Svaz vodního hospodářství ČR

Tisková zpráva
Praha, 29. října 2015 - Lepší péči o zdroje podzemní vody by zajistil Institut správy
podzemních vod
Přestože v naší zemi jsou podzemní vody zdrojem pitné vody pro zásobování poloviny
obyvatel, nemá podzemní voda v současnosti platné legislativě tomu odpovídající postavení.
Zdroje podzemních vod, zejména z mělkých vrtů, jsou přitom při nedostatku dešťových
a sněhových srážek jako první zasaženy vlivy počasí, což nejen v letošním roce poznaly tisíce
občanů ČR při poklesu hladin ve svých studních nebo dokonce při jejich vyschnutí.
K nápravě takového stavu vede celá řada opatření, jejichž základním smyslem je zvyšovat
schopnost krajiny a půdy zadržovat vodu, jejichž výčet je mimo jiné uveden v dokumentu
„Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, který
přijala Vláda ČR v červenci letošního roku. Ke zlepšení péče zejména o podzemní zdroje
pitné vody však mohou přispět také některá administrativní opatření.
„Jedním z nich je i začlenění Institutu správy podzemních vod do připravované novely
vodního zákona. Ačkoli tento zákon v podstatě obsahuje v jednotlivých svých paragrafech
výčet činností, které se správou podzemních vod souvisí, institut správy podzemních vod jako
takový v současné podobě zákona není, což péči o podzemní vody komplikuje. Z toho důvodu
bude Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) usilovat o to, aby novela zákona současný
stav napravila,“ zdůrazňuje předseda představenstva SVH ČR Petr Kubala.
V praxi jde například o monitoring podzemních vod, jejich bilanci a celou škálu povolovacích
a vyjadřovacích kompetencí. To v současnosti reálně zabezpečují správci vodních toků, tedy
státní podniky Povodí a ČHMÚ pokud se týká jejich monitoringu. Zatímco ale správa vodních
toků v případě povrchových vod institucionalizována je, u podzemních vod tomu tak není.
Povrchové i podzemní vody přitom spolu podle Petra Kubaly velmi úzce souvisí a navzájem
se mnohde významně ovlivňují, ať v tom pozitivním či negativním smyslu.
„Pokud by byl institut správy podzemních vod zakotven ve vodním zákonu, bylo by možné
dosáhnout vyšší efektivity v ochraně zdrojů podzemních vod i jejich vydatnosti a jakosti,“
konstatuje Petr Kubala.

SVH je dobrovolné, neziskové, zájmové sdružení právnických osob v odvětví vodního hospodářství. SVH
sdružuje právnické osoby, jejichž hlavním předmětem je podnikání ve vodním hospodářství a vytváření
podmínek v oblasti hospodářské politiky státu na podporu rozvoje tohoto odvětví. SVH má působnost na
území České republiky.

