Generel území chrán ných pro akumulaci povrchových vod
a základní zásady využití t chto území

Návrh k projednání s dot enými kraji a obcemi

Praha, prosinec 2010

A. Generel území chrán ných pro akumulaci povrchových vod

Úvod
Po ídit Generel území chrán ných pro akumulaci povrchových vod (dále „Generel LAPV 1“)
a základních zásad využití t chto území ukládá ustanovení § 28a zákona . 254/2001 Sb.,
o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní zákona . 181/2008 Sb.
a zákona . 150/2010 Sb., Ministerstvu zem lství v dohod s Ministerstvem životního
prost edí v návaznosti na úkol podle bodu 2.3.8 p ílohy na ízení vlády . 262/2007 Sb.,
o vyhlášení závazné ásti Plánu hlavních povodí eské republiky.
elem Generelu LAPV, je na základ vyhodnocení stávajícího souboru lokalit vymezených
ve Sm rném vodohospodá ském plánu, podle kterého vodohospodá ské orgány vycházely p i
svém rozhodování do 22. prosince 2009, stanovit nový aktualizovaný soubor lokalit jako
podklad pro návrh politiky územního rozvoje a územn plánovací dokumentace, ve kterých
lze jednotlivé plochy vymezit k územní ochran formou územní rezervy.
Generel LAPV stanoví soubor jedine ných lokalit, jejichž plochy jsou morfologicky,
geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod jako jednoho
z adapta ních opat ení pro p ípadné ešení dopad klimatické zm ny, p edevším pro snížení
nep íznivých ú ink povodní a sucha, v dlouhodobém horizontu (v p íštích padesáti až sto
letech).

Historie územní ochrany lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod
Ochrana území pro realizaci vodních nádrží se na našem území datuje od zám
jejich
výstavby na za átku minulého století, nebo jejich realizace je investi
nákladná jak
z hlediska finan ního, tak i z hlediska nárok na území. Dlouhodob byly známy lokality
výhledových vodních nádrží uvád né ve Státním vodohospodá ském plánu. V roce 1960
vydalo bývalé MEVH instrukci o hospodá ském využívání pozemk v zátopových územích
plánovaných vodních nádrží. Legislativn byla ochrana území podpo ena zákonem
. 138/1973 Sb. P i zpracování 2. vydání Sm rného vodohospodá ského plánu bylo zkoumáno
es 500 lokalit; seznam uvažovaných vodních nádrží (územn hájených) a evidovaných
potenciálních rezerv byl uveden v publikaci SVP . 13 z roku 1975. V roce 1988 byla
provedena jejich aktualizace publikací SVP . 34 a seznam 210 vodních nádrží, byl podle
echodného ustanovení v § 127 odst. 15 vodního zákona do termínu p ijetí prvních plán
povodí (22. prosince 2009), podkladem pro územní ochranu v rámci územního plánování.
V letech 2005 až 2007 byl zpracován Plán hlavních povodí eské republiky jako dlouhodobá
koncepce v oblasti vod. Jedním z jeho cíl byl zám r aktualizovat stávající rozsah lokalit
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Zkratka LAPV byla poprvé použita v Politice územního rozvoje eské republiky 2006 pro plochy
morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod a pro zachování kontinuity je dále v
materiálu používána.

výhledových vodních nádrží pro územní hájení. P ipravený výb r 186 lokalit se v rámci
projednávání Plánu hlavních povodí eské republiky nepoda ilo schválit pro odpor ve ejnosti
v n kterých lokalitách, významné st ety se zájmy ochrany p írody a krajiny, a p estože
dlouhodobá ochrana území u stávajících lokalit trvala a zabránila degradaci stavu p írody
a krajiny. Proto byl ve schváleném Plánu hlavních povodí eské republiky p ijat v závazné
ásti úkol navrhnout legislativní postup v rámci vodního zákona k provedení výb ru lokalit
a p i tomto výb ru p ihlédnout k environmentálním a socioekonomickým d sledk m územní
ochrany, uskute nit projednání s dot enými kraji a obcemi a stanovit hlavní zásady využití
chto území.

Adapta ní opat ení na o ekávané zm ny klimatu
Nedostatek vody, sucho a p izp sobení se zm
klimatu jsou témata, nimž se Rada Evropské
Unie zabývá od roku 2005; v ervnu 2010 p ijala Rada pro životní prost edí záv ry2, které
podporují aktivity lenských stát pro snížení zranitelnosti Evropské Unie v i dopad m
zm ny klimatu ve všech souvislostech a vyzývá lenské státy k vypracování plán pro
zvládání nedostatku vody a sucha a prosazovaly udržitelné užívání vody. Zárove p ipomíná,
že nedostatek vody a sucho jsou nezávislými jevy, nicmén spolu úzce souvisejí: nedostatek
vody souvisí s dlouhodobou nerovnováhou mezi zásobami vody (vodními zdroji), poptávkou
po ní a pot ebami ekosystému, zatímco sucho ve svých rozli ných podobách je spojeno
s výrazným do asným poklesem p irozené dostupnosti vody oproti dlouhodobé pr
rné
úrovni do té míry, že dostupná voda neposta uje do asn k pokrytí pot eb udržitelné innosti
lov ka a ekosystém .
Podle p edpokládaných dopad zm ny klimatu se bude zm na nejvýrazn ji projevovat
v podmínkách eské republiky v následujících oblastech:
voda - nebude sice významná zm na celkové bilance srážek, lze ale o ekávat zm nu
jejich asového rozložení (zvýšený odtok b hem mírných zim a jarního období a letní
bezesrážková období) a zvýšený výskyt extrémních jev (povodní a sucha); ovlivní to
dostate nost a dostupnost vodních zdroj v etn jejich jakosti,
teplota - bude docházet ke zvyšování teplot (nejvyšší pr
rný nár st lze o ekávat
v podzimních m sících, nejnižší v jarních),
extrémy - bude docházet k etn jšímu výskytu extrémních projev po así (sucho,
povodn , vich ice, teplo) a ast jšímu st ídání t chto výkyv .
Je všeobecn známá skute nost o naprosté závislosti našich vodních zdroj na atmosférických
srážkách a rozkolísanosti srážko-odtokového režimu. Tato rozkolísanost by se m la vývojem
klimatické zm ny dále zvýšit; d sledkem bude pokles kapacity stávajících zdroj povrchové
i podzemní vody a to až o 25 %, které mohou vyvolat nedostatek vody. Proto je pot ebné
novat pozornost up es ování p edpov dních model a scéná zejména ke zjišt ní d sledk
zm n klimatu pro život obyvatel a životní prost edí a p ipravovat adapta ní opat ení, jak
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Dokument 11061/10 ze dne 14. ervna 2010: Nedostatek vody, sucho a p izp sobení se zm
- záv ry Rady
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klimatu

negativní d sledky zm n klimatu omezit. Plán hlavních povodí eské republiky stanovil pro
zvládání problematiky nedostatku vody a sucha rámcové cíle - postupn se p ipravit
a p izp sobit p edpokládané zm
klimatu vhodnými adapta ními opat eními
a)

zavád t adapta ní opat ení specifikovaná v Národním programu pro zmírn ní
dopad zm ny klimatu v eské republice,

b)

zapojit ostatní sektory hospodá ství a kraje do dlouhodobých prognóz nárok na
vodu p i adaptaci na p edpokládané klimatické zm ny,

c)

ipravit návrhy legislativních opat ení pro dosažení provázanosti zpracování
plán oblastí povodí s ešením komplexních pozemkových úprav,

d)

uplat ovat v generelech odvodn ní urbanizovaných území koncepci nakládání
s deš ovými vodami, umož ující jejich zadržování, vsakování i p ímé využívání,

e)

uplat ovat požadavky pro „dobrý zem lský a environmentální stav“
a požadavky „cross compliance“ s ohledem na zvýšení vsakování vody,

f)

vytvo it vhodné programy výzkumu a vývoje,

g)

zajistit obnovu funkcí stávajících vodních nádrží odstran ním sediment ,

h)

zajistit ochranu lokalit vhodných pro um lou akumulaci povrchových vod pro
ely kompenzace dopadu klimatické zm ny.

Realizace adapta ních strategií bude mít smysl i bez vazby na zm nu klimatu. Sou asná
variabilita klimatického systému, v etn extrémních projev po así obvykle zp sobuje
zna né škody. V tší snaha o adaptaci t mto jev m m že s ohledem na p ijetí principu
edb žné opatrnosti p inést zmenšení rozsahu t chto škod v krátkodobém asovém
horizontu, bez ohledu na zm ny klimatu z dlouhodobého hlediska.
Adapta ní opat ení na o ekávané dopady klimatických zm n vyžadují komplexní p ístup p i
jejich plánování i realizaci. Klí ovou roli hraje p irozená schopnost p írody a p írodních
prvk tyto dopady zmírnit v co nejv tší ploše. Možné zm ny v díl ích hydrických režimech se
v kone ném d sledku odrazí v celé ploše povodí. Z t chto d vod je nutné v maximální
možné mí e využít p irozeného potenciálu krajiny t mto zm nám odolávat. Pro udržení
íznivého vodního režimu je nutné v možném rozsahu uplat ovat opat ení v krajin , která
podpo í p irozenou reten ní schopnost krajiny a p isp jí ke zvýšení její odolnosti v i
klimatické zm
a zárove provád nými zm nami ve využití krajiny p isp t k pozitivní
zm
mikroklimatu a p ípadn místního klimatu.

Postup zpracování Generelu LAPV
i p íprav Generelu LAPV se vycházelo ze seznamu p ipraveného pro Plán hlavních povodí
eské republiky, tj. ze 186 lokalit. Tyto lokality byly posuzovány meziresortní pracovní
skupinou a konfrontovány s o ekávanými dopady klimatické zm ny na vodohospodá ské
soustavy v jednotlivých oblastech povodí. Dále byly hodnoceny dopady územního hájení na
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obyvatelstvo (bytovou zástavbu), st ety s ložisky nerostných surovin a zájmy ochrany p írody
a krajiny. Ze seznamu tak byly vypušt ny lokality, jež byly málo vodohospodá sky efektivní,
anebo byly ve vážném a zjevném st etu se zastav nými územími i s významnými zájmy
ochrany p írody a krajiny. U ady lokalit také došlo k optimalizaci jejich parametr (zm
umíst ní profilu hráze nebo velikosti potenciálního prostoru) za ú elem minimalizace výše
uvedených st et . V Generelu LAPV již nejsou také uvedeny lokality, u nichž je zajišt ní
dostate né ochrany v celé ploše zabezpe eno jinými nástroji (jako je ochrana prost ednictvím
zvlášt chrán ných území v kategorii Národní park, Národní p írodní rezervace).
Vymezená území chrán ná pro akumulaci povrchových vod byla rozd lena dle jejich
významu na dv kategorie:
Kategorii A - tvo í území, jejichž vodohospodá ský význam spo ívá p edevším ve schopnosti
vytvo it i doplnit zdroje pro zásobování pitnou vodou, a p ípadn plnit i další funkce,
edevším pozitivní ovlivn ní odtokových pom
velkých povodí. U t chto lokalit
bude pot eba jejich využití vázána na vyhodnocení skute ného dopadu klimatické
zm ny - znamená to tedy, že k návrhu na využití nádrží z kategorie A dojde pouze v
ípad , že se prokazateln za nou napl ovat negativní scéná e dopadu klimatických
zm n v dlouhodobém horizontu, tj. 50–100 let.
Kategorii B - tvo í území, která jsou svou polohou a parametry vhodná pro akumulaci za
elem protipovod ové ochrany, pokrytí požadavk na odb ry vody a nadlepšování
pr tok (zabezpe ení ekologických pr tok ve vodních tocích). Seznam území
kategorie B bude p ezkoumáván v šestiletém cyklu v návaznosti na zp es ování
prognóz vývoje klimatické zm ny v rámci plánování v oblasti vod podle hlavy IV.
vodního zákona a zejména v návaznosti na realizace relevantních opat ení v rámci
realizace opat ení v oblasti vod, které svými efekty mohou p isp t k mírn ní dopad
klimatických zm n a tedy i ke snižování p ípadné pot ebnosti samotných vodních
nádrží.
i výb ru lokalit byla zohledn na následující hlediska:
1. možnost eliminace rizik vyplývající z možných dopad
zásobování pitnou vodou,

klimatické zm ny na

2. možnost eliminace rizik vyplývajících z možných dopad
hydrologický režim a zvýšený výskyt povodní,

klimatické zm ny na

3. vhodnost morfologických a geologických podmínek lokality,
5. p edpoklady pro vhodnou jakost akumulované vody,
6. vhodnost lokality pro víceú elové využití,
7. dopady na stávající osídlení, p íp. známé rozvojové aktivity,
8. dopady na zájmy ochrany p írody a krajiny,
9. dopady na kulturní památky,
10. dopady na ložisková území.
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Generel LAPV obsahuje soubor 69 (66) lokalit a je uveden v p ílohách – tabulce se
základními údaji pro jednotlivé lokality, p ehledné mapce jejich umíst ní a v souboru
pasport /karet pro jednotlivé lokality s mapovými p ílohami.

Aplikace Generelu LAPV a jeho aktualizace
Podle p echodných ustanovení zákona . 150/2010 Sb. Generel území chrán ných pro
akumulaci povrchových vod podle § 28a odst. 2 zákona . 254/2001 Sb., ve zn ní zákona
. 181/2008 Sb., se p ezkoumává a aktualizuje v rámci národních plán povodí. Nejbližší
termín p ijetí národních plán povodí v rámci další etapy plánování v oblasti vod je
22. prosinec 2015.
ípadné využití Generelem hájených lokalit k realizaci vodních nádrží by m lo nastoupit až
tehdy, kdy budou vy erpány možnosti ostatních opat ení k zajišt ní vodohospodá ských
služeb a kdy dopady klimatických zm n nebudou ešitelné jinými prost edky pro jejich
neproveditelnost nebo pro jejich neúm rné náklady.
S touto vizí budou Generelem LAPV vymezené lokality p ejímány do všech stup územn
plánovacích dokumentací jako územní rezervy podle § 36 stavebního zákona . 183/2006 Sb.
se stanoveným kritériem pro p evod do návrhu pouze v p ípad , kdy byla prokázána
íslušnými studiemi pot eba tohoto kroku k ešení dopad klimatických zm n.
Základními kritérii pro prov ování budoucího využití ploch LAPV v rámci územních rezerv
budou v konkrétních p ípadech s ohledem na zám r ochrany území podle § 28a vodního
zákona, tedy omezení dopad klimatických zm n, tyto skute nosti:
1. budou provedeny komplexní analýzy adapta ních opat ení na klimatickou zm nu
zohled ující dosažený stupe poznání,
2. bude pln využit potenciál p írod blízkých opat ení a adapta ních opat ení na
klimatickou zm nu nenarušujících dobrý stav vodních útvar , a to se zohledn ním
dosaženého stupn poznání a nejlepších dostupných technologií,
3. budou vymezena záplavová území a území ur ená k rozliv m povodní s d sledn
uplatn ným omezením inností dle vodního zákona,
4. budou uplatn na veškerá legislativní a organiza ní opat ení k adaptaci na klimatickou
zm nu,
5. budou analyzovány a p ehodnoceny nároky na odb ry vod ve vztahu k jejich
opodstatn nosti a zásoby podzemních vod budou v maximální mí e využívány pro
pitné ú ely,
6. bude prokázána souvislost nedostatku vody a sucha s dopadem klimatických zm n.
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B. Základní zásady využití území chrán ných pro akumulaci povrchových
vod
Zmocn ní pro vydání základních zásad využití území chrán ných pro akumulaci povrchových
vod je v ustanovení § 28a odst. 2 vodního zákona a to v návaznosti na odst. 1, které stanoví,
že „v t chto územích lze m nit dosavadní využití, umis ovat stavby a provád t další innosti
pouze v p ípad , že neznemožní nebo podstatn neztíží jejich budoucí využití pro akumulaci
povrchových vod.“
Základní zásady proto rozvíjejí toto zákonné ustanovení, které uvádí princip územní
rezervy3a zajiš uje v rámci územního plánování žádoucí dlouhodobou výhledovou ochranu
území pro lokalizaci vodních nádrží.
Orgány územního plánování s ohledem na ustanovení § 28a odst. 1 zákona 254/2001 Sb.
stanoví v územn plánovací dokumentaci k územím chrán ným pro akumulaci povrchových
vod následující podmínky jejich využití:
V územích chrán ných pro akumulaci povrchových vod podle § 28a odst. 1 vodního
zákona 254/2001 Sb. v platném zn ní není možné navrhovat zám ry na umíst ní
zejména:
a) staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového
a jiného nadmístního významu,
b) staveb a za ízení pro pr mysl, energetiku, zem lství, t žbu nerost , a dalších
staveb, za ízení a inností, které by mohly narušit geologické a morfologické
pom ry v území p edpokládaného profilu p ehrady nebo jinak nep ízniv
ovlivnit budoucí vodohospodá ské využití plochy zátopy vodní nádrže, a to jak
samotným rozsahem staveb ve vymezeném území (nap . komplexy bytových
staveb - obytné satelity), velkými plochami pro podnikání a investi
náro nými
vedeními technické infrastruktury, tak jejich následným provozem (nap .
skládky zvláštních a nebezpe ných odpad , odkališt , sklady PHM atd.).
V územn plánovací dokumentaci kraj (zásady územního rozvoje, pop ípad regula ní
plány) a územn plánovací dokumentaci obcí (územní plán, pop ípad regula ní plán), jejichž
obsah je vázán politikou územního rozvoje, resp. zásadami územního rozvoje, budou tato
území plošn up esn na a pro jejich využití budou stanoveny konkrétní podmínky
odpovídající podrobnosti dané územn plánovací dokumentace a p ihlížející k místním
pom m, zejména k souvislostem s osídlením a krajinným charakterem. Smyslem je
neomezovat sou asné innosti v území nad míru nezbytn nutnou a naopak umožnit
prost ednictvím územních plán umis ování do asných staveb s horizontem jejich životnosti
cca 50 let nebo staveb, jejichž p ípadné vykoupení a odstran ní bude technicky a finan
mén náro né (nap . chaty, jednotlivé rodinné domy, zahrádká ské kolonie, jednoduchá
ubytovací za ízení pro cestovní ruch, cyklostezky apod.).
3

viz. § 36 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., v platném zn ní.
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Konkrétní výb r a rozsah staveb, které bude možno situovat na plochu jednotlivé územní
rezervy pro LAPV, je možno v rámci metodické pomoci pro aplikaci Základních zásad
využití území chrán ných pro akumulaci povrchových vod konzultovat u Ministerstva
zem lství a Ministerstva životního prost edí, p íp. u krajských ú ad .
Podmínky využití t chto území lze stanovit a zajistit v opat ení obecné povahy ve smyslu
§ 171 až 174 správního ádu, jímž se vydává územn plánovací dokumentace.
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C. Generel LAPV - p ílohy
íloha . 1

Soubor LAPV – tabulka

íloha . 2

Soubor LAPV – p ehledná mapa

íloha . 3

Pasporty/karty jednotlivých LAPV s mapovými schématy

íloha . 1

Soubor LAPV – tabulka
Po .
.

Název

1.

ín

3.

tší Vltavice

Vodní tok
Zdobnice

Plocha Plocha
íslo hydrol.
Kat. povodí lokalit
po adí
[km2] y [ha]
1-02-01-045

A

72,2

80 Královéhradecký

A

106,2

306,7 Jiho eský
180,5 Jiho eský
77,3 St edo eský
43,5 St edo eský

8.
9.
10.
11.
12.

Kladruby
Šipín
Amerika
Strážišt
Dvore ky

tší
1-06-01-136
Vltavice
erná
1-06-02-030
Brzina
1-08-05-034
Brzina
1-08-05-036
Borovský
1-09-01-032
potok
Úhlavka
1-10-01-125
Úterský potok 1-10-01-151
Klabava
1-11-01-010
St ela
1-11-02-051
Libava
1-13-01-082

14.
15.
16.
17.

Poutnov
Hlubocká Pila
Šluknov
St íbrný potok

Teplá
Liboc
Lesní potok
St íbrný p.

1-13-02-005
1-13-03-001
1-15-01-047
1-15-01-049

A
A
A
A

91,4
49,3
14,6
7,2

123,4
77,5
55,8
16,3

18. Spálov

Odra

2-01-01-032

A

318

868,1

19. Horní Lomná
20. Hanušovice

Lomná
Morava

2-03-03-008
4-10-01-027

A
A

30
217,2

78,2
533,9

ezná

4-10-02-041

A

126,5

489,3

4-10-03-050

A

27

37,5

Juhyn

4-11-02-008

A

19,3

24. Vyso any

Želetavka

4-14-02-048

A

369,4

146,4

25. Borovnice

Svratka

4-15-01-007

A

115,7

102,7

26.

Oslava

4-16-02-093

A

791

254,7

27. Vlachovice
28. Fo t
29. Babí

Vlára
istá
Babí potok

4-21-08-052
1-01-01-028
1-01-02-022

A
B
B

37,5
30,2
9,7

156,3
134,4
59,4

30. Žamberk

Rokytenka

1-02-01-021

B

27,6

190

4. Hradišt
5. Hrachov II
6. Hrachov I
7. St íbrné Hory

21. Hoštejn

22. Dlouhá Lou ka Huntava
23

Rajnochovice
(Košovy)

ice

Kraj

A
A
A

125,3
115,5
132,6

A

70

A
A
A
A
A

277,3
173,6
69,7
629,8
45

305,5
210,7
206,4
379,9
152,2

Plze ský
Plze ský
St edo eský
Plze ský
Karlovarský
Karlovarský
Karlovarský
Ústecký
Ústecký
Moravskoslezský,
Olomoucký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický,
Olomoucký
Moravskoslezský,
Olomoucký

127,3 Vyso ina

90,7 Zlínský
Jihomoravský,
Vyso ina, Jiho eský
Vyso ina, Pardubický
Jihomoravský,
Vyso ina
Zlínský
Královéhradecký
Královéhradecký
Královéhradecký,
Pardubický
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Název

Plocha Plocha
íslo hydrol.
Kat. povodí lokalit
po adí
[km2] y [ha]
1-02-01-069 B
16
69,5
1-02-02-030 B
13,9
63,1
1-03-02-044 B
403,2 193,3
1-03-03-057 B
65
79,1
1-03-03-092 B
54,6 269,1
1-03-05-021 B
200,2
44,8
1-04-01-008 B
61,2
71,7

Kraj

43. achrov
44. Nihošovice

Kn žná
Poto nice
Lou ná
Krounka
Ležák
Doubrava
Klejnárka
Chote ský
potok
Výrovka
Šembera
Žirovnice
ernovický
potok
Ostružná
Peklov

45. Myslín

Skalice

1-08-04-058

B

257,8

46. Podolí

1-08-05-051

B

70,7

1-09-01-082

B

52,5

128,9 Vyso ina

1-09-01-106
1-10-01-018

B
B

67,3
185,1

235,7 Vyso ina
99,8 Plze ský

1-10-01-027

B

83,7

214,6 Plze ský

1-10-03-029
1-11-01-049
1-11-02-111
1-11-04-029
1-13-03-001

B
B
B
B
B

60,3
47,6
85,9
32,1
13,5

170,8
68,1
103,4
62,3
32

1-13-03-070

B

85,6

57. Spálené

Mastník
Úsobský
potok
Sázavka
Mže
Sedliš ský
potok
Jelenka
emošná
Javornice
Jalový potok
Liboc
Podvinecký
potok
Opavice

148,1 Plze ský
75,8 Jiho eský
Jiho eský,
167,3
St edo eský
85,9 St edo eský

2-02-01-038

B

20,7

58. Usobrno

Usobrnka

4-10-02-088

B

21,8

60. Podlesný mlýn
61. Rychtá ov

Velí ka
4-11-02-039
Velká Haná 4-12-02-003

B
B

35,4
43

62. Otaslavice

Brode ka

B

74

38.
39.
40.
41.

Lukavice
Píse ná
Jangelec
Rychmburk
Ho ka
Spa ice
ezí
Šárovcova
Lhota
Doubrav any
Tuchoraz
Bednárec

Vodní tok

42. Budislav

47. Klane ná
48. Št pánov
49. Ko ov I
50. Ko ov II
51.
52.
53.
54.
55.

Ond ejovice
Všeruby
Javornice
Klešt nice
tikalov

56. Kryry

Královéhradecký
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Vyso ina, Pardubický
St edo eský

1-04-02-039

B

20,3

1-04-06-013
1-04-06-036
1-07-03-024

B
B
B

105,8
27,4
120

1-07-04-035

B

88,5

126,6 Jiho eský

1-08-01-069
1-08-02-038

B
B

43,5
61,7

4-12-02-049

245,8 Královéhradecký
53,7 St edo eský
88,4 St edo eský
87,9 Jiho eský

Plze ský
Plze ský
Plze ský, St edo eský
St edo eský
Karlovarský

73,4 Ústecký
102,1 Moravskoslezský
Jihomoravský,
38,3
Olomoucký
30,4 Olomoucký
52,6 Jihomoravský
Jihomoravský,
101,8
Olomoucký
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Název

Vodní tok

Dolnon ický potok
Bolíkovský
Dolní Bolíkov
potok
Plave
Jevišovka
Ku imské Jest abí Libochovka
Želešice
Bobrava

Plocha Plocha
íslo hydrol.
Kat. povodí lokalit
po adí
[km2] y [ha]

Kraj

63. Radkovy

4-12-02-083

B

33,8

117,3 Olomoucký

64.

4-14-01-05

B

78,4

154,4 Jiho eský

4-14-03-023
4-15-01-109
4-15-03-012

B
B
B

289,3
144,9
137,2

65.
66.
67.

68. Horní Kounice

Rokytná

4-16-03-045

B

423,6

69. Terezín

Trkmanka

4-17-01-020

B

84,2

79,5 Jihomoravský
87,6 Jihomoravský
79,6 Jihomoravský
Jihomoravský,
97,4
Vyso ina
316,3 Jihomoravský

Lokality, které budou p edm tem dohodovacího jednání
2. Vilémov
13. Chaloupky
59. Šternberk

Jizera
Rolava
Sitka

1-05-01-011
1-13-01-155
4-10-03-075

A
A
B

141,1
20,1
57,8

160,3
193
64,8

Liberecký
Karlovarský
Olomoucký
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