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1. Charakteristika eka

    vodního útvaru 42114
Centrální vyso ina

200-500
emitý
4

83,09
30

0,0-30,0

Návaznost vodních útvar

Qa 0,5
Q330d 0,1
Q1 7

Q100 48

Mapa vodního útvaru

Pracovní íslo VÚ
ID

HP

Trusovický potok po ústí do toku Morava
Olomoucký
Šternberk, Olomouc

Kraj (kraje)
Vodoprávní ú ad (ú ady)

Po et obyvatel
Kategorie
Typ
Ekoregion

Hydrologické
charakteristiky

uzáv rového profilu
(neov ená data)

[m3/s]

Délka páte ního toku [km]

Nadmo ská výška [m n. m.]
Geologický typ

ád Strahlera
Plocha povodí [km2]

Stani ení páte ního toku [km]

51

51 56
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ID Druh
% km2 2105 PR

5,6 4,7
34,0 28,3
0,0 0,0

19,9 16,6
2,2 1,8

38,2 31,7
0,0 0,0 *) EVL - evropsky významná lokalita, PO - ptačí oblast
0,0 0,0    PP - přírodní památka, PR - přírodní rezervace

3. Užívání vody  (stav z VH bilance roku 2008)

Povolené Povolené
Odv tví tis.m3/rok l/s tis.m3/rok Po et odb. Odv tví tis.m3/rok l/s tis.m3/rok Po et vyp.

vodovody komunální 461,2 14,6 1 005,0 3
zem l. zem l.
energetika energetika
pr mysl pr mysl
ostatní 3,6 0,1 11,0 1 ostatní
celkem 3,6 0,1 11,0 1 celkem 461,2 14,6 1 005,0 3

Vodní tok el * l/s Vodní tok Typ * l/s
Trusovický potok J 0,1 Trusovický potok K 9,8

Dolanský potok K 3,0
Trusovický potok K 1,8

*  V - veřejné vodovody, K - komunální vypouštění, Z - zemědělství, E - energetika, P - průmysl, J - ostatní

Povolené BSK5 CHSKCr N-NH4 Nanorg Pcelk.

Odv tví tis.m3/rok l/s tis.m3/rok Po et odb. 4,193 14,706 4,164 5,316 0,912
vodáren. 19,3 0,6 45,936 2
ostatní 7,50 0,24 15,9 1 28,39
celkem 26,8 0,8 61,8 3 0,84
Významné odb ry Místo el * l/s 5,6

Dalov V 0,4
Dolany u OlomouceJ 0,2
Dolany u OlomouceV 0,2

Vodní tok  Obj. [mil.m3] Odb r [mil.m3/r]

4. Monitoring jakosti povrchových vod v období 2005 - 2010
Kód

profilu
ní

km
Reprezenta

tivní
Použit pro
hodnocení

XPPTu011 4,0 ano ano

VHS Sitka - Dalov, vrt HV1
Véska-Nové Sady, vrt HV-12
Poho any, HV-11

Další vlivy

Využití území

Travní porosty

Um lé p etvo ené plochy
Orná p da
Trvalé plodiny

Popis

2. Chrán ná území vázaná na vodní prost edí
Název CHÚ

Mok iny u Krahul í

Smíšené zem lské oblasti
Les, polop írodní vegetace

Vý et vypoušt ní

 Odb ry vody povrchové

Odb ry vody podzemní

Vý et odb
lkovice-Laš any: odb r pro koupališt  a h išt

Mok ady
Vody

Skute né

Významná akumulace vody
Název

Bodové zne išt ní - souhrnné údaje  [t/rok]

Bohu ovice

Obec Bohu ovice OV

lkovice - Laš any OV
Obec Dolany OV

Název

Významný p evod vody

Podíl plochy zranitelných oblastí [%]

Skute né

Nádrž

Vodní tok

Trusovický potok (Trusovka)

Vypoušt ní vod

Dusík - bilan ní p ebytek [kg/ha/rok]
Fosfor - vstup erozí [kg/ha/rok]

Plošné zne išt ní

Skute né

Poznámka

Kapacita [m3/s]
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Kód profilu

XPPTu011

ímé Nep ímé ímé Nep ímé ímé Nep ímé ímé Nep ímé ímé Nep ímé
N - V V PN c V N - -

teplota, pH

ímé Nep ímé ímé Nep ímé
V V V V

HMWB
ne

Vyvětlivky: V - vyhovující, PN - potenciálně nevyhovující, N - nevyhovující, HMWB - silně ovlivněný vodní útvar
*) dle předběžného vymezení HMWB byl vodní útvar vyhodnocen jako přírodní nebo silně ovlivněný a následně zařazen do skupiny:
A - vodní útvary s nenávratně změněným stavem bránícím dosažení dobrého ekol. stavu a se zřejmě nenahraditelným užíváním
B - vodní útvary s vysokou pravděpodobností nedosažení dobrého ekologického stavu,
C - vodní útvary s rizikem nedosažení dobrého ekol. stavu, které však bude nutné posoudit po ustanovení referenčních podmínek.

Hydromorfologické ukazatele

Vzdouvání
Zpevn ní

eh
a koryta

Podélné
hráze

Zastav ná
území Zatrubn ní

ekážek s rybochody
9,3 1 0 2,6
30 18 0 8,3

* ) PM - Povodí Moravy, s.p., ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, LČR - Lesy České republiky, s.p.

6. Záplavová území
Úseky tok  se stanoveným záplavovým územím

Siln  ovlivn ný vodní útvar

Záplavové území
stanoveno kým, kdy

-
nevyhovující pot. nevyhovující

pot. nevyhovující

nevyhovující vyhovující pot. nevyhovující

Chemický stav
Chemický stav
SYNTETICKÉ  LÁTKY

FYZIKÁLN -CHEMICKÉ SLOŽKY

Bohu ovice

BENTOS CHLOROFYLSPECIF. ZNE . L.V.F-CH.L. RYBY

vyhovující

vyhovující
vyhovující

nevyhovující
Celkový stav

vyhovující

nevyhovující

Celkový stav VÚ
Ekologický stav

vyhovující

KOVY

5. Hodnocení stavu vodního útvaru

Tok Název
Profily použité pro hodnocení

Trusovický potok (Trusovka)

Ukazatele p ekra ující limity Poznámka

vody vymezení

nevyhovující

Ekologický stav
BIOLOGICKÉ SLOŽKY

Vodní tok (správce *)

Dolanský potok (ZVHS)
Trusovický potok (Pov)

Délka [km]
ní kontinuum -

po et

Celkové délky [km]

SprávceTok ní km
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7. Návrh opat ení ve vodním útvaru

ID opat ení Prog. opat .
MO100003 ne

ID opat ení Obec Prog. opat .

ID opat ení Správce v.t.* Prog. opat .

* ) PM - Povodí Moravy, s.p., ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, LČR - Lesy České republiky, s.p.

ID opat ení
MO100107
MO100108
MO100109
MO100110

ID opat ení . km

Poznámky k navrhovaným opat ením:

Katastrální území
8. Odhad dopadu
    opat ení k r. 2015

    na celkový stavBohu ovice

Obec
Plánované komplexní pozemkové úpravy

edpoklad zahájení do r.
2015SvitavyBohu ovice u Litomyšle

Suché nádrže

Poznámka

Olomouc edpoklad zahájení do r.
2015Huzová

Poznámka

Opat ení proti nevhodnému využívání území (t žba kolektoru podzemních vod)
Opat ení k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPOD

Opat ení na úseku ochrany p ed povodn mi

Huzová

nevyhovujícíVéska u Olomouce Olomouc edpoklad zahájení do r.
2015Dolany

Bohu ovice - rekonstrukce a výstavba kanalizace

Kanalizace a OV

Celk. stav VÚ

Revitalizace vodních tok  a odstra ování migra ních p ekážek

Obecná opat ení
Název opat ení

Pozemkový ú ad

Navrhované opat eníTok, lokalita  (správce*)

Opat ení k dosažení cíl  ochrany vod jako složky životního prost ení

Poznámka

Název opat ení Poznámka

Staré ekologické zát že
Poznámka

Název opat ení

Název opat ení

Opat ení pro regulaci odb  a vzdouvání

Poznámka
Hospoda ení v ochranných pásmech vodních zdroj
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