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Speciální ochrana vodních zdrojů (u zdrojů podzemních nebo povrchových vod chráněných podle § 30 vodního zákona) -
jedná se o individuální ochranu, stanovenou pro konkrétní území správním rozhodnutím vodoprávního úřadu. V něm je
uvedeno,  které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v
tomto pásmu provádět, dále je v něm uvedeno jaká technická opatření je třeba v ochranném pásmu provést, popřípadě
způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících.
Ve vodním zákoně jsou vymezeny hranice ochranného pásma vodního zdroje I. a II. stupně. Ochranné pásmo I. stupně
zajišťuje přímou ochranu vodního zdroje, ochranné pásmo II. stupně může být tvořeno více od sebe oddělenými územími
(tzv. zónami diferencované ochrany, které cíleně chrání jednotlivé pozemky a řeší zdrojové oblasti znečištění).

Vodní zdroje podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou mohou být
ohroženy ve vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje nevhodným hospodařením ve zdrojových
oblastech (územích, kde může dojít k průniku rizikových látek do půdního a horninového prostředí nebo narušení
vydatnosti zdroje).

List opatření
Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů

 -

Příklady okruhů možných technických úprav týkajících se
 vyznačení hranice ochranného pásma
 úpravy komunikací u vodárenské nádrže (těsný příkop vyústěný do odlučovače lehkých kapalin, sklon komunikace,

osazení pevných ocelových svodidel, povrchových úprav vozovky komunikací
 zákazu vjezdu vozidel dopravujících náklad, který může způsobit ohrožení nebo zhoršení jakosti vody, ,
 protierozních technických opatření např. terasy, zasakovací pásy, sedimentační pásy, zatravnění údolnic, asanace drah

soustředěného povrchového odtoku, erozních výmolů a strží,
 umístění u vodárenské nádrže výrazné tabule vysvětlující funkci této nádrže, účel a důvod hlavních zákazů a omezení
 v objektech zejména zemědělské a lesní výroby umístit tabule s vyznačením ochranných pásem,  s výčtem hlavních

zákazů a omezení

Opatření  jsou realizovatelná v krátkodobém a střednědobém výhledu.
Náklady nejsou specifikovány.

V případě ochranných pásem vodárenských nádrží lze využít vyhlášku MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam
vodáren. nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
Příklady možných okruhů zákazů a omezení činností, omezení užívání nemovitostí týkající se

 Vstupu fyzických osob,
 používání a skladování závadných látek,
 přikrmování ryb a lesní zvěře,
 přelety letadel a vrtulníků provádějících postřiky a hnojení a přelety dalších strojů,
 provádění stavebních činností, terénních úprav, zemních prací a vrtných prací, umísťování staveb,
 výkon rybářského práva, výkon práva myslivosti
 provozování rekreace, táboření, stanování a vodních sportů,
 údržba komunikací,
 způsob obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,
 převádění orné půdy na travní, případně lesní porosty,
 aplikace chemických prostředků
 chov ryb a vodní drůbeže


