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3 mld m3

Více než 1mil obyvatel
Štolový přivaděč



 PHO I. – hladina vzdutí
 PHO II. Vnitřní
 PHO II. Vnější  - souvislé
OPVZ II. Souvislé
OPVZ II. Nesouvislé



 Omezující vlivy pro zemědělství
- Hnojení : dávky, hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, 

formulace hnojiv (ne krystalická nebo prášková forma s 
výjimkou vápenatých hmot)

 - Osiva (méně účinná mořidla nebo mořidla účinná ale 
drahá)

 - Pesticidy (velmi úzká sortiment a násobně vysoká cena 
nebo vůbec nic.

 - Statková hnojiva (ne kejda – rychle uvolnitelný dusík, 
nároky na skladování a uložení)

 - Obnova TTP (nebyla v OPVZ ještě před několika lety 
vůbec možná (argument eroze)



 Vyhlašovatel OPVZ: krajský úřad
 Navrhuje: správce vodního zdroje
 Návrh vypracovává: zpravidla VUMOP
 Návrh je vypracováván podle Metodiky 

vymezování OPVZ. – snaha řešit současně 
ochranu povrchových i podzemních zdrojů 
vody

 pozemky ohrožené erozí – povrchové 
zdroje

 Pozemky vyhodnocené z pohledu infiltrace 
(1.a 2.st. a meliorované) – podzemní zdroje



 pozemky ohrožené erozí – povrchové 
zdroje - svažitost

 Pozemky vyhodnocené z pohledu infiltrace 
(1.a 2.st. a meliorované) – podzemní zdroje 
– pozemky na rovině

 Kombinací obou pohledů hodnocení 
se významně sníží výměra půdy, kde 
lze s minimálním rizikem (znečištění 
vody, kontrol,..) pěstovat brambory.







Vznik pracovní skupiny „ŽELIVKA“
KRAJE
Povodí Vltavy
Ministerstva
Parlament
Hlavní město Praha
Zemědělci
Vodárenské společnosti (Úpravna, distributoři)



 Výjezdní zasedání Zemědělského výboru PS na 
Vysočině

 Výjezd vlády na Vysočinu – návštěva vodního díla 
Želivka a SENAGRO Senožaty

 Vznik pilotního projektu „Podpora opatření ke 
snížení dopadu zemědělské prvovýroby v 
ochranném pásmu vodárenské nádrže Švihov na 
řece Želivce“



 Pilotní projekt (3 roky, každoroční vyhodnocení)
 Týká se povodí Želivky, orné půdy
 Platí pravidla pro hospodaření v OPVZ II + specifická 

omezení v používání POR (plány, hlášení, snížené 
dávky)

 Zachovává pestrou strukturu plodin (biodiverzita)
 Dobrovolnost  
 Pozitivní motivace (nikoliv sankce)
 Může být modelem pro ostatní PHO
 Může být modelem pro jiné podpory.
 Vytvořeno nejen shora, ale ve spolupráci se zemědělci.



 Účelem kompenzace je omezení aplikace 
prostředků na ochranu rostlin na 
zemědělských pozemcích v ochranném pásnu 
vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce
(dále jen OPVZ VN Švihov) v rámci určité 
úrovně (řádu) uceleného povodí, kdy 
intenzivní zemědělské hospodaření vede ke 
zvýšenému výskytu pesticidů a jejich 
metabolitů ve vodárenské nádrži Švihov.



 Kontrola probíhala v měsíci říjen 2019
 Zkontrolovány všechny přihlášené subjekty.
 Záznam o provedeném kontrolním úkonu
 Protokol o kontrole dodržování opatření
 Kontrola prostřednictvím UKZUZ
 Kontrolní list použití POR
 Kontrolní list Hnojiva a plodiny



 „Svět se pohne kam se síla napře.“

Děkuji za pozornost
František Novák
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