


V Programovém prohlášení vlády České republiky se říká:

▪ Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto do konce roku 

2022 předložíme návrh na ústavní ochrany vody.

Problematika ochrany vod je také zahrnuta ve Směrnici Evropského 

parlamentu a Rady (EU)

▪ Směrnice 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské 

spotřebě





▪ Vodní nádrž ve Středočeském kraji

Středočeský kraj patří ke srážkově podprůměrným oblastem. Předpokládá se, že v období 

2021–2040 bude teplota ve Středočeském kraji vyšší o 1 °C. 

▪ Významný zdroj pitné vody (viz. Územně analytické podklady)

Unikátní zdroj pitné vody pro 60 000 obyvatel. Aktuálně se připojuje 5 000 nových odběratelů 

a v blízké budoucnosti se připojí dalších 9000 obyvatel. 

▪ Nejohroženější vodní zdroj v Povodí Labe

Negativní vodní bilance po dobu 11 měsíců v r. 2020, pasivní stav vodních zdrojů.

[Vodohospodářská bilance za rok 2020]. In: Povodí Labe, pla.cz [online] . Září 2021 [cit. 2022-06-04]. 
Dostupné z: http://www.pla.cz/planet/public/dokumenty/VH_bilance/2020/3_2020.pdf
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▪ VRT odřízne až jednu třetinu vodárenského povodí.

▪ VRT bude křížit téměř všechny významné přítoky.

▪ VRT přímo prochází přes ÚSES - prameniště Švadlenka.

VRT A SOUVISEJÍCÍ INFRASTRUKTURA NARUŠÍ 

LOKÁLNÍ ZDROJE PITNÉ A POVRCHOVÉ VODY.
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▪ Mozaikovitá krajina s vysokou hustotou drobných sídel, významně zranitelná 

novou dopravní infrastrukturou.

▪ VRT se střetává s dosud zachovalými částmi krajiny, cennými přírodními 

biotopy, biotopy zákonem chráněných druhů, či se sítí zvláště chráněných 

území.

V L I V EM V RT „MŮŽE DOC HÁZET K  PŘÍ MÉ L I KV I DAC I  EKOL OGI C KY 

CENNÝCH BIOTOPŮ A  K  VYTVOŘE NÍ  EKOLOGICKÉ A  SOCIÁLNÍ  

BARI ÉRY TĚL ESEM ŽEL EZNI C E“



Vlivem VRT dojde:

▪ k rozdělení katastrů obcí

▪ oddělení obyvatel od správních center, 

škol, zdravotní péče, zásobování, kultury

▪ k celkově negativnímu ovlivnění kvality 

života obyvatel v dotčených lokalitách

[VRT Polabí + Středočeský kraj (severní varianta)]. In: GoogleMaps. 
Vizualizace průběhu trasy pomocí míst křížení se stávajícími komunikacemi a vodními toky  (dle studie proveditelnosti 
varianta SK4). Dostupné z: https://sites.google.com/view/vrt-vrchlice/vrt-vrchlice

https://sites.google.com/view/vrt-vrchlice/vrt-vrchlice


Vlivem VRT dojde:

▪ k nedostupnosti pozemků

▪ roztříštění na neobdělávatelné 

plochy

▪ ke ztížení přesunu zemědělské 

techniky



▪ Ztráta a fragmentace přírodních stanovišť, rušení a znečištění, rozšíření

nepůvodních a invazních druhů.

▪ Absence návrhu řešení průchodů pro veškerou faunu dle metodiky AOKP 

(metodika AOKP při vymezení dopravního koridoru požaduje strategickou migrační studii, 

biologický průzkum a identifikace konfliktních míst uvnitř koridorů).

POŽADUJEME NAPLNĚNÍ  TÉTO METODIKY NA ÚROVNI  SEA!




