně nevyhovující Nevyhovující 

ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD STOJATÝCH 

počet 0 0 2 
% 0 0 100 

ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD TEKOUCÍCH 

počet 0 0 16 
% 0 0 100 

CELKEM ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD 

počet 0 0 18 
% 0 0 100 

 

Obr.č.3 - Mapa vyhodnocení celkového stavu útvarů povrchových vod 
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Chráněné oblasti  

Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu  

Hodnocení surové vody v územích vyhrazených pro odběr povrchové nebo podzemní vody pro 
lidskou spotřebu  provádí provozovatel odběru, který na základě výsledků ukazatelů jakosti vody 
uvedených ve vyhlášce 428/2001 Sb. provede jejich zatřídění do kategorie surové vody A1, A2, A3 
nebo horší než A3. Výsledky hodnocení pro větší část sledovaných objektů jsou veřejnosti k dispozici 
na informačním portálu ISVS Voda (viz. http://www.voda.gov.cz/portal/) v oddíle Evidence ISVS > 
Zdroje pitné vody). Na doplňování chybějících údajů v evidenci se postupně pracuje. 

Vzhledem k tomu, že je však evidence zdrojů vody, které slouží pro lidskou spotřebu vedena paralelně 
podle dvou vyhlášek (č. 428/2001 Sb. a č.431/2001 Sb.) a dosud nedošlo k jejich úplnému propojení 
(některé objekty nejsou lokalizovány, není vyřešena vazba mezi objekty obou evidencí), není 
v současné době možné výsledky v souladu se stavem registru chráněných území k roku 2006 
zobrazit v přehledných tabulkách ani mapě. 

Rekreační oblasti 

Hodnocení plnění cílů koupacích oblastí a koupališť ve volné přírodě je prováděno jednou ročně 
postupem podle vyhlášky č. 135/2004 Sb.. Výsledky hodnocení jsou součástí roční reportingové 
zprávy, která je zasílána Evropské komisi. Výsledky hodnocení za rok 2006 jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tabulka č.19 – Hodnocení stavu rekreačních oblastí  

Hodnocený stav Koupací oblasti Koupaliště ve volné 
přírodě Celkem 

vyhovuje doporučeným hodnotám 1 - 1 
vyhovuje povinným hodnotám 2 - 2 
nedostatečné vzorkování - - - 
nevyhovuje povinným hodnotám 1 - 1 
zákaz koupání - - - 

Oblasti citlivé na živiny 

Hodnocení plnění cílů zranitelných oblastí probíhá v pravidelných čtyřletých intervalech a jeho 
výsledkem jsou změny ve vymezení zranitelných oblastí. První hodnocení stavu vod z pohledu 
nitrátové směrnice, které posuzovalo vliv zemědělského hospodaření na koncentrace dusičnanů 
v povrchových a podzemních vodách proběhlo v roce 2002. Na jeho základě bylo v roce 2003 
provedeno první vymezení zranitelných oblastí uvedené v nařízení vlády č. 103/2003 Sb. V roce 2006 
došlo k přezkoumání zranitelných oblasti jehož výsledkem bylo vymezení 3 nových zranitelných 
oblastí v povodí VN Švihov. Celková rozloha se tak po revizi v roce 2007 se zvýšila z původní rozlohy 
3 670,00 km2 na současnou rozlohu 4 688,15 km2. Vymezení zranitelných oblastí k roku 2007 je 
uvedeno v nařízení vlády č. 219/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb.  

Oblasti pro ochranu stanovišť a druhů 

Hodnocení plnění cílů oblastí pro ochranu stanovišť a druhů bylo provedeno podle metodiky AOPK 
ČR. Metodika obsahuje souhrn pracovních postupů, které vedly k výběru ukazatelů a jejich limitů pro 
sledování a hodnocení stavu chráněných území podle hlavních předmětů ochrany na jejichž základě 
byl proveden výběr rizikových chráněných území (podrobnosti viz metodika: Obecný postup 
stanovení environmentálních cílů pro vybraná území z Registru chráněných území – dostupná 
na internetových stránkách http://www.nature.cz.). Výsledkem hodnocení je stanovení 31 rizikových 
chráněných území v oblasti povodí. Celkové počty a počty rizikových oblastí pro ochranu stanovišť a 
druhů podle jednotlivých kategorií jsou uvedeny v následující tabulce. 

http://www.voda.gov.cz/portal/�
http://www.nature.cz/�
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Tabulka č.20 – Hodnocení stavu oblastí pro ochranu stanovišť a druhů  
Kategorie ochrany Celkové počty Počty rizikových území 

ptačí oblasti (Natura 2000) 0 0 
evropsky významné lokality (Natura 2000) 3 3 
maloplošná zvláště chráněná území 13 3 
celkem 16 6 

Program opatření k dosažení ochrany vod jako složky životního prostředí 

Programy opatření  postihují široké spektrum činností od zavádění nejlepších dostupných technologií 
pro čištění odpadních vod komunálních a průmyslových, přes revitalizace vodních toků až po 
omezování plošného znečištění a odstraňování starých ekologických zátěží, apod. Programy opatření 
vychází z odhadu stavu vodních útvarů k roku 2015 a z předběžného přehledu významných 
vodohospodářských problémů zjištěných v oblasti povodí Dolní Vltavy v roce 2007. Klíčovým pro 
výběr opatření je hodnocení jeho přínosu, účinku a přiměřenosti vynaložených nákladů.  

Detailní popis jednotlivých opatření je uveden na tzv. listech opatření. Opatření se dělí do tří kategorií. 
Opatření typu A představuje opatření, u kterého je známa lokalita, ve které se má realizovat a je 
specifikováno do předem daných jednotek (např. u opatření typu revitalizace vodních toků je znám 
délka revitalizace toku, apod.). Pro opatření typu A je specifikován plán realizace a strategie 
financování.Příkladem takových opatření jsou výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV, revitalizace 
vodních toků, odstranění migrační překážky na toku, sanace starých ekologických zátěží apod. 
Seznam těchto opatření vznikl ve spolupráci s krajskými úřady, vlastníky a provozovateli vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou inspekcí životního 
prostředí. 

Opatření typu B je navrženo v případě, že je znám pouze vodní útvar, v němž se daný problém 
vyskytuje, avšak konkrétní lokalita pro realizaci opatření známa není. Není rovněž znám plán 
uskutečnění ani strategie financování. List opatření typu B popisuje správné postupy. Příkladem jsou 
opatření k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.  

Opatření typu C je aplikováno na celou plochu oblasti povodí a obsahuje schválené legislativní 
postupy k ochraně vodních útvarů (např. Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního 
znečištění). 

Konkrétní seznam navržených opatření, které spadají do programu opatření v prvním plánu oblasti 
povodí s přiřazením do jednotlivých vodních útvarů a krajů, je souhrnně uveden v tabulkách v příloze.  
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Plnění environmentálních cílů k roku 2015 – seznamy vodních útvarů, u nichž bude 
dosaženo dobrého stavu vod nebo s předpokladem prodloužení lhůt na konci 
plánovacího období 

Útvary povrchových nebo podzemních vod a chráněná území pravděpodobně splní environmentální 
cíle do roku 2015 v případě že: 

• je odhad jejich stavu k roku 2015 vyhovující, tj. k dosažení cílů není třeba opatření 

nebo 

• opatření, které jsou ve vodním útvaru realizována povedou ke zlepšení stavu z nevyhovujícího 
případně potenciálně nevyhovujícího na vyhovující. 

Hodnocení zda vodní útvary a chráněná území splní k roku 2015 environmentálních cílů je založeno 
na syntéze odhadu stavu vodních útvarů a chráněných území k roku 2015 a dopadu navržených 
opatření (prezentované v kapitole E).  

Seznam útvarů povrchových vod se zařazením do silně ovlivněných útvarů (HMWB) a s výsledky 
hodnocení výchozího stavu a odhadem stavu k roku 2015 po provedení opatření jsou uvedeny 
v příloze I. 
 

Útvary povrchových vod 

Tabulka č.21 – Počet vodních útvarů, u kterých se předpokládá dosažení dobrého stavu – celkem 
CELKEM ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD 

Celkový stav Vyhovující Potenciálně 
nevyhovující Nevyhovující 

2015 počet 0 1 17 
% 0 6 94 

Odhad stavu k roku 2015 po provedení opatření pro jednotlivé útvary povrchových vod je uveden 
v příloze I. 

 

Chráněná území 

Tabulka č.22 – Plnění environmentálních cílů k roku 2015 pro chráněná území 
Chráněná oblast Dosažen Nedosažen 

Území vyhrazená pro odběr vody 
pro lidskou spotřebu 

Nebylo hodnoceno* Nebylo hodnoceno* 

Rekreační oblasti 3 1 
Oblasti citlivé na živiny 216  83  
Oblasti pro ochranu stanovišť a 
druhů 

12 4 

* Vzhledem k problémům, které souvisejí s evidencí území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu a s nemožností 
vyhodnotit současný stav těchto území, není v současné době možné sestavit ani přehled území, která dosáhnou k roku 2015 
cílů ochrany vod. 

 

Umělé a silně ovlivněné útvary  

Bylo provedeno vymezení tzv. silně ovlivněných útvarů povrchových vod. Konečné vymezené silně 
ovlivněné útvary povrchových vod jsou takové, v nichž je užívání (spojené s morfologickými úpravami) 
nenahraditelné jinými akceptovatelnými způsoby nebo takové, pro něž nelze navrhnout technicky a 
ekonomicky realizovatelná opatření vedoucí k dobrému ekologickému stavu.  
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Tabulka č.23 – Konečné vymezení silně ovlivněných vodních útvarů 

 Celkový počet vodních útvarů Počet vodních útvarů vymezených 
jako silně ovlivněné 

ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD TEKOUCÍCH 
počet 16 0 

% 100 0 
ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD STOJATÝCH 

počet 2 2 
% 100 100 

 

 
 

 

 

 

Obr.č.4 - Vymezení silně ovlivněných vodních útvarů (HMWB) 
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Prodloužení termínů pro dosažení cílů,dosažení méně přísných cílů nebo dočasného 
zhoršení stavu včetně odůvodnění 

Pro vodní útvary, které nedosáhnou i přes navržená opatření do roku 2015 dobrého stavu, lze 
navrhnout následující typy výjimek: 

• prodloužení lhůt 

• méně přísné cíle 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace výjimek je úzce spjata s hodnocením vodního útvaru a hodnocením opatření. Výjimky jsou 
aplikovány pro jednotlivé složky chemického a ekologického stavu, podle toho, které z nich 
pravděpodobně nedosáhnou do roku 2015 vyhovujícího stavu. Z hlediska času mohou nastat dva 
případy nedosažení vyhovujícího stavu vodního útvaru: 

• dočasné - prodloužení lhůt 

• trvalé  - méně přísné cíle 

V případě dočasného nedosažení lze předpokládat, že v budoucnu bude vyhovující stav dosažen, ale 
v současné době buď: 

• není známa příčina nedosažení nevyhovujícího stavu, nebo 

• není známo jakým způsobem vyhovujícího stavu dosáhnout, nebo 

• opatření, která by vedla k zabezpečení vyhovujícího stavu, nejsou připravena, nebo 

• jsou navržena taková opatření, jejichž předpokládaný účinek se projeví až v průběhu dalšího 
plánovacího cyklu, nebo 

• navrhují se taková opatření, jejichž účinek se projeví až na základě určitých specifických jevů 
(povodeň), nebo 

• pro dosažení vyhovujícího stavu není dostatek finančních prostředků. Priorita přidělování financí 
vyplyne z posouzení balíku všech opatření při hodnocení programu opatření. 

U trvalého nedosažení se předpokládá, že již veškerá možná opatření byla provedena, jejich účinek je 
znám a přesto vyhovujícího stavu není a nebude dosaženo. S tím je však spojena nutnost stanovení 
méně přísných cílů pro vodní útvar. Méně přísné cíle mohou být s jistotou a rozumnou přesností 
definovány až po úplném náběhu všech opatření k dosažení dobrého stavu vodních útvaru a po 
vyhodnocení dostatečně dlouhé časové řady dat z monitoringu. Tzn., že v prvním plánovacím období 
nebudou méně přísné cíle uplatněny. 

 

VODNÍ 
ÚTVAR 

 
DOPAD OPATŘENÍ 

VYHOVUJÍCÍ 
STAV 

POTENCIÁLNĚ 
NEVYHOVUJÍCÍ 
NEVYHOVUJÍCÍ 

PRODLOUŽENÍ 
LHŮT 

MÉNĚ PŘÍSNÉ 
CÍLE 
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E. Odhad dopadů opatření uvedených v části B, C a D na stav 
vod 
Výsledkem vyhodnocení dopadů opatření na stav vodních útvarů je podkladem pro sestavení 
seznamů vodních útvarů, u nichž bude dosaženo dobrého stavu nebo potenciálu do roku 2015 a 
seznamů vodních útvarů, které dobrého stavu nebo potenciálu do roku 2015 nedosáhnou a pro něž 
bude potřeba uplatnit výjimky (uvedené v části C). Hodnocení dopadu opatření tedy vede k finalizaci 
environmentálních cílů pro vodní útvary pro první plánovací období. 
 

Útvary povrchových vod 

U vodních útvarů přírodních byl dopad opatření vyhodnocen k parametrům a limitům dobrého 
chemického a dobrého ekologického stavu, u silně ovlivněných vodních útvarů pak k dobrému 
chemickému stavu a maximálnímu ekologickému potenciálu.  

Opatření aplikovaná na zlepšení chemického stavu a fyzikálně chemických složek ekologického stavu 
mají na sledované parametry přímý dopad. To znamená, že redukce jejich vnosu (ať z bodových nebo 
plošných zdrojů) se přímo projeví na jejich koncentraci v povrchových vodách.  

Skutečnost, že po realizaci opatření dojde u některých parametrů tvořících fyzikálně chemické složky 
k podstatnému zlepšení lze dokumentovat na příkladu vysoce sledovaných parametrů dokladujících 
účinnost čištění městských odpadních vod – celkového fosforu a BSK5. Vliv těchto parametrů je 
rozhodující především na významný problém eutrofizace vodních toků a nádrží. Po realizaci 
navržených opatření pro celkový fosfor dojde ke snížení počtu nevyhovujících útvarů ze 2 na 0, 
naopak vzroste počet vyhovujících z 10 na 12. Počet nevyhovujících útvarů, které byly hodnoceny pro 
BSK5 se snížil z 1 na 0, u potenciálně nevyhovujících z 12 na 10 a počet vyhovujících útvarů vzrostl 
ze 2 na 5. Zlepšení stavu výše uvedených parametrů je zobrazeno na následujících mapách: 

 

  

Obr.č.5 – Porovnání odhadu opatření na stav vodních útvarů se současným stavem – ukazatel celkový fosfor 
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Obr.č.6 – Porovnání odhadu opatření na stav vodních útvarů se současným stavem – ukazatel BSK5 

U parametrů biologických složek je situace podstatně komplikovanější neboť na jejich stavu se 
nepřímo podílejí všechna navrhovaná opatření (redukce vnosu znečišťujících látek, morfologická 
opatření, nestrukturální opatření), která ale nemají okamžitý účinek a také rehabilitace ekosystémů 
může probíhat delší dobu, něž je jedno plánovací období. Spolupůsobení všech těchto opatření ve 
smyslu jejich dopadu na biologické složky je v současnosti nemožné odhadnout a bude určeno až na 
základě monitorování stavu po realizaci opatření. 

Tabulka č.25 - Odhad celkového stavu útvarů povrchových vod po navržených opatřeních 
Syntéza celkový stav Vyhovující Potenciálně nevyhovující Nevyhovující 

ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD STOJATÝCH 

počet 0 0 2 
% 0 0 100 

ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD TEKOUCÍCH 

počet 1 1 14 
% 6 6 88 

CELKEM ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD 

počet 1 1 16 
% 5,5 5,5 89 
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Obr.č.7 - Odhad dopadů opatření na stav útvarů povrchových vod 

Je zřejmé, že výsledek hodnocení dopadu opatření na celkový stav nevyznívá příliš příznivě. To je 
dáno především následujícími skutečnostmi: 

 Pro hodnocení stavu po realizaci opatření je použit stejný metodický postup jako pro hodnocení 
stavu před jejich realizací včetně syntéz výsledků. Tento princip v konečném výsledku nebere 
v úvahu zlepšení jednotlivých složek pokud pouze tato hodnocená složka není nevyhovující.  

 U mnoha složek se zlepšení stavu realizací opatření předpokládá, nelze však objektivně 
odhadnout. Proto je hodnocení těchto složek konzervativně uvažováno stejné jako před realizací 
opatření.  

 V žádném vodním útvaru se nepředpokládá zhoršení jakékoliv složky stavu. 

Odhad dopadů opatření na stav vodních útvarů k roku 2015 je uveden v příloze I. 
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Příloha I. – Seznam útvarů povrchových vod se zařazením do silně ovlivněných 
vodních útvarů (HMWB) a s výsledky hodnocení výchozího stavu a odhadem stavu po 
provedení opatření (PO) k roku 2015 

ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru povrchových 

vod 

Název 
mezinárod
ní oblasti 

povodí 

Typ 
útvaru HMWB 

Hodnocení 
výchozího 

stavu 

Odhad 
stavu PO 

k roku 2015 

12616000 Želivka (Hejlovka) po soutok s 
tokem Cerekvický potok Labe 43114 Ne nevyhovující nevyhovující 

12619000 Cerekvický potok po ústí do toku 
Želivka (Hejlovka) Labe 43114 Ne nevyhovující nevyhovující 

12631000 Bělá po ústí do toku Želivka 
(Hejlovka) Labe 42124 Ne nevyhovující nevyhovující 

12643000 Jankovský potok po ústí do toku 
Želivka (Hejlovka) Labe 42124 Ne nevyhovující vyhovující 

12646000 Želivka (Hejlovka) po soutok s 
tokem Trnava Labe 42125 Ne nevyhovující nevyhovující 

12663000 Trnava po soutok s tokem 
Kejtovský potok Labe 42124 Ne nevyhovující  potenciálně 

nevyhovující 

12668000 Kejtovský potok po ústí do toku 
Trnava Labe 42114 Ne nevyhovující nevyhovující 

12677000 Trnava po vzdutí nádrže Želiv Labe 42125 Ne nevyhovující nevyhovující 

109020680003 Nádrž Želiv Labe 421122 Ano  
nevyhovující  nevyhovující 

12679001 Trnava po ústí do toku Želivka 
(Hejlovka) Labe 42125 Ne nevyhovující nevyhovující 

12682000 Želivka (Hejlovka) po vzdutí 
nádrže Švihov Labe 42136 Ne nevyhovující nevyhovující 

12699000 Martinický potok po vzdutí 
nádrže Švihov Labe 42124 Ne nevyhovující nevyhovující 

12703000 Blažejovický potok po vzdutí 
nádrže Švihov Labe 42114 Ne nevyhovující nevyhovující 

12715000 Sedlický potok po soutok s tokem 
Čechtický potok Labe 42114 Ne nevyhovující nevyhovující 

12718000 Čechtický potok po ústí do toku 
Sedlický potok Labe 42114 Ne nevyhovující nevyhovující 

12719000 Sedlický potok po vzdutí nádrže 
Švihov Labe 42115 Ne nevyhovující nevyhovující 

109021090001 Nádrž Švihov Labe 421333 Ano nevyhovující nevyhovující 

12720001 Želivka (Hejlovka) po ústí do toku 
Sázava Labe 42136 Ne nevyhovující nevyhovující 
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Příloha II. – Program opatření – část C 

Středočeský kraj 
 

ID vodního 
útvaru ID opatření Název opatření Typ listu 

opatření 

12663000 DV100095 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12663000 B 

12663000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12699000 DV100133 Čechtice - rekonstrukce ČOV A 

12699000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12703000 DV100091 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12703000 B 

12703000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12715000 DV100133 Čechtice - rekonstrukce ČOV A 
12715000 DV100081 Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel B 
12715000 DV100136 Průzkumný monitoring B 
12715000 DV110120 Revitalizace Mnichovického potoka A 

12715000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12718000 DV100133 Čechtice - rekonstrukce ČOV A 
12718000 DV100136 Průzkumný monitoring B 
12718000 DV110125 Revitalizace Čechtického potoka A 
12718000 DV110127 Revitalizace Lučního potoka A 
12718000 DV110129 Revitalizace Křivsoudovského potoka A 

12718000 DV100047 Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek B 

12718000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12719000 DV100136 Průzkumný monitoring B 
12719000 DV110051 Revitalizace Loketského potoka A 

12719000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

109021090001 DV110069 Revitalizace Keblovského potoka A 
109021090001 DV100082 Revitalizace vodních toků B 

109021090001 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12720001 DV100136 Průzkumný monitoring B 
12720001 DV100082 Revitalizace vodních toků B 

12720001 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

 

Jihočeský kraj 
ID vodního 

útvaru ID opatření Název opatření 
Typ listu 
opatření 

12663000 DV100095 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12663000 B 

12663000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12668000 DV100094 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12668000 B 

12668000 DV100074 Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných 
látek B 
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12668000 DV100136 Průzkumný monitoring B 

12668000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

 
Kraj Vysočina 

ID vodního 
útvaru ID opatření Název opatření Typ listu 

opatření 
12616000 DV100090 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12616000 B 
12616000 DV100136 Průzkumný monitoring B 

12616000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12619000 DV100099 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12619000 B 
12619000 DV100136 Průzkumný monitoring B 

12619000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12631000 DV100020 Pelhřimov - intezifikace ČOV, rekonstr. a dostavba kanaliz. - napojení 
městské části Skrýšov a obcí Pavlov a Vokov A 

12631000 DV100098 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12631000 B 

12631000 DV100074 Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných 
látek B 

12631000 DV100136 Průzkumný monitoring B 

12631000 DV100047 Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek B 

12631000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12643000 DV100126 Vyskytná - výstavba kanalizace a ČOV A 
12643000 DV100097 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12643000 B 

12643000 DV110135 Revitalizace pravostranného přítoku Jankovského potoka A 

12643000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12646000 DV100134 Želiv - rekonstrukce a výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV A 

12646000 DV100136 Průzkumný monitoring B 
12646000 DV100082 Revitalizace vodních toků B 

12646000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12663000 DV100117 Těchobuz - výstavba kanalizace a ČOV, rozšíření dešťové kanalizace A 

12663000 DV100095 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12663000 B 

12663000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12668000 DV100083 Pacov - intenzifikace ČOV - napojení městské části Jetřichovec A 

12668000 DV100135 Kámen - výstavba ČOV a kanalizace A 
12668000 DV100094 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12668000 B 

12668000 DV100074 Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných 
látek B 

12668000 DV100136 Průzkumný monitoring B 

12668000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 
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ID vodního 
útvaru ID opatření Název opatření Typ listu 

opatření 

12677000 DV100118 Útěchovice - přebudování kanalizace, biologické rybníky A 

12677000 DV100120 Hořepník - intenzifikace ČOV A 
12677000 DV100093 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12677000 B 

12677000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

109020680003 DV100082 Revitalizace vodních toků B 

109020680003 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12679001 DV100136 Průzkumný monitoring B 
12679001 DV100082 Revitalizace vodních toků B 

12679001 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12682000 DV100132 Koberovice – výstavba ČOV a kanalizace A 

12682000 DV100134 Želiv - rekonstrukce a výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV A 

12682000 DV100092 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12682000 B 
12682000 DV100136 Průzkumný monitoring B 
12682000 DV100082 Revitalizace vodních toků B 

12682000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12699000 DV100129 Košetice - výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV A 

12699000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12703000 DV100091 Zajištění přiměřeného čištění v obcích vú 12703000 B 

12703000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

12718000 DV100136 Průzkumný monitoring B 

12718000 DV100047 Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek B 

12718000 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

109021090001 DV100082 Revitalizace vodních toků B 

109021090001 DV100078 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů B 

 

 


	PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY
	STAV ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD V POVODÍ ŽELIVKY
	ČÁST A
	TEXTOVÁ ČÁST
	Povodí Vltavy, státní podnik
	Obsah
	Úvod
	A. Popis oblasti povodí
	Všeobecný popis oblasti povodí
	Obr. č.1 - Vymezení povodí VN Švihov
	Tabulka č.1 – Vymezení povodí Želivky vůči krajům

	Charakteristiky oblasti povodí
	Tabulka č.3 – Podíl plochy útvarů povrchových vod k ploše povodí VN Švihov
	Tabulka č.3 – Seznam útvarů povrchových vod a obcí jež svým správním územím do útvaru zasahují


	B. Užívání vod a jeho vliv na stav vod
	Současné užívání povrchových vod
	Tabulka č.4 – Podíl jednotlivých odvětví na celkovém vypouštěném množství
	Tabulka č.5 – Plošné znečištění – zatížení dusíkem
	Tabulka č.6 – Procentuelní rozdělení celkového množství odebrané vody v povodí Želivky
	Tabulka č.7 – Přehled všech evidovaných vypouštění v povodí Želivky za rok 2004
	Tabulka č.8 – Údaje o plošných zdrojích znečištění v povodí Želivky
	Tabulka č.9 – Přehled všech evidovaných odběrů v povodí Želivky za rok 2004
	Tabulka č.10 – Kvantifikace morfologických vlivů

	Požadavky na užívání vod – výhledový stav (základní scénář)
	Opatření k uspokojování požadavků na užívání vod (výhledového stavu)
	Vyhodnocení dopadů lidské činnosti na stav vod a identifikace rizikových vodních útvarů
	Tabulka č.11 - Rizikovost útvarů povrchových vod
	Tabulka č.12 - Předběžné vymezení silně ovlivněných útvarů povrchových vod
	Tabulka č.13 – Rizikovost  útvarů povrchových vod v povodí Želivky


	C. Stav a ochrana vodních útvarů
	Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí
	Podmínky dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí
	Tabulka č.14 – Členění stavu útvarů povrchových vod
	Tabulka č.15 – Přehled právních předpisů pro chráněné oblasti

	Programy zjišťování a hodnocení množství a stavu vod (Programy monitoringu)
	Tabulka č.16 – Typy programů monitoringu vod
	Tabulka č.17 – Počty profilů situačního a provozního monitoringu povrchových vod
	Tabulka č.18 – Celkový výchozí  stav útvarů povrchových vod
	Obr.č.3 - Mapa vyhodnocení celkového stavu útvarů povrchových vod
	Tabulka č.19 – Hodnocení stavu rekreačních oblastí
	Tabulka č.20 – Hodnocení stavu oblastí pro ochranu stanovišť a druhů

	Program opatření k dosažení ochrany vod jako složky životního prostředí
	Plnění environmentálních cílů k roku 2015 – seznamy vodních útvarů, u nichž bude dosaženo dobrého stavu vod nebo s předpokladem prodloužení lhůt na konci plánovacího období
	Tabulka č.21 – Počet vodních útvarů, u kterých se předpokládá dosažení dobrého stavu – celkem
	Tabulka č.22 – Plnění environmentálních cílů k roku 2015 pro chráněná území
	Tabulka č.23 – Konečné vymezení silně ovlivněných vodních útvarů
	Obr.č.4 - Vymezení silně ovlivněných vodních útvarů (HMWB)

	Prodloužení termínů pro dosažení cílů,dosažení méně přísných cílů nebo dočasného zhoršení stavu včetně odůvodnění

	E. Odhad dopadů opatření uvedených v části B, C a D na stav vod
	Obr.č.5 – Porovnání odhadu opatření na stav vodních útvarů se současným stavem – ukazatel celkový fosfor
	Obr.č.6 – Porovnání odhadu opatření na stav vodních útvarů se současným stavem – ukazatel BSK5
	Tabulka č.25 - Odhad celkového stavu útvarů povrchových vod po navržených opatřeních
	Obr.č.7 - Odhad dopadů opatření na stav útvarů povrchových vod

	Příloha I. – Seznam útvarů povrchových vod se zařazením do silně ovlivněných vodních útvarů (HMWB) a s výsledky hodnocení výchozího stavu a odhadem stavu po provedení opatření (PO) k roku 2015
	Příloha II. – Program opatření – část C

