
Sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod k evidenci ochranných pásem 

vodních zdrojů 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) spravuje informační systém veřejné správy dle § 21 

odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, pro evidenci ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ). 

Tato evidence obsahuje jak pásma hygienické ochrany (dále jen PHO), stanovená 

rozhodnutím vydaným za účinnosti nařízení č. 87/1953 Sb. ministra zdravotnictví o hygienické  
a protiepidemické ochraně vody, tak OPVZ stanovená opatřením obecné povahy dle současného 

vodního zákona.  Přičemž na PHO je z hlediska obecných povinností, plynoucích z vodního zákona  
a dalších právních předpisů pohlíženo jako na OPVZ. Specifické povinnosti jsou upraveny přímo  
v dokumentech, jimiž jsou ochranná pásma vymezena.  

V rámci této správy proběhla v letech 2015 – 2017 rozsáhlá aktualizace zákresů OPVZ v mapové vrstvě 

OPVZ, umístěné na Národním geoportále INSPIRE (dále jen geoportál), který je součásti informačního 

systému veřejné správy. Aktualizace měla za cíl zesouladit obsah existujících podkladů pro vymezení 

ochranných pásem s jejich grafickými zákresy, neboť správnost zákresů je pro praktické využití 

evidence zásadní.  

Aktualizovaná mapová vrstva ochranných pásem, umístěná na geoportálu, obsahuje zákresy všech 

ochranných pásem, k nimž se za spolupráce příslušných vodoprávních úřadů podařilo vyhledat platné 

dokumenty. Vzhledem k tomu, že u PHO se jedná o historické podklady, nepodařilo se přes veškerou 
snahu v některých případech k ochranným pásmům zakresleným v minulosti, dohledat podkladový 

materiál nutný pro posouzení správnosti zákresu a proto tato neověřená ochranná pásma v aktualizované 

mapové vrstvě již zakreslena nejsou.  

Vzhledem k tomu, že ochranná pásma slouží především k ochraně zájmů uživatele zdroje vody, 

dovolujeme si požádat všechny uživatele, jejichž zdroj vody je chráněn institutem PHO nebo OPVZ,  
o kontrolu souladu zákresu vymezení ochranných pásem v aktualizované mapové vrstvě s obsahem 
platných dokumentů vymezení ochranného pásma, které vlastní. Kontrolu lze provézt na internetových 

stránkách na webové adrese https://geoportal.gov.cz/web/guest/map (mapové kompozice - vpravo dole, 
životní prostředí, VÚV ochranná pásma vodních zdrojů). Data jsou na geoportálu publikována také 

prostřednictvím WMS a WFS služby na adrese https://geoportal.gov.cz/web/guest/catalogue-client 
(jako organizaci je potřeba uvést Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.). V případě, 

že shledáte rozpor mezi obsahem dokumentů a grafickým vymezením ochranného pásma  
nebo nenaleznete v mapové vrstvě zákres ochranného pásma, přestože vlastníte platné dokumenty s jeho 
vymezením, kontaktujte prosím MŽP (kontaktní osoba Mgr. Lea Petrová, e-mail lea.petrova@mzp.cz, 
tel. + 420 267 122 110). Konečný termín pro předání těchto „reklamací“ je stanoven na 30. 8. 2018. 

V této souvislosti upozorňujeme na fakt, že v souladu s přechodným ustanovením v Čl. II bodu 2 zákona 

č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, je  
na PHO nahlíženo jako na OPVZ, tj. PHO 1 jsou graficky vykazována jako OPVZ 1 a PHO vyšších 

řádů jako OPVZ 2. Základním podkladem k průkazu existence ochranných pásem je platné rozhodnutí  
či opatření obecné povahy o jeho stanovení. Tento dokument zároveň stanovuje omezení platná pro dané 

pásmo. Z nich odvozené evidence, jako je mapová vrstva ochranných pásem na geoportálu  
nebo na geografickém informačním systému LPIS (systém evidence užívání půdy pro zemědělské 

dotace) vedený Ministerstvem zemědělství, mají pouze informativní charakter.  
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Důležité upozornění: 

Pokud požadujete jakoukoliv změnu rozsahu vymezení stávajícího ochranného pásma včetně změny 

podmínek spojených s jeho vymezením, zrušení stávajícího ochranného pásma nebo vymezení nového 

OPVZ obracejte se s žádostí zásadně na místně příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností. 

MŽP není příslušným úřadem k výkonu výše uvedených prvoinstančních správních úkonů.  

 

Mgr. Lukáš Záruba 
Ředitel odboru ochrany vod 
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