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Principy integrovaného plánování
Rozeznat a řešit všechna rozličná témata, náměty a 
problémy, zahrnující lokální, regionální, státní a 
mezinárodní souvislosti ekonomické, 
environmentální a sociální povahy.
Integrovat a koordinovat plánování, management, 
monitoring a společenské činnosti napříč úřady, 
agenturami, pravomocemi a nevládními 
organizacemi
Zajistit tvůrčí zapojení všech účastníků a zájemců
(včetně znevýhodněných a těžko dosažitelných 
skupin) tak aby byl dosažen reprezentativní výsledek 
plánování



Které politiky jsou součástí
integrovaného plánování v rámci 

povodí?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/60/ES “O vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik”
Národní program na zmírnění dopadů změny 
klimatu 
Úmluva o biologické rozmanitosti

Natura 2000  
Politika územního rozvoje



Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/60/ES “O vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik”

“Plány pro zvládání povodňových rizik by měly 
být zaměřeny na prevenci, ochranu a 
připravenost. S cílem zajistit řekám větší prostor 
by se měly ve vhodných případech zabývat 
zachováním nebo obnovením záplavových území
a opatřeními pro prevenci  omezení škod na 
lidském zdraví, životním prostředí, kulturním 
dědictví a ekonomické činnosti”. 



Směrnice 2000/60 a 2007/60
“Vypracování plánů povodí podle směrnice 
2000/60/ES a plánů pro zvládání povodňových rizik 
podle směrnice 2007/60 tvoří součást integrované
správy povodí. Oba tyto postupy by tedy měly s 
ohledem na environmentální cíle směrnice 
2000/60/ES využívat společného potenciálu 
vzájemné součinnosti a přínosů, aby tak byla 
zajištěna účinnost a uvážlivé využívání zdrojů a 
současně uznáno, že příslušné orgány a správní
jednotky podle této směrnice mohou být odlišné od 
příslušných orgánů a správních jednotek podle 
směrnice 2000/60/ES”.



Natura 2000 a Úmluva o biologické
rozmanitosti

“Cílem je zastavení poklesu druhů a  
konec likvidace ekosystémů na 
vlastním území I na území dalších 
států“

Natura 2000 má zavedený sankční
mechanismus při nedodržení závazků.



Národní strategie na zmírnění
dopadů změny klimatu
- priority pro adaptaci

“revitalizaci vodních toků a vodohospodářských 
systémů, vedoucí ke zvyšování možností
zadržení vody v krajině”,
“zvyšování stability půd a snižování možností
jejich poškozování erozemi”,
“dlouhodobé plánování struktury lesních porostů
a jejich druhová diversifikace a změny v 
těžebních postupech v lesních ekosystémech”.



Národní strategie na zmírnění
dopadů změny klimatu
- priority pro mitigaci

“Využívání energetické biomasy pro výrobu tepla a 
kogeneraci elektrické energie“
Pohlcování skleníkových plynů v mokřadech, 
systémech agroforestry, horských lesích a 
zaplavovaných lužních lesích (možnost zahrnutí
tohoto schématu do obchodování s emisemi je zatím 
řešena na evropské úrovni a není zatím součástí
strategie) 





Principy důležité pro uplatňování
integrovaného plánování

Life cycle analysis (životní cyklus)
Cost benefit analysis (náklady-zisky)
Hodnocení vlivů na Naturu 2000
Důkladné hodnocení variant na pozadí
rámcových politik (multicriteria 
analysis) 

Využití údajů o minulém land use



Integrované plánování v povodích na 
pozadí výše zmíněných politik

Zvyšuje odolnost krajiny proti erozi 
Obnovuje přirozená záplavová území a chrání přitom 
sídla
Revitalizuje vodní toky a mokřady
Zvyšuje produkci energetické biomasy
Chrání biologickou rozmanitost
Zlepšuje retenci a infiltraci vody v ploše povodí
Obnovuje kontinuitu a dynamiku říčních ekosystémů
Zvyšuje zásoby podzemní pitné vody a zlepšuje      
kvalitu povrchové vody



Win-win řešení
Obnova záplavových území a říční
dynamiky
Obnova lužních lesů
Protierozní opatření v zemědělské krajině
Obnova mokřadů a rušení částí
přebujelých melioračních soustav
Revitalizace vodních toků v zemědělské
krajině a lesních vodních toků
Optimalizace lesního a zemědělského 

hospodaření, nová zonace lesů



Plán hlavních povodí tyto 
principy a řešení akceptuje

Hlásí se k opatřením zlepšujícím lesní a 
zemědělské hospodaření
Proklamuje nezbytnost realizace 
protierozních opatření a zvyšování retence 
vody v krajině
Nezbytnost uplatnění adaptačních opatření
proti suchu a povodním
Udržení a systematické zvyšování
biologické rozmanitosti původních druhů,



POP Moravy na zásady 
integrovaného plánování do 
značné míry rezignuje

Vypuštění opatření v ploše povodí (např. 
změna lesního hospodaření a druhové
skladby lesů, protierozní opatření, obnova 
přirozených rozlivů, obnova retence a 
infiltrace vody v krajině).



POP Moravy – příprava 
nekoresponduje se zásadami IP

Příprava probíhala za zavřenými dveřmi, k účasti 
byla za “krajináře” pozvána pouze státní
Agentura ochrany přírody a krajiny, přes 
počáteční sliby o účasti NGO v pracovních 
skupinách
Po vypořádání připomínek k Přehledu 
významných vodohospodářských problémů
začalo být zjevné, že názory a doporučení
odborné veřejnosti budou v rámci přípravy POP 
Moravy vytěsněny



POP Moravy – principy 
Opatření se nezaměřují na řešení situace v erozí
ohrožených povodích, ale hledají řešení zejména 
na vodohospodářsky významných tocích
Je marginalizován vliv ekosystémů na kvalitu a 
kvantitu vody (samočištění, retence, infiltrace) 
Kalamitní stav pramenných úseků našich 
vodních toků je zcela opomenut
Kritickou situaci mají narychlo řešit velké
projekty, narušující dynamiku říčních ekosystémů
a nadměrně exponující veřejné zdroje (poldry   

na velkých řekách) 



Zveřejněný draft POP Moravy

Potvrdila se jednostranná specializace 
zpracovatelského týmu a výsledná
nekoncepčnost POP Moravy
Vzniká hrozba sankcí pro ČR, pokud 
Evropská komise  POP Moravy neschválí



Zásadní otázky zůstávají
Je možné řešit sucho a povodně a 
znečištění vody, aniž bychom řešili příčiny 
nevyrovnaných průtoků a vodní erozi?

Je obtížnost prosazení optimálních řešení
důvodem k rezignaci bez pokusu o jeho 
nalezení?

Není možné přípravit POP transparentně
za účasti aktivních hráčů?



Cesty k řešení

Legislativně, institucionálně a majetkově

spletité. "Per aspera ad astra" - trnitou 

cestou ke hvězdám? 



1.) Agroforestry, ÚSES



2.) Revitalizace zemědělských povodí





Examples:
Plantations -coppice (willows, 
alnus, poplar)



3.) Obnova říční krajiny





Bečva mezi Černotínem a Miloticemi- nahoře 1876-1878, 
dole současnost













4.) Obnova horských povodí















Podpůrné nástroje
Platby PRV (WFD payments) zeměřené na 

kompenzaci majitelů pozemků v záplavových 

územích, oživení CHOPAV

Podpora systémů Agroforestry

Nová kategorizace lesů

Obnova lužních lesů a mokřadů součástí

adaptačních a mitigačních opatření



Nezbytné předpoklady:
Podniky Povodí přijmou zásady integrovaného 
plánování za své a budou prosazovat projekty, 
kombinující opatření v krajině s technickými 
opatřeními.
Podniky Povodí budou posíleny a 
reorganizovány tak, aby měly kapacity na 
předjednávání a prosazování integrovaných 
projektů ochrany proti povodním a suchu a k 
realizaci účinných adaptačních opatření.
K tomu je třeba novelizovat Vodní zákon, Zákon 
o lesích a další navazující legislativu.



Děkuji za pozornost!




