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    - vlastní stavba nádrže byla povolena územním 
rozhodnutím vydaným odborem výstavby ONV 
ve Vyškově dne 5. 12. 1968 

 

 - stavební povolení bylo vydáno o rok později a      
stavba začala v září 1969 a v červnu 1972 byla 
dokončena. 

 

 

  

   

   - první manipulační řád byl schválen dne 2. 12. 
1974 

 

 
   - do trvalého provozu byla stavba uvedena roku 

1979 

 

    



 1. Zajištění dodávky pitné vody pro        
skupinový vodovod Vyškov a okolí 

2. Nadlepšení průtoků pod přehradou 

 3. Nadlepšení průtoků pro cukrovary Vyškov   
a Němčice 

Účel vodního díla: 



   

 

  
 



   



   



   



       

 



Vymezení pásem hygienické ochrany VN 

Opatovice, které bylo stanoveno JMKNV  

29. 12. 1986 



        

     



        

     



        

     



        

     



        

     









Vymezení OP 1 a 

jednotlivých zón OP 2 

v povodí VN 

Opatovice, které bylo 

stanoveno 

Rozhodnutím KÚ JMK 

19. 7. 2006 

 



Ochranné pásmo prvního stupně 



V OP 1 se zakazuje: 

- přelety  letecké techniky provádějící 

chemickou ochranu a hnojení 

- použití látek způsobující ohrožení 

jakosti nebo zdravotní nezávadnosti 

vody 

- vojenská cvičení 

- poškozování vodárenských objektů 

- těžba nerostů 

- skladování a používání látek škodlivým 

vodám 

- jakákoli výstavba 

 



Ochranné pásmo druhého stupně 

 – zóna bezprostřední ochrany 



V OP 2, ZBO se například zakazuje: 

 

- provádět jakékoliv činnosti poškozující nebo 

ohrožující jakost nebo zdravotní 

nezávadnost vodního zdroje 

- stanování, táboření 

- chemická ochrana lesních porostů 

- přejíždění vodních toků brodem 

- budování lesních školek s trvalým zázemím 

- skladování látek škodlivých vodám 

- přelety speciálních letadel a vrtulníků 

provádějících postřiky a hnojení 

- hnojení pozemků 



Zemědělské zóny diferencované ochrany 

ZDO 2 (nad VN Opatovice) 

ZDO 1 (u Rychtářova) 



ZDO 3 (u Ruprechtova) 

ZDO 4 (u Studnice) 



ZDO 5 (mezi Kulířovem 

 a Studnicí) 

ZDO 6 (pod Kulířovem) 



ZDO 7 (nad  

Kulířovem) 

ZDO 8 (u Podomí) 

ZDO 9 (u Krásenska) 



ZDO 10 (nad Krásenskem) 

ZDO 11( nad Ježkovicemi) 



V OP 2, ZDO 1-11 se 

 zakazuje: 

 

- aplikace prostředků na ochranu rostlin 

- volná pastva zvířat 

- zřizování polních hnojišť 

- pěstování širokořádkových plodin 

- nakládání se závadnými látkami 
 

 



Obytná zóna - bodové zdroje znečištění 

Pařezovice 



V OP 2, obytná zóna –bodový 

zdroj znečištění  

se zakazuje: 

 
- umísťování nových staveb 

- volná likvidace komunálních a jiných 

odpadů včetně odpadních vod 

- znečišťování vozovek včetně mytí 

vozidel 

- používání biocidů a hnojení pozemků 

kromě pevných statkových hnojiv 

 



Zóny údolních niv 



          V OP2 zónách údolních niv se 

zakazuje: 

 

- aplikace prostředků na ochranu rostlin 

- pastva 

- brodění dobytka přes vodní toky a jeho 

napájení  

- zřizování polních hnojišť, veřejných 

tábořišť 

- pěstování jiných kultur než travního 

porostu 
 



Silniční  

zóny 

Kulířov 

Krásensko 
Studnice u Vyškova 

Podomí 

Ruprechtov 
Rychtářov 

Pařezovice 

Ježkovice na Moravě 
VN Opatovice 



V OP 2. stupně, silničních zónách se 

zakazuje 

 

- používat materiály obsahující dehet nebo 

fenol k opravě komunikací 

 

- pro úseky silnic Lhota - Rychtářov- Studnice 

a Drnovice - Ježkovice - Ruprechtov se pro 

zimní údržbu zakazuje použití posypové soli 

 
 

 

 



Povodí Moravy, s.p. provádí kontrolu 

dodržování ochranných opatření: 

 

- vizuální kontrolou stavu OP 1, která probíhá 

1 x týdně 

 

- vizuální kontrolou OP 2 včetně dodržování 

režimu hospodaření, která probíhá 

pravidelně podle aktuální situace v povodí. 

 

 

 



Povodí Moravy, s.p. ověřuje účinnost 

ochrany vodního zdroje: 

 

- kontrolou plnění dodržování obecné ochrany 

vod v celém povodí nádrže za účasti 

příslušných kontrolních orgánů 

 

- monitoringem jakosti vod, který je prováděn 

v profilech na přítocích do nádrže a odtoku z 

nádrže s četností 1 x měsíčně  

 

 


