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List opatření
Uplatnění požadavku na zpracování Strategie a koncepce

kombinace přírodě blízkých protipovodňových, technických a
revitalizačních opatření včetně stanovení priorit do Plánu

hlavních povodí v rámci jeho aktualizace k roku 2012
-

V rámci historických úprav vodních toků (především v 19. a 20. století) došlo z dnešního pohledu k ekologické
degradaci úseků toků úpravami. Účelem těchto úprav byla především směrová stabilizace koryt vodních toků
za účelem ochrany pozemků, zvýšení ochrany před povodněmi atd. Ve druhé polovině 20. století pak
docházelo k výrazným úpravám především drobných vodních toků za účelem provádění melioračních zásahů.
V České republice byl doposud prosazován přístup k řešení vodohospodářských problémů zejména pomocí
technických opatření. V případě látkového znečištění byla řešena zejména opatření u bodových zdrojů
znečištění. Přírodě blízká opatření na snižování plošných zdrojů znečištění byla uplatňována minimálně.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, dotčenými ústředními správními
úřady a krajskými úřady.

Zpracovat na úrovni České repuibliky Strategii a koncepci kombinace přírodě blízkých protipovodňových,
technických a revitalizačních opatření včetně stanovení priorit ke zlepšení ekologického, morfologického a
estetického stavu vodních toků včetně břehových struktur, opatření zvyšujících retenci vody v krajině včetně
kvantifikace jejich vlivu se současným zachováním produkční schopnosti půdy, migrační prostupnosti pro ryby a
vodní živočichy, podporující tvorbu přirozených rybích společenstvech a vytvářející optimální podmínky pro na
vodu vázané organismy včetně tvorby systému legislativních a ekonomických nástrojů se zaměřením zejména
na tyto prioritní oblasti:
tok Svitavy po Úmoří (včetně toku Úmoří a Semíče), přítoky Litavy, tok Trkmanky po potok Haraska (včetně
Spáleného potoka a Harasky), tok Jevišovky po Plenkovický potok (včetně Plenkovického potoka a
významnějších přítoků).

Strategie musí být podkladem pro aktualizaci Plánu hlavních povodí k roku 2012 tak, aby bylo možné
strategické cíle promítnout do příslušných programů opatření v rámci aktualizace Plánu oblasti povodí Dyje.
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