
Perspektivy ochrany přírodních léčivých zdrojů
v České republice

Třískala Z. a kolektiv Českého inspektorátu lázní a zřídel



LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY PLZ a ZPMV

Lázeňský zákon
(zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a 
lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů)

PODZÁKONNÉ NORMY

jednotlivé vyhlášky ochranných pásem
vždy vydávány pro konkrétní lokalitu, zohledňující její specifika

Statut lázeňského místa
nesouvisí s ochranou zdrojů – často zaměňováno
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historický přehled
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Období do roku 1989

Nezbytné prozatímní ochranné opatření
Usnesení vlády České socialistické republiky
Usnesení rady krajského národního výboru
Vyhláška Krajského národního výboru

1990 – 2001
Nařízení vlády
Nezbytné prozatímní ochranné opatření
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví

od roku 2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub-upload/files/3/Karlovy%20Vary%20kompil%C3%A1t.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub-upload/files/3/J%C3%A1chymov.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub-upload/files/3/L_%20Kyn%C5%BEvart.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub-upload/files/3/Jansk%C3%A9%20L%C3%A1zn%C4%9B.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub-upload/files/3/Frant_%20L%C3%A1zn%C4%9B.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub-upload/files/3/Hodon%C3%ADn%20-%20Josefov.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub-upload/files/3/Bludov.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub-upload/files/3/Buchlovice.pdf


historický přehled
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 Přechodná ustanovení lázeňského zákona
 § 44
 (2) Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních

léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod stolních
stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za
ochranná pásma stanovená podle tohoto zákona s tím, že ochranná
pásma zdroje II. a III. stupně se považují za ochranné pásmo II.
stupně podle § 23 odst. 2.

 Konverze značení ochranných pásem dle lázeňského zákona

 Všechny dokumenty dostupné on-line na www.mzcr.cz

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub-upload/files/3/P%C5%99evod%20zna%C4%8Den%C3%AD%20OP%20PLZ%20a%20ZPMV%20v%20d%C5%AFsledku%20z%C3%A1kona%20164_2001%20Sb_.pdf
https://www.mzcr.cz/ochranna-pasma-a-lazenska-mista/


Základní principy ochranných pásem
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 Ochranné pásmo I. stupně
se stanoví pro území zahrnující zpravidla okolí výstupu zdroje.

 Ochranné pásmo II. stupně
se stanoví k ochraně zřídelní struktury zdroje, popřípadě infiltračního 
území zřídelní struktury zdroje nebo jeho části nebo infiltračního území 
zdroje nebo jeho části. Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje 
peloidu se stanoví zejména k ochraně hydraulických poměrů zdroje.

/možnost existence subpásem/



běžné kolizní situace
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 INVESTOR

 společnost provádějící práce

 hydrogeologický dozor

 vodoprávní úřad

 Ministerstvo zdravotnictví
Český inspektorát lázní a zřídel



Individuální zásobování pitnou vodou
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 nepřiměřená hloubka vrtných prací

 neznalost lokální geologické stavby

 velké množství balastního textu nebo naopak

 žádosti „abych měl doklad pro investora“



Vrty pro tepelná čerpadla
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 iracionálně preferovaná varianta

 neznalost lokální geologické stavby

 neznalost vyhlášek ochranných pásem



Domovní čistírny odpadních vod
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 navrhování dČOV u rekreačních objektů

 lidský faktor
nedodržení technologických postupů užívání
(saponáty, desinfekční prostředky atp.)

 likvidace předčištěných vod
ideálně do nejbližší vodoteče
rozstřik



Zasakování srážkových vod
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 vodoprávní úřad vyžaduje zasakování

 ČIL v některých oblastech zasakování odmítá

 povrch pro ropné látky nepropustný
geotextilie nezaručují ochranu zdrojů
často nutné lapoly a jiné separátory ropných látek



Řešení nesouladu stanovisek státní správy a samosprávy
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 Koordinované stanovisko

nástroj umožňující žadateli, aby se dotčené orgány 
dohodli na jednotném stanovisku, které vůči němu 
bude uplatněno v rámci probíhajícího správního 
řízení



Výhledy do budoucna
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 Nový stavební zákon

původně zásadní změnou

po novelách je kompromisem

zásadní změna pro stavební řízení v OP

https://www.mmr.cz/cs/microsites/nsz-old/novy-stavebni-zakon


Výhledy do budoucna
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 Nový stavební zákon
principy uplatňované v plné míře od 1. července 2022

ČIL dotčeným orgánem pouze v

I. ochranném pásmu
a ve

vnitřních územích lázeňských míst

https://www.mmr.cz/cs/microsites/nsz-old/novy-stavebni-zakon


kontaktní informace
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Ministerstvo zdravotnictví
Český inspektorát lázní a zřídel
Mgr. Zdeněk TŘÍSKALA
vedoucí oddělení OPŘ/2-ČIL
představený Českého inspektorátu lázní a zřídel
Palackého náměstí 4,
128 01 Praha 2
sekretariát: 224 972 403
e-mail: CIL@mzcr.cz

další dotazy: Zdenek.Triskala@mzcr.cz / 778 494 636 
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