
Příloha č. 4 
 

Plán činnosti Platformy Voda v Ústeckém kraji 

Plán aktivit Platformy Voda v Ústeckém kraji (dále jen „Plán aktivit“) je zpracován na základě souhlasu 

všech členů Platformy. Jedná se o živý dokument, který bude dále upravován a doplňován na základě 

potřeb regionu, podnětů jednotlivých členů Platformy. 

Platforma nebude řešit duplicitně záležitosti, které jsou v gesci jednotlivých členů a zaměří se na 

společné problémy a využití potenciálu vody v Ústeckém kraji jako strategické suroviny a zdroje. 

a) Aktivity 
Platforma se zavázala naplňovat tyto aktivity: 

- řešení problematiky Voda; 
- vzájemná informovanost a vzájemná koordinace aktivit; 
- koordinovaná diskuze s centrální úrovní při přípravě a realizaci opatření; 
- definování opatření k řešení rizik a využití příležitostí vody v území Ústeckého kraje s důrazem 

na regionální specifika: 
o zvýšené riziko sucha, retence vody v krajině (mokřady, tůně, revitalizace vodních toků);  
o zvýšené riziko povodní, přírodě blízká protipovodňová opatření;  
o strategická průmyslová odvětví náročná na spotřebu vody; 
o vysoký výskyt podzemních vod a jejich řešení v kontextu důlní činnosti; 
o využití vody v rekultivaci a revitalizaci  území po těžbě uhlí; 
o využití vody v energetice; 
o výskyt lázeňských pramenů; 
o vodní doprava – Labská vodní cesta. 

 
b) Témata 

Výše uvedené aktivity bude platforma realizovat v následujících tematických blocích pod 
vedením stanovených odborných garantů: 

- Vzdělávání, výzkum, vývoj – odborný garant: doc. Lederer (UniCRE), 
- Rekultivace a revitalizace – odborný garant: Ing. Lenc (Palivový kombinát), 
- Průmysl a energetika – odborný garant: Ing. Veverková (HSR-ÚK) 
- Lesní hospodářství, zemědělství,  voda v krajině – odborný garant: Ing. Neruda (UJEP) 
- Doprava – není stanoven odborný garant, budou využity kapacity odborných sekcí 

kraje, HSR-ÚK a KHK ÚK a ty budou přizvány k přípravě a kompletaci závěrů  
 

U vybraných tematických bloků Platforma definuje vhodná opatření, způsob jejich řešení a finanční 

zdroje. Toto bude provázáno s přípravou Národního akčního plánu Adaptace na změnu klimatu ČR.  

c) Harmonogram plnění: 

Definování aktivit – splněno v rámci ustavujících jednání ke dni 5. 4. 2016 

Definování hlavních tematických bloků a ustavení gestorů – splněno v rámci ustavujících jednání dne 

12. 5. 2016 

Ustavení pracovních skupin – do 2. 6. 2016 (gestoři s oporou v sekretariátu HSR-ÚK) 

Jednání pracovních skupin – do 31. 08. 2016 

Společné setkání k sumarizaci závěrů a stanovení dalšího postupu - září 2016. 

 

Odsouhlaseno dne 12. 5. 2016 


