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VáÏení ãtenáfii,

vodohospodáfiské ãinnosti a péãe o na‰e vodní zdroje pfiedstavují, spolu s hospodafiením 
v krajinû a lesním hospodáfiství, nedûliteln˘ soubor ãinností Ministerstva zemûdûlství. Je zfiejmé, 
Ïe právû vyváÏené hospodafiení a uÏívání pfiírodního bohatství s jeho ochranou vytváfií základní
rámec udrÏitelného Ïivota v 21. století.

Pfiedkládaná Zpráva o stavu vodního hospodáfiství je dal‰ím pokraãováním souborn˘ch
informací o stavu, uÏívání a ochranû na‰ich vod a proto b˘vá ãastûji vefiejností oznaãována jako
Modrá zpráva.

Jsem velmi rád, Ïe si na‰e nejen odborná, ale i obãanská vefiejnost na tuto kaÏdoroãní publikaci
Ministerstva zemûdûlství zvykla a dokonce s netrpûlivostí oãekává její vydání. Je dobfie, a jsem 
tomu velmi rád, Ïe problematika vody je pfiedmûtem trvalé pozornosti. Publikace pfiiná‰í nejenom
souhrnné informace o jakosti na‰ich vodních tokÛ i nádrÏí, ale rovnûÏ údaje o povodÀovém 
nebezpeãí i ekonomické informace související s ãinností správcÛ vod.

Pfii sestavování Modré zprávy za rok 2000 bylo na‰í snahou ve spolupráci s Ministerstvem Ïivot-
ního prostfiedí poskytnout základní informace o v‰ech ãinnostech souvisejících s hospodafiením 
s vodou i s její ochranou. Oproti minul˘m rokÛm byla jako zvlá‰tní ãást zpracována první 
souborná zpráva o stavu rybáfiství a rybníkáfiství. V ní se zájemci mohou dozvûdût jak o situaci 
v produkci ryb,  tak fiadu informací o rybníkáfiství a také o sportovním rybáfiství, kterému se jako
oblíbenému koníãku vûnuje nûkolik set tisíc obyvatel âR.

Rok 2000 byl v oblasti vodního hospodáfiství v˘znamn˘ i proto, Ïe podstatn˘m zpÛsobem pokroãily
práce na základních právních pfiedpisech t˘kajících se vodního hospodáfiství.  Byly dokonãeny
obû základní právní normy - zákon o vodách a zákon o vodovodech a kanalizacích a zahájen
koneãn˘ legislativní proces pro jejich pfiijetí. ZároveÀ v˘znamnû pokroãily práce na pfiijetí 
smûrnic Evropského spoleãenství a probíhá jejich naplÀování.

Vûfiím, váÏení ãtenáfii, Ïe Vám Modrá zpráva poskytne údaje a informace, které od ní oãekáváte,
Ïe ãas vûnovan˘ jejímu prohlédnutí a proãtení Vám roz‰ífií poznání o na‰ich vodách. 

Ing. Jan Fencl
ministr zemûdûlství âR
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Rok 2000 byl v úhrnu 
srážek normální

V roce 2000 spadlo na území
republiky prÛmûrnû 694 mm
sráÏek.  Celkovû byl tento rok
v âechách s prÛmûrem 687 mm,
i na Moravû, kde úhrn sráÏek
dosáhl 705 mm, sráÏkovû nor-
mální. V ãasovém rozdûlení
v prÛbûhu roku byly úhrny
sráÏek v˘raznûji nadnormální
v bfieznu (289 % mûsíãního
normálu), extrémnû sráÏkovû
podnormální byl duben 
(41 % mûsíãního normálu).

1.1   Vodní bilance

Téměř ve všech povodích 
odpovídaly odtoky dlouhodobým
ročním průměrům, byla však 
zaznamenána jedna významná 
povodňová situace

Za kalendáfiní rok 2000 odteklo
z území âeské republiky 14 953 mil.
m3 vody. V roãním prÛmûru ãinily 
odtoky z vût‰iny povodí 85 aÏ 108 %
dlouhodobého roãního prÛmûru, 
s v˘jimkou povodí LuÏnice (70 % 
roãního prÛmûru).

Po v˘razn˘ch de‰Èov˘ch sráÏkách 
8. aÏ 9. bfiezna, provázen˘ch siln˘m 
táním snûhu, stouply hladiny v povo-
dích Jizery, horního Labe a Divoké 
Orlice aÏ na úroveÀ odpovídající 
3. stupnû povodÀové aktivity. PrÛtoky
bûhem kulminací dosáhly úrovnû sto-
leté aÏ dvûstûleté povodnû v povodí
horního Labe a úrovnû padesátileté aÏ
stoleté povodnû na vlastním toku celé
Jizery a Divoké Orlice. Po toku Labe
se v˘znam povodÀov˘ch odtokÛ sniÏo-
val, ale je‰tû v Brand˘se n. Labem do-
sahovaly prÛtoky úrovnû desetileté aÏ
dvacetileté povodnû. 

Stav zásob podzemních vod se 
výrazně nezměnil, byl však zazna-
menán pokles hladin podzemních
vod, zejména v letním období

Hladiny podzemních vod z ledno-
v˘ch hodnot, které byly pfiibliÏnû 
25 cm pod dlouhodob˘mi lednov˘mi
prÛmûry, rychle stoupaly. V únoru mír-
nû pfiekroãily mûsíãní prÛmûr z uvede-
ného období a kulminace v dubnu
pfiekraãovaly dlouhodobé prÛmûry aÏ
o 12 cm. Následoval rychl˘ pokles 
pokraãující aÏ do ãervence, kdy dlou-
hodobé mûsíãní prÛmûry byly podkro-
ãeny pfiibliÏnû o 22 cm. V ãervenci
a v srpnu hladiny nev˘znamnû vystou-
pily a po následujícím poklesu byla
v záfií dosaÏena roãní minima o 30 cm
niÏ‰í neÏ dlouhodob˘ prÛmûr. Násle-
dovala stagnace hladin aÏ mírn˘ vze-
stup a v prosinci byly hladiny pfiibliÏnû
25 cm pod dlouhodob˘m prÛmûrem. 

V poãátku roku byly doplnûny 
zejména mûlké obûhy podzemních
vod, a proto do‰lo na vût‰inû území
k rychlému poklesu vydatností a hla-
din podzemních vod. Letní sráÏky

v âechách nemûly pro dotaci podzem-
ních vod v˘znam. Celkovû koncem 
roku byl deficit dotace pozemních 
vod pfiibliÏnû ekvivalentní poãátku 
roku 2000.

Celkov˘ základní odtok, kter˘ pfiedsta-

vuje podíl podzemních vod na celkovém

odtoku z území âR, byl v roce 2000 

odhadnut na 6 700 mil. m3. Tato hodnota

odpovídá 85 % dlouhodobého prÛmûru

za období let 1971 – 1990.

Tabulka 1.1.1   Obnovitelné vodní zdroje v letech 1991 – 2000 v mil. m3

Položka Roční hodnoty

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Srážky 46 687 48 186 53 391 52 287 61 514 54 890 57 809 56 153 49 291 54 733

Evapotranspirace 37 603 36 159 43 792 37 683 43 950 37 461 39 859 42 750 35 381 40 353

Roční přítok 1) 420 492 486 553 645 825 653 541 550 573

Roční odtok 2) 9 504 12 519 10 085 15 157 18 209 18 254 18 603 13 944 14 460 14 953

Spolehlivé zdroje 

povrchových vod3)
4 453 3 882 4 554 4 247 5 840 7 086 6 200 4 825 4 875 4 789

Využitelné zdroje 

podzemních vod 900 950 980 1140 1400 1 380 1 430 1 330 1 390 1 204

Pramen: ČHMÚ
1) Roční přítok na území ČR z okolních států
2) Roční odtok z území ČR
3) Určuje se jako průtok v hlavních povodích s 95% zabezpečeností

Stav povrchových a podzemních vod1.
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1. Stav povrchových a podzemních vod 

Úhrn srážek na území ČR v roce 2000 (mm)

Úhrn srážek na území ČR v roce 2000 (% normálu 1961 - 90)
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Na vodohospodářsky významných
vodních tocích se v základních 
ukazatelích klasického znečištění 
povrchových vod pozitivně projevu-
je dlouhodobý trend snižování 
vypouštěného znečištění

V˘sledky hodnocení vod podle âSN
75 7221 jsou za dvouletí 1991–1992
a 1999–2000 znázornûny pro ukazatele
BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO3, P-celk.
a saprobní index makrozoobentosu
v mapkách jakosti vody v tocích.

Od roku 1991 do‰lo k eliminaci 
V. tfiídy (velmi silnû zneãi‰tûná voda)
jak na hlavních tocích (Labe, Vltava,
Morava, Dyje a Odra), tak i na nûkte-
r˘ch jejich v˘znamn˘ch pfiítocích (Cid-
lina, Mrlina, Klejnarka, Ostravice, Opa-
va). K pfiechodu jakosti vody z V. ãi
IV. tfiídy do III. tfiídy do‰lo na dal‰ích
tocích (Radbuza, MÏe, Úhlava, Tichá
Orlice, Moravice pfiítoky horního úse-

Labe), Sázava (dolní úsek), Blanice
(pfiítok Sázavy), Stfiela, Rakovnick˘ 
potok, Bakovsk˘ potok (pfiítok Vltavy
pod Prahou), Zákolansk˘ potok (pfiítok
Vltavy pod Prahou), Bystfiice (pfiítok
Bíliny), Ol‰e (v dolním úseku), Jiãínka
(pfiítok Odry), Mandava (pod Varnsdor-
fem), Hvozdnice (pfiítok Moravice), 
Valová, Haná, Dfievnice, Ol‰ava, Litava,
Svratka (pod Brnem), Rokytná, Kyjov-
ka a Trkmanka.

Přes realizaci řady opatření 
u zdrojů znečištění a dosažení 
významného pokroku v eliminaci 
obsahu těžkých kovů a organic-
kých látek ve vodách, nejsou 
dosud vyřešeny všechny problémy

Napfi. obsah rtuti v Bílinû se podstat-
nû sníÏil. V profilu Bílina – Ústí nad
Labem byla prÛmûrná koncentrace
v roce 2000 jiÏ v desetinách µg/l, ãímÏ
bylo dosaÏeno jakostního cíle EU.
V roce 2000 se projevilo pfiekroãení ja-
kostního cíle EU u rtuti (1 µg/l) v dol-
ním toku fieky Jihlavy, pÛvod tohoto

ku Moravy – Branná, Desná, Moravská
Sázava, TfiebÛvka, Bystfiice). Tyto zmû-
ny korespondují se zprovoznûním ne-
bo roz‰ífiením rozhodujících ãistíren
odpadních vod. 

Problematické jsou úseky tokÛ
s men‰í vodností a vysokou kumulací
zdrojÛ zneãi‰tûní. Nejhor‰í jakost vody
má dlouhodobû Bílina. V páté tfiídû ja-
kosti vody je z vût‰ích tokÛ úsek fieky
Jihlavy od Jihlavy po Tfiebíã. Dal‰í to-
ky, kde byla identifikována velmi silnû
zneãi‰tûná voda jsou: Vlkava (pfiítok

zneãi‰tûní nebyl dosud jednoznaãnû
identifikován.

Zv˘‰ené koncentrace kadmia se vy-
skytují pfiedev‰ím v Ostravici a Odfie,
dále v Berounce a nûkter˘ch jejích pfií-
tocích, hlavnû v Litavce. Vysoká prÛ-
mûrná koncentrace kadmia byla zji‰tû-
na na Dyji nad Znojmem; v této
lokalitû rovnûÏ není zdroj emisí dosud
identifikován. 

Na vodohospodáfisky v˘znamn˘ch
tocích je identifikováno zatíÏení olo-
vem na Sázavû (skláfisk˘ prÛmysl) a na

Litavce (kovohutû, dÛlní vody). Zv˘‰e-
né koncentrace niklu jsou na Nise pod
Jabloncem nad Nisou a v horním úse-
ku Bíliny.

V˘znam kontaminací dal‰ími kovy je
zatím podruÏn˘. 

Hlavní pfiíãinou zv˘‰eného obsahu 
arsenu v tocích jsou odpadní vody z te-
peln˘ch elektráren spalující uhlí s vyso-
k˘m obsahem arsenu a dÛlní vody. Ob-
sah arsenu je vysok˘ v horním toku
Bíliny (Mostecko), na Sokolovsku v Byst-
fiici a v Chodovském potoce, znaãn˘ je
i v Klejnárce (historické zátûÏe). 

Zneãi‰tûní charakterizované souhrn-
n˘m ukazatelem AOX (adsorbovatelné
organické halogeny) je nejvy‰‰í v Bíli-
nû pfii ústí, v Ol‰i, Ostravici a v Odfie
(ostravská prÛmyslová aglomerace).
Také v Labi od Pardubic po státní hra-
nici je vysoké zatíÏení AOX (prÛmûr
v desítkách µg/l). 

Chlorované látky, které jsou povaÏo-
vány i z hlediska legislativy EU za pri-
oritní nebezpeãné látky (1,2-dichloret-
han, trichlormethan, trichlorethen,
tetrachlorethen, hexachlorbenzen a he-
xachlorcyklohexan), pocházejí hlavnû
z chemického prÛmyslu na Bílinû a La-
bi. Trichlorethen dosahuje v Bílinû 
prÛmûrn˘ch koncentrací nad 1 µg/l, je
tomu tak ale také v Divoké Orlici.
V Bílinû byl zaznamenán také vysok˘
obsah tetrachlorethenu. Obsah hexa-
chlorcyklohexanu v Bílinû pfii ústí
v prÛmûru za rok 2000 pfiesahuje ja-
kostní cíl EU (0,03 µg/l).

Polychlorované bifenyly (PCB) a DDT
pocházejí z dfiívûj‰ích zátûÏí Ïivotního
prostfiedí. Monitorování pokraãuje a iden-
tifikuje trvající zatíÏení urãit˘ch lokalit
(napfi. DDT – Bílina Ústí nad Labem).

Zneãi‰tûní tokÛ polyaromatick˘mi
uhlovodíky (PAU), z nichÏ lze za nej-
dÛleÏitûj‰í povaÏovat fluoranthen
a benzo(a)pyren, pocházejí z tûÏby
uhlí, koksárenského prÛmyslu, nûkte-
r˘ch v˘rob jako je napfi. impregnace
dfieva kreosotov˘m olejem (praÏce,
sloupy), ale i z automobilového provo-
zu. Jsou to prioritní nebezpeãné látky
ve smyslu legislativy EU. Nejvy‰‰í zatí-
Ïení tokÛ tûmito látkami se projevuje
v Ol‰i, Odfie a Labi. Zv˘‰en˘ obsah
PAU je kromû toho ve Svratce, Svitavû,
Moravû a Dyji. Vysok˘ obsah PAU mÛ-
Ïe negativnû ovlivÀovat kvalitu vody
odebírané pro úpravu na pitnou vodu
z Úhlavy.

1. Stav povrchových a podzemních vod 

1.2   Jakost 
povrchových vod
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1. Stav povrchových a podzemních vod 
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1. Stav povrchových a podzemních vod 
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Mikrobiální znečištění vodních toků
je stále vysoké, jeho hlavním 
původcem jsou komunální zdroje

V˘‰e mikrobiálního zneãi‰tûní tokÛ
má v˘znam zejména pro uÏití povrcho-
v˘ch vod pro úpravu na pitnou vodu
a pro koupání. Vodohospodáfisky v˘-
znamné vodní toky se ve velké vût‰inû
z dÛvodu vysokého mikrobiálního zne-
ãi‰tûní povaÏují za nevhodné pro kou-
pání.

Problematické jsou z tohoto hlediska
pfiímé vodárenské odbûry z tokÛ: 
Vltava – Podolí, Jizera – Nov˘ Vestec,
Úhlava – Doudlevce, Otava – Písek,
Ohfie – Rado‰ov a Vsetínská Beãva 
– Vala‰ské Mezifiíãí. 

Zatížení vodních toků radioaktivní-
mi látkami přetrvává v důsledku 
dřívější těžby uranu, k výraznému
zlepšení došlo v povodí Ploučnice 
a Příbramského potoka

Podle v˘sledkÛ sledování radioaktiv-
ních látek pfietrvávaly vlivy dfiívûj‰í tûÏ-
by uranu v profilech pod v˘pustmi
dÛlních vod a v úsecích tokÛ ovlivnû-
n˘ch prÛsaky z odvalÛ hlu‰iny a odka-
li‰È. Tfiídy ãistoty IV. a V. byly zji‰tûny
na Pfiíbramsku v Dubeneckém a Drá-
sovském potoce a fiece Kocábû, v po-
vodí fieky MÏe v Hamerském potoce 
- Brod nad Tichou, v povodí Ohfie
v Bystfiici v profilu Ostrov nad Ohfií,
v Plouãnici v profilu Noviny, v povodí

NeÏárky v Raãím potoce a v povodí
Svratky v HadÛvce a Louãce. V prÛbû-
hu let 1999 a 2000 do‰lo k v˘raznému
zlep‰ení jakosti vody a dal‰ích sloÏek
vodního prostfiedí, zejména v povodí
fieky Plouãnice a v závûru hodnocené-
ho období i v povodí Pfiíbramského
potoka, resp. Litávky.

V fiece Jihlavû pod zaústûním kapal-
n˘ch odpadÛ z jaderné elektrárny 
Dukovany byly v roce 2000 zji‰tûny
prÛmûrné objemové aktivity tritia 
102 Bq/l, coÏ pfiedstavuje 2 % z limitu
pro tritium stanoveného pro povrchové
toky v nafiízení vlády ã. 82/1999 Sb. 

1999 u 77 objektÛ, v roce u 2000 81
objektÛ) Metodického pokynu MÎP âR
z 15.9.1996 ãást 2 - Kritéria zneãi‰tûní
zemin a podzemní vody.

Porovnání jakosti podzemních vod
s poÏadavky âSN 75 71 11 Pitná voda

postihují oblasti s v˘znamnûj‰ími zdroji
podzemních vod.

V roce 2000 nebyla pozorována
oproti minulému roku v˘razná zmûna
u poãtu objektÛ, kde bylo zji‰tûno pfie-
kroãení normativÛ B nebo C (v roce

Jakost podzemních vod 
se významně nezměnila

Hodnocení jakosti podzemních vod
v roce 2000 je zpracováno z údajÛ zji‰-
tûn˘ch ve státní síti, která je zamûfiena
na sledování globálního stavu a dlou-
hodobého v˘voje na celém území âR.
Je koncipována tak, aby monitorovala
v jednotliv˘ch hydrogeologick˘ch rajó-
nech jakost vody pokud moÏno neo-
vlivnûnou lidskou ãinností.

Sledování se provádí na tfiech druzích
pozorovacích objektÛ. Do první skupi-
ny objektÛ patfií vrty hlubok˘ch zvodní,
pfiedev‰ím v oblasti âeské kfiídové pán-
ve, âeskobudûjovické a TfieboÀské pán-
ve, které monitorují hlubinn˘ obûh
podzemní vody. Jejich pfiímá zranitel-
nost není velká, zneãi‰tûní se projevuje
se zpoÏdûním. Do druhé skupiny patfií
vrty mûlk˘ch zvodní, soustfiedûné pfie-
váÏnû v aluviích fiek Labe, Orlice, Jize-
ry, Ohfie, Dyje, Moravy, Beãvy, Odry
a Opavy. Tyto podzemní vody jsou
snadno zranitelné, s vysok˘m koeficien-
tem filtrace a s rychl˘m postupem zne-
ãi‰tûní. Do tfietí skupiny pfiíslu‰í sledo-
vání pramenÛ, dokumentující pfiirozené
odvodÀování podzemních vod zejména
oblasti krystalinika a místní odvodnûní
kfiídov˘ch struktur. Prvé dvû skupiny

Graf 1.3.1   Procentní zastoupení detekovaných látek v jednotlivých oblastech ČR

Pramen:  ČSÚ

m
il.

 K
č

1. Stav povrchových a podzemních vod 

1.3   Jakost 
podzemních vod

Oblasti: 1 - Praha + stfiedoãeská • 2 - Budûjovická • 3 - PlzeÀská • 4 - Chomutovská • 

5 - Liberecká • 6 - Kr. Hradecká • 7 - Brnûnská • 8 - Olomoucká • 9 - Ostravská
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Tabulka 1.3.1   Jakost podzemních vod 1995 - 2000. Procento překročení hodnot ČSN 75 71 11

Položka

Ukazatel hluboké vrty mělké vrty prameny

1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Celk.

mineralizace 5,0 5,3 5,7 4,1 5,2 4,2 26,1 26,6 29,0 30,4 29,4 21,2 2,0 2,6 2,6 2,6 2,6 0,0

Hořčík 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,7 1,4 2,1 2,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Amonné

ionty 16,2 16,4 16,9 12,9 12,2 13,4 27,3 33,7 32,4 19,4 20,1 23,3 0,0 1,1 2,6 0,4 0,0 0,0

Fluoridy 6,6 6,4 6,3 5,5 5,5 5,8 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Chloridy 3,3 3,5 3,5 2,8 3,9 2,8 13,3 15,8 15,4 14,5 15,5 12,7 0,7 1,5 1,5 1,1 0,7 0,0

Sírany 1,9 2,1 2,7 2,2 2,5 1,7 24,9 28,6 26,6 29,4 28,3 35,3 2,6 1,8 2,6 2,6 3,0 0,7

Dusičnany 6,0 5,0 5,7 5,2 6,1 6,1 21,2 22,9 21,8 18,7 18,7 16,4 12,4 13,1 14,0 13,7 12,9 1,1

Dusitany 1,6 1,3 1,9 2,5 4,4 5,6 11,6 12,1 8,9 9,0 12,5 14,0 0,7 0,4 1,1 1,5 0,7 13,1

Měď 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,5

Zinek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kadmium 0,3 1,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,7 0,0

Olovo 0,3 1,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,7

Rtuť 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hliník 3,6 6,9 5,5 3,3 4,1 4,2 8,2 7,1 5,8 3,8 2,4 4,1 3,7 6,9 4,4 3,7 3,0 0,4

CHSK – Mn 4,7 4,2 4,4 3,9 3,6 6,1 19,8 21,2 27,9 19,4 18,3 23,3 3,3 4,0 2,9 4,1 4,1 5,6

Ropné látky 18,4 4,0 4,3 3,3 2,2 2,5 16,3 3,7 5,4 1,4 1,7 0,7 4,4 2,2 1,5 2,2 1,5 3,0

Aktivní alfa 34,4 40,2 36,4 42,3 51,7 42,5 25,8 30,6 25,9 37,1 45,5 20,9 15,0 20,4 14,6 29,8 45,9 13,8

je pro vybrané ukazatele provedeno
v tabulce 1.3.1, kde je uvedeno pro-
cento pfiípadÛ, ve kterém do‰lo k pfie-
kroãení normov˘ch hodnot.

RozloÏení pozorovacích objektÛ
a porovnání koncentrací dusiãnanÛ
v podzemních vodách s vyhlá‰kou Mi-
nisterstva zdravotnictví ã. 376/2000 Sb.,
kterou se stanoví poÏadavky na pitnou
vodu a rozsah a ãetnost kontroly, je
znázornûno v grafu 1.3.1

V˘raznûj‰í sníÏení v roce 2000 proti
roku 1999 lze sledovat u ukazatele 
aktivita alfa, zji‰tûné hodnoty jsou 
nejniÏ‰í za posledních 5 let.

1. Stav povrchových a podzemních vod 
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Vodohospodářská bilance 
- nakládání s vodami

2.

Celkový trend odběrů 
povrchových vod byl 
v roce 2000 dále 
sestupný, ve srovnání 
s rokem 1999 o 3,9 %

V roce 2000 bylo evidováno
764 odbûrÛ povrchové vody
z vodních tokÛ a nádrÏí v cel-
kovém mnoÏství 1 363 mil. m3

(jedná se o odbûry evidované
podle souãasnû platn˘ch práv-
ních pfiedpisÛ, tj. nad 15 000 m3

roãnû nebo 1 250 m3 za 
mûsíc). Struktura evidovan˘ch
odbûrÛ vody v jednotliv˘ch
povodích v roce 2000 je uve-
dena v tabulce 2.1.1

Ke sníÏení odbûrÛ do‰lo ve
v‰ech hospodáfisk˘ch odvût-
vích, s v˘jimkou zemûdûlství.
Nejvût‰í pokles byl zazname-
nán v odbûrech pro energeti-
ku (5,6 %) a prÛmysl (2,8 %).
Celkov˘ v˘voj odbûrÛ povr-
chov˘ch vod od roku 1980
znázorÀuje graf 2.1.1

2.1   Odběry 
povrchových
vod    

Tabulka 2.1.1   Odběry povrchové vody v roce 2000

Evidence Měrné Kategorie uživatelů Celkové

u Povodí a.s. jednotky Vodovody Energetika Průmysl Zemědělství Ostatní údaje

Povodí Labe a.s. počet 34 7 121 20 3 185

tis. m3 44 964,84 338 689,14 158 792,65 3 884,13 146,08 546 476,84

Povodí Vltavy a.s. počet 54 3 103 10 20 190

tis. m3 190 848,00 2 378,80 86 030,00 754,90 2 932,00 282 943,70

Povodí Ohře a.s. počet 31 7 68 10 2 118

tis. m3 64 981,59 71 026,00 47 643,81 218,30 19,30 183 889,00

Povodí Odry a.s. počet 16 1 78 2 9 106

tis. m3 74 175,60 6 356,00 102 391,80 19,10 313,30 183 255,80

Povodí Moravy a.s. počet 32 3 102 20 8 165

tis. m3 41 227,60 94 122,10 25 768,18 4 431,37 1 068,49 166 617,74

A.s. Povodí celkem počet 167 21 472 62 42 764

tis. m3 416 197,63 512 572,04 420 626,44 9 307,80 4 479,17 1 363 183,08

Pramen: VÚV T.G.M. z podkladů a.s. Povodí

Graf 2.1.1   Odběry povrchových vod v ČR v letech 1980 - 2000

Pramen: VÚV T.G.M.



18

2.2   Odběry 
podzemních vod

Odběry podzemních vod 
se snížily oproti roku 1999
o 2,2 %

V roce 2000 bylo evidováno
2 204 odbûrÛ podzemní vody
v celkovém mnoÏství 441,2
mil. m3. Struktura evidovan˘ch
odbûrÛ vody v jednotliv˘ch
povodích v roce 2000 je uve-
dena v tabulce 2.2.1 

Odbûry podzemních vod
pro vefiejné vodovody ãiní 
89 % z celkov˘ch odbûrÛ
a do‰lo v nich k nejvût‰ímu
poklesu. Celkov˘ v˘voj odbû-
rÛ podzemní vody od roku
1980 znázorÀuje graf 2.2.1

Graf 2.2.1   Odběry podzemních vod v ČR v letech 1980 - 2000

Pramen: VÚV T.G.M.

m
il.

Tabulka 2.2.1 Odběry podzemní vody v roce 2000

Evidence Měrné Kategorie uživatelů Celkové

u a.s. Povodí jednotky Vodovody Energetika Průmysl Zemědělství Ostatní údaje

Povodí Labe a.s. počet 458 2 118 31 19 628

tis. m3 122 748,78 859,28 10 816,35 806,78 1 400,97 136 632,16

Povodí Vltavy a.s. počet 373 0 78 45 20 516

tis. m3 35 512,20 0 9 450,90 1 636,50 1 805,50 48 405,10

Povodí Ohře a.s. počet 270 1 34 3 11 319

tis. m3 64 396,04 358,20 5 041,63 292,20 1 836,90 71 924,97

Povodí Odry a.s. počet 124 0 29 13 11 177

tis. m3 28 508,69 0 2 085,50 332,50 652,00 31 578,69

Povodí Moravy a.s. počet 359 0 125 64 16 564

tis. m3 140 514,75 0 9 454,62 2 153,04 583,30 152 705,71

A.s. Povodí celkem počet 1 584 3 384 156 77 2 204

tis. m3 391 680,46 1 217,48 36 849,00 5 221,02 6 278,67 441 246,63

Pramen: VÚV T.G.M. z podkladů a.s. Povodí

2. Vodohospodářská bilance - nakládání s vodami
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2.3   Vypouštění 
odpadních vod  

Objem vypouštěných 
odpadních vod poklesl 
o 2,3 %

V roce 2000 bylo evidováno
pro státní vodohospodáfiskou
bilanci 2 258 vypou‰tûní od-
padních vod do vod povrcho-
v˘ch v objemu 1 803 mil. m3.
K nejvût‰ímu sníÏení do‰lo
v kategorii energetika 
(o 5,6 %). Struktura evidova-
n˘ch vypou‰tûní v jednotli-
v˘ch povodích v roce 2000 
je v tabulce 2.3.1 

MnoÏství odpadních vod
a zvlá‰tních vod sleduje téÏ
státní statistika. V ní se 
vykazují i mnoÏství odpadních
vod ze zdrojÛ men‰ích neÏ 
15 000 m3 za rok.

Tabulka 2.3.1   Struktura vypouštění odpadních vod do vod povrchových v roce 2000

Evidence Měrné Kategorie uživatelů Celkové

u Povodí a.s. jednotky Vodovody Energetika Průmysl Zemědělství Ostatní údaje

Povodí Labe a.s. počet 235 16 146 1 29 427

tis. m3 162 104,63 327 746,72 153 516,11 29,83 2 712,85 646 110,14

Povodí Vltavy a.s. počet 493 2 127 9 41 672

tis. m3 312 400,00 1 631,20 84 800,50 1 324,50 5 075,80 405 232,00

Povodí Ohře a.s. počet 207 11 167 0 14 399

tis. m3 93 421,10 25 783,60 134 812,83 0 2 180,55 256 198,08

Povodí Odry a.s. počet 140 5 91 0 23 259

tis. m3 118 742,45 4 649,00 82 184,80 0 1 582,17 207 158,42

Povodí Moravy a.s. počet 331 2 141 2 25 501

tis. m3 193 165,18 64 635,70 28 568,61 85,30 1 798,84 288 253,63

A.s. Povodí celkem počet 1406 36 672 12 132 2258

tis. m3 879 833,36 424 446,22 483 882,85 1 439,63 13 350,21 1 802 952,27

Pramen: VÚV T.G.M. z podkladů a.s. Povodí pro SVHB 2000

Graf 2.3.1   Vypouštění do povrchových vod v ČR v letech 1980 - 2000

Pramen: VÚV TGM z podkladů a.s. Povodí

m
il.

 K
č

2. Vodohospodářská bilance - nakládání s vodami
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Správa vodních toků3.

3.1   Odborná správa 
vodních toků

Rozsah odborné správy vodních toků
se v roce 2000 výrazně nezměnil

Odborná správa vodních tokÛ 
zahrnuje zaji‰Èování úkolÛ a ãinností
podle zákona o vodách ã. 138/1973 Sb.,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ 
a dále vyhlá‰ky ã. 19/1978 Sb., kterou
se stanoví povinnosti správcÛ vodních
tokÛ a upravují se nûkteré otázky t˘ka-
jící se vodních tokÛ.

Kromû obcí, újezdních úfiadÛ vojen-
sk˘ch újezdÛ a správ národních parkÛ,
které spravují necel˘ch 6 % vodních
tokÛ v âR, jsou rozhodující správci
vodních tokÛ v pÛsobnosti Ministerstva
zemûdûlství.

Strukturu odborné správy vodních
tokÛ v roce 2000 vyjadfiuje následující
tabulka 3.1.1

Zv˘‰ení délky vodohospodáfisky 
v˘znamn˘ch tokÛ oproti roku 1999
u Povodí Vltavy souvisí s pfiefiazením
hraniãních tokÛ do této kategorie. Rov-
nûÏ u Povodí Moravy je drobné zv˘‰e-
ní ovlivnûno novû nabyt˘mi hraniãními
toky, a to se Slovenskem.

V průběhu roku 2000 se připravo-
vala transformace právní formy 
odborných správců vodních toků,
a to a.s. Povodí a rozpočtové 
organizace Státní meliorační 
správa (SMS)

V bfieznu 2000 pfiedloÏila vláda do
Parlamentu âR návrh zákona, kter˘m
se mûnilo právní postavení dosavad-
ních a.s. Povodí na formu státních
podnikÛ. Tento návrh zákona souãasnû
fie‰il v‰echny nezbytné právní a organi-
zaãní kroky nezbytné k hladkému prÛ-
bûhu procesu transformace. Parlament
schválil zákon ã. 305/2000 Sb., o povo-
dích s tím, Ïe stanovil jeho úãinnost od
1. 1. 2001.

Tabulka 3.1.1   Struktura odborné správy vodních toků v roce 2000

Pramen: MZe

1) v tom správy národních parků (celkem 1 221,7 km, KRNAP 543,0 km, ŠUNAP 640,0 km, 
Podyjí 38,7 km), újezdní úřad vojenských újezdů, obce a ostatní právnické osoby, např. doly

Kategorie Správce Délka vodních toků v km

1999 2000

Vodohospodářsky významné vodní toky Povodí Labe a.s. 3 712,7 3 712,7

Povodí Vltavy a.s. 4 637,5 4 779,3

Povodí Ohře a.s. 1 981,0 1 981,0

Povodí Odry a s. 1 202,5 1 202,5

Povodí Moravy a.s. 3 738,6 3 745,8

Celkem působnost MZe 15 272,3 15 421,3

Drobné vodní toky Státní meliorační správa 34 742,3 34 782,9

Lesy ČR s.p. 19 730,0 19 804,0

a.s. Povodí celkem 1 808,6 1 830,2

Celkem působnost MZe 56 280,9 56 417,1

Ostatní 1) 4 446,8 4 161,6

Celkem drobné vodní toky 60 727,7 60 578,7

Vodní toky celkem 76 000,0 76 000,0

Ve vazbû na zákon ã. 219/2000 Sb.,
o majetku âeské republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, roz-
hodlo MZe o zmûnû rozpoãtové organi-

zace SMS na Zemûdûlskou vodohospo-
dáfiskou správu, jako organizaãní sloÏ-
ku státu, a to od 1. 1. 2001.
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Celkové náklady a.s. 
Povodí se oproti přechozímu
roku snížily o 5,1 % 

Tabulka 3.2.2   Náklady a.s. Povodí v mil. Kč

Druh nákladů Povodí Povodí Povodí Povodí Povodí a.s. Povodí

Labe a.s. Vltavy a.s. Ohře a.s. Odry a.s. Moravy a.s. celkem

Odpisy

2000 137,5 140,3 159,1 70,3 97,5 604,7

1999 147,9 144,5 151,5 64,3 92,1 600,3

Opravy

2000 204,4 151,1 97,3 244,9 215,6 913,3

1999 231,5 153,2 99,9 263,2 390,3 1 138,1

Materiál

2000 41,1 18,5 18,7 28,5 36,0 142,8

1999 32,2 17,5 20,8 24,9 34,9 130,3

Energie a paliva

2000 27,2 22,0 27,8 4,3 8,0 89,3

1999 23,4 20,4 26,7 3,9 7,2 81,6

Osobní náklady

2000 236,2 204,1 171,3 112,7 178,5 902,8

1999 226,1 193,2 161,4 106,5 171,4 858,6

Služby

2000 95,5 45,0 30,7 36,2 22,8 230,2

1999 50,8 47,7 31,3 46,2 30,1 206,1

Finanční náklady

2000 3,9 7,7 0,2 3,5 16,1 31,4

1999 7,5 10,0 2,4 5,1 7,0 32,0

Ostatní náklady

2000 65,1 26,3 14,4 41,9 16,4 164,1

1999 115,8 18,2 25,6 18,2 16,3 194,1

Náklady celkem

2000 810,9 615,0 519,5 542,3 590,9 3 078,6

1999 835,2 604,7 519,6 532,3 749,3 3 241,1

Pramen: Povodí a.s.

3.2   Povodí a.s.  

Tabulka 3.2.1   Přehled výkonů a.s. Povodí v tis. Kč

Ukazatel Povodí Povodí Povodí Povodí Povodí

Labe, a.s. Vltavy, a.s. Ohře, a.s. Odry, a.s. Moravy, a.s. Celkem

Úplaty za odběry povrchové vody 532 006 401 447 375 788 294 199 276 996 1 880 436

Výroba elektrické  energie 9 459 39 840 82 922 26 480 11 839 175 540

Příjmy za využívání vzdouvacích zařízení 24 722 106 274 5 469 74 15 215 151 754

Ostatní příjmy 1) 145 989 55 481 66 836 49 113 54 879 372 298

Dotace ze státního rozpočtu 2) 118 554 49 760 272 192 062 252 611 613 259

Výnosy – tržby a.s. Povodí celkem 830 730 652 802 531 287 561 928 611 540 3 188 287

Pramen: Povodí a.s.

1) Příjmy z dalších podnikatelských aktivit (např. výkony laboratoří, projektová a inženýrská činnost, 
rybné hospodářství) a též veškeré finanční výnosy, včetně mimořádných příjmů a výnosů. 

2) Provozní neinvestiční dotace, včetně dotací na obnovu po povodních, provoz a údržbu vodních cest atd. 

Největší část celkových 
výnosů a.s. Povodí tvořily
úplaty za odběry povrchové
vody, jejichž podíl vzhledem
ke klesajícím odběrům 
rok od roku klesá a je 
snaha tyto výpadky 
nahradit ostatními výkony
společností

3. Správa vodních toků
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Věcnou strukturu neinves-
tičních výdajů na údržbu
a opravy vodních toků 
a vodohospodářských děl
podává tabulka 3.2.4
a graf 3.2.2

Pozn.: za jednotlivé a.s. 
Povodí jsou uvádûny pouze
náklady na dodavatelské, 
tj. externí opravy a údrÏbu.

Pramen: Povodí a.s.

Tabulka 3.2.4   Struktura údržby a oprav v roce 2000 v mil. Kč

Kategorie Povodí Povodí Povodí Povodí Povodí Celkem

Labe, a.s. Vltavy, a.s. Ohře, a.s. Odry, a.s. Moravy, a.s. 

Havárie, TBD, nařízení orgánů 

státní správy, hraniční vody 19,9 6,7 41,2 7,7 3,2 78,7

Údržba a opravy funkčních 

částí vodohospodářských děl 26,9 60,5 18,0 12,2 3,8 121,4

Ostatní údržba a opravy HIM, 

údržba upravených a neupravených toků 33,5 53,8 5,6 31,1 22,5 147,0

Opravy a údržba HIM správního charakteru 0,2 6,8 8,4 1,9 1,0 18,3

Opravy a údržba na vodních cestách 32,7 20,0 0,0 0,0 1,4 54,1

Odstraňování škod po povodních 90,7 3,3 24,0 191,9 183,7 493,6

Celkem 203,9 151,1 97,2 244,8 215,6 912,6

Graf 3.2.1   Struktura příjmů a.s. Povodí v roce 2000

Pramen: Povodí, a.s.

m
il.

 K
č

Tabulka 3.2.3   Pokrytí neinvestičních výdajů na péči o vodní toky a vodohospodářská díla v roce 2000

Pramen: Povodí a.s.

Správce vodních toků Vlastní zdroje Státní rozpočet EIB

[mil. Kč]

Povodí Labe, a.s. 451,200 24,850 44,280

Povodí Vltavy, a.s. 124,400 20,000 0

Povodí Ohře, a.s. 329,478 0,265 0

Povodí Odry, a.s. 60,800 191,100 0,800

Povodí Moravy, a.s. 25,100 189,100 2,000

a.s. Povodí 990,978 425,315 47,080

3. Správa vodních toků

Neinvestiční výdaje a.s. 
Povodí byly v rozhodující
míře kryty z vlastních 
zdrojů

Pfiehled celkov˘ch neinves-
tiãních v˘dajÛ a.s. Povodí,
vãetnû jejich krytí v roce 2000
podává následující tabulka
3.2.3

Graf 3.2.2   Údržba a opravy u jednotlivých a.s. Povodí 
v roce 2000

Pramen: Povodí, a.s.
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Investiční výdaje a.s. Povo-
dí byly v roce 2000 kryty
vlastními zdroji s výjimkou
investic uvedených v tabul-
ce 3.2.6, členěných dle
charakteru těchto investic
a zdrojů veřejných rozpo-
čtů na jejich krytí

Více neÏ 60 % v˘dajÛ z ve-
fiejn˘ch rozpoãtÛ ve prospûch
investic a.s. Povodí bylo orien-
továno na obnovu vodohospo-
dáfisk˘ch dûl po povodních
1997 a 1998.

Na investice preventivních
protipovodÀov˘ch opatfiení
bylo vydáno témûfi 20 % z cel-
kov˘ch v˘dajÛ vefiejn˘ch roz-
poãtÛ.

Graf 3.2.3   Vývoj investiční výstavby a.s. Povodí

Pramen: Povodí, a.s.  

m
il.

 K
č

Tabulka 3.2.6   Investiční výdaje a.s. Povodí v roce 2000 - nekryté vlastními zdroji

Charakter investic Finanční zdroje v [mil. Kč]

EIB Státní rozpočet       Ostatní zdroje       Celkem

Rekonstrukce vodohospodářských staveb po povodních 57,500 384,500 3,200 2) 445,200

Revitalizace říčních systémů - 7,519 8,500 3) 16,019

Protipovodňová opatření MZe - 132,647 - 132,647

Bouřlivý potok - 4,416 - 4,416

Rozvoj vodních cest - 91,693 0,991 4) 92,684

Důlní škody - - 5,500 5) 5,500

Technická opatření v PHO vodních zdrojů - 0,200 - 0,200

Ostatní programy nebo opatření - 28,289 1) - 24,437

Celkem 57,500 645,412 18,191 721,103

Pramen: Povodí, a.s.

Pozn. 1) Studie zátopových území, studie odtokových poměrů, studie VD Morávka
2) 3,200 mil. Kč - finanční příspěvek města Přerov
3) 8,500 mil. Kč - dotace SFŽP (Povodí Moravy)
4) 0,991 mil. Kč - státní fond dopravní infrastruktury (Povodí Vltavy)
5) 5,500 mil.Kč - finanční příspěvek OKD (Povodí Odry)

3. Správa vodních toků

Výdaje a.s. Povodí na inves-
tice se oproti roku 1999
snížily o 106 mil. Kč, 
tj. o 7,5 %

V˘voj investiãních v˘dajÛ
a.s. Povodí dokladuje následu-
jící tabulka 3.2.5 a graf 3.2.3

Tabulka 3.2.5   Investice a.s. Povodí v mil. Kč

a.s. Povodí 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Povodí Labe a.s 35,6 82,2 87,0 110,1 193,0 216,8 313,4 248,4 328,5

Povodí Vltavy a.s. 60,3 89,2 85,0 203,2 216,4 235,2 115,7 116,3 115,2

Povodí Ohře a.s. 96,0 92,0 116,0 122,0 225,0 200,0 180,2 212,5 148,2

Povodí Odry a.s. 9,7 31,7 44,7 289,1 340,2 314,3 279,1 484,4 361,5

Povodí Moravy a.s. 116,2 135,6 111,0 94,0 95,5 236,1 311,0 357,3 356,8

a.s. Povodí celkem 317,7 430,7 443,7 818,5 1069,8 1202,4 1 199,4 1 418,9 1 310,3
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Více než 73 % výdajů na 
investice z vlastních zdrojů
bylo orientováno na opatře-
ní ve veřejném zájmu 
péče o vodní toky a rekon-
strukce vodohospodář-
ských děl.

Strukturu tûchto v˘dajÛ 
dokladuje následující tabulka
3.2.7

Ceny za služby a.s. Povodí
se oproti roku 1999 zvýši-
ly v průměru o 9 %

I při klesajících odběrech
povrchové vody, oproti
předchozímu roku o 6,5 %,
podařilo se zvýšit tržby za
dodávky povrchové vody
v souhrnu za všechna 
Povodí o 47 mil. Kč

Příjmy a.s. Povodí za 
využívání vzdouvacích zaří-
zení k výrobě energie jinými
provozovateli vodních 
elektráren nevykázaly 
oproti předchozím rokům
významný výkyv

Tabulka 3.2.7   Investiční výdaje a.s. Povodí v r. 2000 z vlastních zdrojů v mil. Kč

A.s. Povodí Opatření Opatření Opatření Opatření

ve veřejném podnikatelského obnovy HIM ve prospěch Celkem

zájmu charakteru (rekonstrukce) správní režie

Povodí Labe a.s. 100,405 0,495 42,654 16,281 159,835

Povodí Vltavy a.s. 13,486 44,554 11,514 33,689 103,243

Povodí Ohře a.s. 16,873 32,947 75,312 14,630 139,762

Povodí Odry a.s. 32,300 1,000 61,900 6,000 101,200

Povodí Moravy a.s. 42,200 0,100 34,400 8,400 85,100

Celkem a.s. Povodí 205,264 79,096 225,780 79,000 589,140

% z celkového

objemu investic 348,000 13,500 38,300 13,400 100,000

Pramen:Povodí, a.s.

Tabulka 3.2.8   Cena za ostatní odběry povrchové vody v Kč/m3

A.s. Povodí 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Povodí Labe a.s. 0,54 0,35 0,62 0,75 0,83 0,99 1,16 1,39 1,54

Povodí Vltavy a.s. 0,54 0,58 0,88 0,91 0,95 1,03 1,15 1,41 1,55

Povodí Ohře a.s. 0,54 0,94 1,21 1,31 1,43 1,52 1,67 1,87 1,99

Povodí Odry a.s. 0,54 0,50 0,67 0,80 0,94 1,18 1,40 1,59 1,74

Povodí Moravy a.s. 0,54 1,16 1,40 1,60 1,76 1,92 2,10 2,27 2,53

Celkem a.s. Povodí 0,54 0,637 0,882 0,980 1,075 1,236 1,39 1,59 1,76

Pramen: Povodí, a.s., VÚV T.G.M.

Tabulka 3.2.9   Cena za odběry pro průtočné chlazení Kč/m3

A.s. Povodí 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Povodí Labe a.s. 0,27 0,08 0,27 0,30 0,33 0,45 0,53 0,61 0,67

Povodí Vltavy a.s. 0,27 0,27 0,42 0,42 0,48 0,51 0,55 0,70 0,76

Povodí Moravy a.s. 0,27 0,27 0,30 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,56

Pramen: Povodí, a.s., VÚV T.G.M.

Tabulka 3.2.10   Tržby a.s. Povodí za úplaty za odběry povrchové vody v mil. Kč 

Pramen: Povodí, a.s.

A.s. Povodí 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Povodí Labe a.s. 349 173 363 419 448 548 556 530 532

Povodí Vltavy a.s. 246 237 331 332 337 345 357 383 401

Povodí Ohře a.s. 158 245 293 288 323 343 368 375 367

Povodí Odry a.s. 170 131 170 195 221 255 273 279 294

Povodí Moravy a.s. 134 234 248 256 266 273 264 266 277

A.s. Povodí celkem 1 057 1 020 1 405 1 490 1 595 1 764 1 818 1 833 1 871

Tabulka 3.2.11   Příjmy za využívání vzdouvacích zařízení v tis. Kč

A.s. Povodí 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Povodí Labe a.s. 37 798 31 833 28 813 28 836 26 323 24 722

Povodí Vltavy a.s. 93 600 93 200 93 200 101 122 105 103 106 274

Povodí Ohře a.s. 315 3 347 4 330 3 900 5 278 5 469

Povodí Odry a.s. 0 0 0 0 4 74

Povodí Moravy a.s. 11 647 14 271 15 324 15 176 15 153 15 215

A.s. Povodí celkem 143 360 142 651 141 667 149 034 152 461 151 754

Pramen: Povodí, a.s.

3. Správa vodních toků
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Vzhledem k méně přízni-
vým klimatickým podmín-
kám došlo k mírnému 
poklesu tržeb z výroby
elektrické energie na vlast-
ních malých vodních elekt-
rárnách (MVE)

Podrobnûj‰í informace o trÏ-
bách, instalovaném v˘konu,
v˘robû elektrické energie
a celkovém poãtu MVE podle
jednotliv˘ch a.s. Povodí podá-
vá následující tabulka 3.2.12

Ostatní výnosy a.s. 
Povodí se významně zvýšily,
především zásluhou vyšších
příjmů z podnikatelských
aktivit

Dal‰í pfiíjmy a.s. Povodí 
spoãívají v oblasti pronájmÛ
pozemkÛ, nebytov˘ch prostor
a dal‰ích podnikatelsk˘ch akti-
vit, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í
jsou: 
■ pfiíjmy z v˘konÛ strojních

mechanizmÛ a autodopravy,
■ v˘kony laboratofií,
■ projektová a inÏen˘rská 

ãinnost,
■ prodej software,
■ provoz rekreaãních zafiízení.

Oproti roku 1999 se ostatní
v˘nosy a.s. Povodí zv˘‰ily
o více neÏ 60 % pfiedev‰ím 
zásluhou pfiíjmÛ z v˘konÛ
strojních mechanismÛ 
u Povodí Labe a dále v˘konÛ
laboratofií.

Tabulka 3.2.12   Malé vodní elektrárny ve vlastnictví a.s. Povodí 

A.s. Povodí Měrné jednotky 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Povodí Labe a.s. Počet MVE 8 14 14 15 15 15

Instalovaný výkon KW 399 2 521 2 650 2 710 2 710 2 710

Výr. el. energie v MWh 950 7 500 10 700 10 860 8 913 7 968

Tržby v tis. Kč 897 8 040 11 051 11 566 10 626 9 459

Povodí Vltavy a.s. Počet MVE 4 7 10 11 13 12

Instalovaný výkon v KW 1 287 1 910 3464 3 629 8 740 8 500

Výroba el. energie v MWh 4 250 5 470 10 880 36 454 37 403 37 722

Tržby v tis. Kč 2 393 3 123 8 723 33 823 38 233 39 840

Povodí Ohře a.s. Počet MVE 12 15 16 16 19 20

Instalovaný výkon v KW 11 605 14 567 14 897 15 029 15 286 16 750

Výroba el. energie v MWh 82 622 73 016 63 820 72 826 82 868 74 494

Tržby v tis. Kč 67 714 69 099 64 376 75 113 89 121 82 922

Povodí Odry a.s. Počet MVE 10 10 12 14 14 14

Instalovaný výkon v KW 1 791 1 791 4 741 4 750 4750 4 750

Výroba el. energie v MWh 7 168 8 237 7 245 18 658 26 161 25 168

Tržby v tis. Kč 6 799 6 253 5 680 17 723 28 220 26 480

Povodí Moravy a.s. Počet MVE 8 10 11 12 12 12

Instalovaný výkon v KW 2 605 2 663 2 759 3 192 3 192 3 192

Výroba el. energie v MWh 12 300 11 776 11 742 9 255 12 342 10 613

Tržby v tis. Kč 11 151 11 955 12 858 9 613 13 266 11 839

A.s. Povodí celkem Počet MVE 42 56 63 68 73 73

Instalovaný výkon v KW 17 687 23 452 28 511 29 310 34 678 35 902

Výroba el. energie v MWh 107 290 105 999 104 387 148 053 167 687 155 965

Tržby v tis. Kč 88 954 98 470 102 688 147 838 179 466 170 540

Pramen: Povodí, a.s.

Tabulka 3.2.13   Ostatní příjmy a.s. Povodí v tis. Kč

A.s. Povodí 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Povodí Labe a.s. 12 156 11 484 12 086 21 811 32 356 54 094 50 907 54 754 145 989

Povodí Vltavy a.s. 10 000 8 600 12 200 19 200 23 600 26 800 56 286 49 222     55 481

Povodí Ohře a.s. 35 000 21 000 37 000 47 000 57 000 54 000 64 398 55 922 66 836

Povodí Odry a.s. 5 900 7 000 7 400 14 200 8 000 9 600 70 977 31 033 49 113

Povodí Moravy a.s. 13 774 14  615 13 102 18 647 29 107 29 346 38 021 41 786 54 879

Celkem a.s. Povodí 76 830 62 699 81 788 120 858 150 063 173 840 280 589 232 717 372 298

Pramen: Povodí, a.s.
Poznámka: V roce 1996 u Povodí Ohře z celkových ostatních výnosů ve výši 121 mil. Kč 

vyloučen vliv prodeje cenných papírů (64 mil. Kč).

3. Správa vodních toků
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Všechny a.s. Povodí 
vykázaly v roce 2000 zisk
a to v celkové výši téměř
110 mil. Kč

Průměrný přepočtený stav
pracovníků v a.s. Povodí se
oproti loňskému roku snížil
o 29 pracovníků

Meziroční nárůst průměr-
né mzdy představuje 
u organizací Povodí pouze
5,96 %, což je pod hranicí
meziročního nárůstu prů-
měrné nominální mzdy
v ČR, který činil ve srovnání
s rokem 1999 11,17 %

Tabulka 3.2.14   Hospodářské výsledky a.s. Povodí (zisk, ztráta) v tis. Kč

A.s. Povodí 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Povodí Labe a.s. 19 996 25 200 8 533 -1 800 - 6 808 35 398 19 859

Povodí Vltavy a.s. 35 614 29 616 22 058 22 000 14 475 16 853 37 838

Povodí Ohře a.s. 7 369 13 426 8 306 7 461 14 625 6 947 11 825

Povodí Odry a.s. 24 936 30 996 32 192 -71 500 65 340 66 870 19 617

Povodí Moravy a.s. 6 048 3 623 8 047 -68 359 - 41 867 8 930 20 647

Celkem a.s. Povodí 93 963 102 861 79 136 -112 198 45 765 134 998 109 786

Pramen: Povodí, a.s.

Tabulka 3.2.15   Rozdělení zisků nebo krytí ztrát v tis. Kč

A.s. Povodí Účetní Rozdělení zisku  nebo krytí ztráty

zisk rezervní sociál. fond fond fond neuhrazená 

nebo ztráta fond fond investic rozvoje odměn ztráta 

z minulých let

Povodí Labe a.s. 19 859 993 3 444 13 922 - 1 500 -

Povodí Vltavy a.s. 37 838 1 892 2 930 31 516 - 1 500 -

Povodí Ohře a.s. 11 825 591 2 432 7 302 - 1 500 -

Povodí Odry a.s. 19 617 981 1 625 15 511 - 1 500 -

Povodí Moravy a.s. 20 647 1 032 2 622 2 544 - 1 500 12 949

Pramen: MZe

Tabulka 3.2.16   Počet pracovníků (průměrný
přepočtený stav)

2000 1999

Povodí Labe, a.s. 917,7 931,6

Povodí Vltavy, a.s. 779,0 783,0

Povodí Ohře, a.s. 645,0 660,0

Povodí Odry, a.s. 460,0 459,0

Povodí Moravy, a.s. 754,0 751,0

A.s. Povodí celkem 3 555,7 3 584,6

Pramen: Povodí, a.s.

Tabulka 3.2.17   Průměrné mzdy v Kč/měs.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Povodí Labe a.s. 7 749 8 939 10 325 11 351 12 911 14 675 15 641

Povodí Vltavy a.s. 7 742 9 053 10 957 11 852 13 338 14 875 15 819

Povodí Ohře a.s. 7 581 8 938 10 732 11 923 13 454 14 545 15 704

Povodí Odry a.s. 7 445 8 652 10 251 11 459 12 738 13 999 14 717

Povodí Moravy a.s. 7 368 8 554 9 949 11 009 12 922 14 007 14 663

Průměrná mzda a.s. Povodí 7 595 8 845 10 447 11 506 13 084 14 468 15 330

Průměrná nominální mzda v ČR 6 894 8 172 9 480 10 695 11 293 12 136 13 491

Průměrná mzda pracovníků v podnikatelské sféře 8 296 10 902 11 503 12 232 13 947

Průměrná mzda pracovníků v nepodnikatelské sféře 7 818 9 983 10 374 11 733 12 060

Pramen: Povodí, a.s., ČSU

3. Správa vodních toků
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Výdaje SMS na péči 
o vodní toky a vodohospo-
dářská díla se oproti 
rokům 1998 a 1999 zvýši-
ly o cca 60 %

V roce 2000 byly SMS ze
státního rozpoãtu pfiidûleny
neinvestiãní v˘daje na údrÏbu,
opravy a provoz vodních tokÛ
v celkové v˘‰i 113,6 mil.Kã,
dále byly pfiidûleny ze státního
rozpoãtu finanãní prostfiedky
na odstranûní povodÀov˘ch
‰kod ve v˘‰i 22,0 mil. Kã

Příjmy z úplat za odběry
vody, případně z nájmů 
vodohospodářských staveb
a jiných nemovitostí jsou
nevýznamné

Vy‰‰í ãerpání na údrÏbu,
opravy a provoz vodních 
tokÛ (plán 77,2 mil.Kã, skuteã-
nost 77,6, tj. 100,6 %) bylo 
a uhrazeno z rezervního 
fondu.

V rámci údrÏby vodních 
tokÛ bylo provádûno zejména
seãení, ãi‰tûní, opravy objektÛ
zabezpeãující protipovodÀo-
vou ochranu,likvidace 
bol‰evníku a údrÏba bfieho-
v˘ch porostÛ. 

a v rámci ostatních neinvestiã-
ních v˘dajÛ ( ostatní pfiíspûv-
ky, monitoring, ekologick˘
program) 23,7 mil.Kã, celkem
tedy 159,3 mil.Kã. Dále byly
poprvé v tomto roce pfiidûleny
prostfiedky ve v˘‰i 35,2 mil. Kã
na preventivní protipovodÀová
opatfiení Ze Státního fondu zú-
rodnûní pÛdy (dále SFZP) bylo
vyuÏito 5,6 mil.Kã na údrÏbu
a opravy vodních tokÛ. Dle
jednotliv˘ch poloÏek na v˘‰e
uveden˘ plán bylo plnûní ná-
sledující (viz tabulka 3.3.1):

3.3   Státní meliorační správa (dále jen SMS)  

Tabulka 3.3.1 

činnost zdroj plán tis.Kč skutečnost Kč

Údržba a opravy 

vodích toků SFZP 5 640,0 5 616 810,3

SR 77 170,0 77 620 782,6

Program péče 

o krajinu SR 973,0 953 979,7

Opravy objektů SR 35 440,0 35 214 730,4

Povodňové škody 

97(329180) SR 16 895,0 16 880 924,8

EIB 5 057,0 5 055 898,0

Ostatní neinvest.  

výdaje SR 23 729,0 23 687 474,3

Celkem 164 904,0 165 030 600,0

Tabulka 3.3.2   Pokrytí výdajů SMS na údržbu a opravy
vodních toků a vodohospodářských
děl v mil. Kč

Výdaje 1997 1998 1999 2000

Rozpočet MZe 71,1 70,8 68,1 77,6

Program péče o krajinu 11,0 6,6 2,5 1,0

Protipovodňová opatření 35,2

Celkem státní rozpočet 82,1 77,4 70,6 113,8

Státní fond 

zúrodnění půdy 7,4 - 1,0 5,6

Celkem 89,5 77,4 71,6 119,4

Náprava povodňových 

škod ze zdrojů 

Pozemkového fondu 54,7 - - 0

Celkem výdaje 144,2 77,4 71,6 119,4

Příjmy [mil. Kč] 1997 1998 1999 2000

■ z úplat za odběry vody 3,1 3,4 2,8 4,4

■ z nájmů 

vodohospodářských 

staveb 2,7 2,9 3,2 1,9

■ ostatní příjmy 1,7 3,3 2,3 4,1

Pramen: SMS

Pramen: SMS

Tabulka 3.3.3   Skladba příjmů SMS 

3. Správa vodních toků
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Na stavu vodních toků 
se velmi negativně odrazily
povodně v předchozích
třech letech. V roce 2000
se realizovalo čištění na
372 km vodních toků 

Pfiehled o celkov˘ch nákla-
dech na odstranûní povodÀo-
v˘ch ‰kod v ãlenûní podle
zdrojÛ a s rozdûlením na 
investiãní a neinvestiãní pro-
stfiedky podává tabulka 3.3.5

Výdaje zdrojů Pozemkového
fondu na údržbu a opravy
hlavních melioračních zaří-
zení představovaly v roce
2000 přes 75 mil.Kč, což
odpovídá výdajům za minu-
lá léta

Pfiehled o péãi v rámci hlav-
ních odvodÀovacích zafiízení
ve správû Pozemkového fondu
podává tabulka 3.3.6. Jedná se
o údrÏbu a opravy hrazené
z neinvestiãních prostfiedkÛ,
inÏen˘rsky zaji‰Èované SMS. 

Tabulka 3.3.4   Neinvestiční výdaje na vodní toky v roce 2000 v tis. Kč

Region Údržba Provoz Odstranění Celkem

a opravy povodňových škod

Praha 8995,0 50,0 9045,0

České Budějovice 8517,2 373,3 346,7 9237,2

Plzeň 8214,3 446,8 1197,3 9858,4

Ústí nad Labem 7099,0 317,4 7416,4

Hradec Králové 8930,4 808,4 1182,6 10921,4

Brno 13519,3 4498,1 969,6 18987,0

Ostrava 11525,7 629,6 12155,3

Celkem 66800,9 7123,6 3696,2 77620,7

Pramen: SMS

Tabulka 3.3.5   Odstraňování povodňových škod z let 1997 a 1998 na vodních tocích spravovaných SMS
v roce 2000 v tis. Kč

Zdroj – program Investiční náklady Neinvestiční náklady Celkem

Program 329 181 13974,2 10163,5 24137,7

Program 329 184

(FNM – malá privatizace) 49509,6 11773,3 61282,9

Náprava povodňových škod celkem 63483,8 21936,8 85420,6

Pramen: SMS

Tabulka 3.3.6   Péče o hlavní odvodňovací zařízení
(ve správě Pozemkového fondu v ne-
investiční oblasti (údržba a opravy) 
v r. 2000 v tis. Kč

Pramen: SMS

Region Údržba a opravy

Střední Čechy  a hl. m. Praha 10335,8

Jižní Čechy 19539,0

Západní Čechy 7492,0

Severní Čechy 3933,5

Východní Čechy 12468,0

Jižní Morava 10685,2

Severní Morava 11413,3

SMS celkem 75866,8

3. Správa vodních toků
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Pokles výdajů na investice oproti
roku 1999 je způsoben snížením
potřebných investic na obnovu

V roce 2000 byla rozpoãtovou orga-
nizací SMS realizována investiãní v˘-
stavba v celkové v˘‰i 112,7 mil. Kã,
vãetnû novû otevfieného programu na

Hrazení bystřin a lesotechnické
meliorace zajišťovalo v roce 2000
šest oblastních správ toků – Lesy
ČR za účelem neškodného odvádě-
ní povodňových průtoků a zvyšová-
ní odolnosti spravovaných území
proti erozivním účinkům vody. Tato
činnost je prováděna dle zákona
o lesích ve veřejném zájmu. 

Financování péãe o vodní toky na
lesních pozemcích je zaji‰Èováno 
prostfiednictvím zákona o lesích. Roz-
hodne-li orgán státní správy, Ïe se
v daném konkrétním pfiípadû jedná
o hrazení bystfiiny ãi melioraci ve ve-
fiejném zájmu, hradí náklady s tím spo-
jené stát a vlastník lesa je povinen pro-
vedení pfiedmûtn˘ch opatfiení strpût.
Obdobnû je tomu i u preventivní ãin-
nosti k pfiedcházení nebezpeãí lavin,
vzniku svahov˘ch sesuvÛ a strÏí , po-
vodÀov˘ch vln a odstraÀování násled-
kÛ Ïiveln˘ch pohrom, kde tato opatfie-
ní hradí stát, popfiípadû fyzické nebo

právnické osoby, které mají z tûchto
opatfiení prospûch.

Pokud se jedná o financování péãe
o vodní toky mimo lesní pozemky,
pfiedev‰ím v intravilánech obcí, je toto
zabezpeãováno ãásteãnû ze státního
rozpoãtu a ãásteãnû z vlastních pro-
stfiedkÛ LesÛ âR s.p. 

Z celkové v˘‰e 190,6 mil. Kã pro-
stfiedkÛ vynaloÏen˘ch na opravu
a údrÏbu základních prostfiedkÛ hraze-
ní bystfiin ve správû LesÛ âR s.p. bylo
vyuÏito 120,9 mil. Kã na pokrytí po-
vodÀov˘ch ‰kod z let 1997 a 1998,
z toho 38,4 mil. Kã vlastními prostfied-
ky. Jednalo se pfiedev‰ím o zkapacitnû-
ní koryt, odstraÀování náplavÛ a opra-
vy opûrn˘ch zdí, dlaÏeb, pfiíãn˘ch
objektÛ a pfiehráÏek. 

Z celkov˘ch finanãních v˘dajÛ LesÛ
âR s.p. do vodního hospodáfiství ve
v˘‰i 378,0 mil. Kã ãinily v˘daje inves-
tiãního charakteru 187,4 mil. Kã. Z to-
hoto objemu pfiedstavují 29,6 mil. Kã
vlastní prostfiedky. Investice LesÛ âR

byly zamûfieny zejména na v˘stavbu
a rekonstrukci objektÛ hrazení bystfiin
pfieváÏnû v povodnûmi zasaÏen˘ch ob-
lastech, kde se projevila nutnost
a oprávnûnost realizace tûchto staveb
jako opatfiení omezující úãinky povod-
ní. Investiãní v˘daje v roce 2000 na
odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z let
1997 a 1998 ãinily 118,1 mil. Kã, z to-
ho vlastní zdroje 22,6 mil Kã. 

protipovodÀová opatfiení ve v˘‰i 33,6
mil.Kã. Navíc bylo vynaloÏeno v rámci
investiãních rekonstrukcí 63,5 mil. Kã
na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod
z roku 1997 a 1998. 

Tyto finanãní prostfiedky ze státního
rozpoãtu umoÏnily realizaci 14 staveb
za témûfi 27,8 mil. Kã. Novû bylo zahá-

jeno 5 staveb, z toho u 3 byla pouze
zpracována projektová dokumentace
a dokonãeny byly 4 stavby. V progra-
mu preventivních protipovodÀov˘ch
opatfiení bylo realizováno 27 staveb za
33,7 mil.Kã, zahájeno 17 akcí a ukon-
ãeny 4 akce.

Tabulka 3.3.7   Struktura investic a finančních zdrojů SMS v roce 1999 a 2000 [mil. Kč]

Struktura investic Finanční zdroje 1999 2000 

Úprava vodních toků Státní rozpočet – MZe 28,7 27,8

Účelový fond NR 2,4 3,6

Státní fond pro zúrodnění půdy 4,4 -

Státní rozpočet – PD + výkupy 4,0 4,4

Studie odtokových poměrů 3,8

Revitalizace Transfer MŽP na MZe přes MF 94,4 45,3

Protipovodňová opatření Státní rozpočet 8,8 33,6

Odstranění povodňových škod 

z roku 1997 Státní rozpočet 27,3 27,0

Evropská investiční banka 102,4 36,5

Odstranění povodňových škod 

z roku 1998 Státní rozpočet 12,2 -

Celkem 284,6 182,0

Pramen: MZe

3.4   Oblastní správy toků 
– Lesy ČR, s.p. 

3. Správa vodních toků
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Z celkov˘ch finanãních v˘-
dajÛ LesÛ âR s.p. do vodního
hospodáfiství ve v˘‰i 378,0 mil.
Kã ãinily v˘daje investiãního
charakteru 187,4 mil. Kã. 
Z tohoto objemu pfiedstavují
29,6 mil. Kã vlastní prostfiedky.
Investice LesÛ âR byly zamû-
fieny zejména na v˘stavbu
a rekonstrukci objektÛ hrazení
bystfiin pfieváÏnû v povodnûmi
zasaÏen˘ch oblastech, kde se
projevila nutnost a oprávnû-
nost realizace tûchto staveb ja-
ko opatfiení omezující úãinky
povodní. Investiãní v˘daje
v roce 2000 na odstraÀování
povodÀov˘ch ‰kod z let 1997
a 1998 ãinily 118,1 mil. Kã,
z toho vlastní zdroje 22,6 mil Kã. 

Graf 3.4.2   Opravy a údržby LČR s.p.

Základ infrastruktury veřejné vodní
dopravy v České republice tvoří
labsko-vltavská vodní cesta v délce
303 km

V roce 2000 nebylo po vût‰inu 
roku moÏné se pfii vodní dopravû
po Labi plavit s poÏadovan˘m pono-
rem 210 cm.

Vzhledem k souãasné regulaãní
úpravû úseku Labe mezi Sfiekovem

a státní hranicí se SRN závisí moÏn˘
plavební ponor na aktuální hydrologic-
ké situaci. Pfies nadlep‰ování ze Stfie-
kovské zdrÏe a manipulaci na Vltavské
kaskádû nedosahoval v roce 2000 na
labské vodní cestû úfiednû povolen˘
ponor ani 140 cm ve 260 dnech.

Pokračuje obnova vodních cest

V rámci programu na obnovu, re-
konstrukci, modernizaci a v˘stavbu

vodních cest byly v roce 2000 realizo-
vány práce za 260 mil. Kã, napfi. na
splavÀování Labe do Pardubic, plaveb-
ním objektu Lovosice a plavebních ko-
morách ·tûtí, Roudnice, âeské Kopisty,
·tvanice a Podbaba.

Ke zv˘‰ení spolehlivosti labské vod-
ní cesty byla v roce 2000 zintenzivnûna
pfiíprava stavby dvou plavebních stup-
ÀÛ v kritickém ãtyfiicetikilometrovém
úseku mezi Stfiekovem a státní hranicí
se Spolkovou republikou Nûmecko.

Tabulka 3.4.1   Struktura financování Lesů ČR, s.p. v r. 2000 v mil. Kč

Lesy ČR, s.p. Vlastní zdroje Dotace Z toho povodňové Z toho povodňové 

celkem celkem škody 1997 škody  1998

Dotace Vlastní zdroje Dotace Vlastní zdroje    

Investice 29,6 157,8 84,0 21,9 11,5 0,7

Neinvestice 69,9 120,7 82,6 38,4 0 0

Celkem 99,5 278,5 166,6 60,3 11,5 0,7

Pramen: Lesy ČR s.p.

Pramen: Lesy ČR s.p.

Graf 3.4.1   Investice LČR s.p.

Pramen: Lesy ČR s.p.

3. Správa vodních toků

3.5   Vodní cesty
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Opatření ke zmírnění škodlivých účinků 
vod, zvláště povodní

4.

4.1   Strategie 
protipovodňové 
ochrany 

Usnesením vlády č. 382 ze dne
19. dubna 2000 vláda schválila
společný materiál MZe a MŽP 
- Strategie ochrany před povodně-
mi pro území České republiky 

Pfii zpracování byly vyuÏity v˘sledky
komplexního vyhodnocení povodÀové
katastrofy v letech 1997 a 1998 a rov-
nûÏ zahraniãní zku‰enosti a pfiístupy.
Strategie je zamûfiena na oblast preven-
ce a soubûÏnû systémová opatfiení 
k fiízení ãinností pfii v˘skytu povodní
a k obnovû postiÏen˘ch území. Strate-
gie rovnûÏ vyuÏívá poznatky a zku‰e-
nosti z tûchto oblastí, které jsou zpût-
nou vazbou úãinnosti preventivních
opatfiení.

Strategie ochrany pfied povodnûmi je
vûcnû politick˘ dokument, kter˘ na zá-

kladû zku‰eností z prÛbûhÛ povodní
a s ohledem na stav technick˘ch
a právních norem a organizaãních
pfiedpisÛ formuluje dal‰í postup 
ke sníÏení jejich niãiv˘ch úãinkÛ. 
Cílem je rovnûÏ vytvofiit základ pro
rozhodování vefiejné správy jak pfii 
v˘bûru konkrétní realizace opatfiení
pro ochranu pfied povodnûmi, tak
i pro usmûrÀování rozvoje území. 

V˘znamn˘m úkolem Strategie bylo
rovnûÏ definovat rozsah odpovûdnosti
systému povodÀové ochrany na úrovni
subjektÛ vytváfiející linii: stát – orgány
samosprávy – obãanská a podnikatel-
ská vefiejnost. Opomenutí tohoto 
faktoru zpÛsobuje nesprávné oãekává-
ní v˘hradní odpovûdnosti státu, 
absenci úãinné prevence na místní
úrovni a omezenou iniciativu obãanÛ.

Usnesením vlády č. 897 ze dne
13. září 2000 vláda vzala 
na vědomí Záměry tvorby progra-
mů prevence před povodněmi 

Tento materiál je vûcn˘m plnûním
Strategie a navrhuje, aby realizace
systémov˘ch opatfiení pro ochranu
pfied povodnûmi byla fiízena prostfied-
nictvím programÛ, jejichÏ návrh vychá-
zí z cílÛ Strategie a jejichÏ odborné za-
mûfiení reflektuje pouãení, které bylo
získáno anal˘zou prÛbûhu niãiv˘ch
povodní v letech 1997, 1998. 

Jednoznaãná orientace programÛ na
preventivní opatfiení v ochranû pfied
povodnûmi odráÏí skuteãnost, Ïe na
území âeské republiky je prÛbûh po-
vodní velmi rychl˘, vût‰inou následuje
bezprostfiednû po extrémních sráÏkách
nebo po v˘razn˘ch klimatick˘ch zmû-
nách v jarním období. 

Soubor navrhovan˘ch programÛ vy-
chází z moderního pojetí ochrany pfied
povodnûmi, které se postupnû v Evro-
pû uplatÀuje, tj. soustfieìuje se na pre-
venci a vyuÏívá simulaãních modelo-
v˘ch prostfiedkÛ. V˘znamnou vlastností
navrhovan˘ch programÛ prevence
v pÛsobnosti tfií resortÛ (Ministerstva
zemûdûlství, Ministerstva Ïivotního
prostfiedí a Ministerstva dopravy a spo-
jÛ) je ta skuteãnost, Ïe jejich úãinek se
synergicky projeví jen tehdy, pokud
budou jednotlivé podprogramy realizo-
vány harmonizovanû a v navrÏen˘ch
vazbách.

V materiálu dále následuje v˘ãet pro-
gramÛ vãetnû popisu jednotliv˘ch pod-
programÛ, které jsou rozdûleny podle
gesce. 



34

Oproti roku 1999 se zdvojnásobil
počet realizovaných staveb 
k prevenci před povodněmi

Ministerstvo zemûdûlství protipovod-
Àová opatfiení financuje od roku 1998
ze své rozpoãtové kapitoly. Doposud
byly uvolÀovány pouze na protipovod-
Àová opatfiení investiãního charakteru
a byly urãeny správcÛm tokÛ.   

Pfiehled finanãních prostfiedkÛ dosud
poskytnut˘ch na protipovodÀová opat-
fiení je uveden na grafu 4.2.1

Graf 4.2.1   Protipovodňová opatření - investiční

Pramen: MZe

4.2   Preventivní 
protipovodňová 
opatření    

4. Opatření ke zmírnění škodlivých účinků vod, zvláště povodní
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V roce 2000 poskytlo Minister-
stvo zemědělství 8,2 mil. Kč
správcům vodohospodářsky 
významných vodních toků 
na stanovení záplavových 
území

Stanovování záplavov˘ch území bylo
zahájeno jiÏ v roce 1999 a pokraãovalo
v roce 2000. Vymezení záplavov˘ch
území slouÏí stavením úfiadÛm a vodo-
hospodáfisk˘m orgánÛm, zejména pfii
povolování staveb v tûchto územích. 

K urãení rozsahu záplavy jsou pouÏí-
vány moderní technologie matematic-
kého modelování. NejdÛleÏitûj‰ími
vstupy do tûchto modelÛ jsou hydrolo-
gické údaje (napfi. sráÏky, prÛtoky)
a v˘‰kopisné údaje (digitální model re-
liéfu, pfiíãné a podélné profily koryta
vodního toku, údolnicové profily).
Z dÛvodu ãasové a finanãní nároãnosti
na pofiízení tûchto údajÛ ãasto dochází
k rozdûlení prací do dvou etap v prÛ-
bûhu dvou let. Cílem první etapy je za-
ji‰tûní hydrologick˘ch a v˘‰kopisn˘ch

údajÛ nezbytn˘ch pro stavbu matema-
tického modelu. V druhé etapû jsou fie-
‰eny vlastní modelové práce a zákres
do mapového podkladu.

Novû zahájené ãi dokonãené studie,
urãené k vymezení záplavov˘ch území,
byly fie‰eny v roce 2000 na následují-
cích úsecích vodohospodáfisky v˘znam-
n˘ch vodních tokÛ: Labe, Tichá Orlice,
Jizera, dolní Ohfie, Bl‰anka, Liboc, Îdír-
nick˘ potok, ·irok˘ potok, Bystfiiãka,
Hlouãela, Vltava (matematick˘ model
proudûní v úseku Klecany – Mûlník).

Ministerstvo zemědělství poskytlo
20 mil.Kč na pokračování podpro-
gramu studie odtokových poměrů

Obsahem tûchto studií je prÛbûÏná
aktualizace jiÏ vymezen˘ch záplavo-
v˘ch území a návrh moÏn˘ch variant
opatfiení na ochranu pfied povodnûmi.
Na základû modelování povodÀové 
vlny je zmapován rozsah povodÀové
záplavy v daném území a jsou vyhod-
nocována rizika ‰kod. Dále jsou navr-
hována variantní opatfiení na ochranu
pfied povodnûmi a pomocí simulaãních
modelÛ vyhodnocována jejich úãinnost
ke sníÏení povodÀov˘ch ‰kod. Cílem
tohoto programu je zmapovat a zhod-

notit stav odtokov˘ch pomûrÛ 
v pfiíslu‰ném povodí a zpracovat kon-
cepãní návrhy variant opatfiení na
ochranu pfied povodnûmi vãetnû 
posouzení povodÀov˘ch rizik v zápla-
vov˘ch územích. 

Novû zahájené ãi dokonãené studie
odtokov˘ch pomûrÛ byly fie‰eny v roce
2000 na následujících úsecích vodo-
hospodáfisky v˘znamn˘ch vodních to-
kÛ ve správû akciov˘ch spoleãností
Povodí: Smûdá, Labe, Zlat˘ potok, Me-
tuje, Bûlá, Veliãka, Svitava, Mo‰tûnka,
Kufiimka, Hlouãela, TfiebÛvka, Morav-
ská Sázava, dolní Hvozdnice, horní
Odra, Odra, Bílovka, âern˘ pfiíkop, 
Podolsk˘ potok, Îirovnice a Kamenice. 

Studie odtokov˘ch pomûrÛ byly fie-
‰eny v roce 2000 také na následujících
úsecích drobn˘ch vodních tokÛ ve
správû akciov˘ch spoleãností Povodí:
Ole‰nice, Stradovsk˘ a RoÏnovsk˘ 
potok, Starovsk˘ potok, BechyÀsk˘ 
potok, PivoÀka, Suchanovsk˘ potok,
Chomelsk˘ a Radnick˘ potok, toky 
povodí Tiché Orlice, toky v povodí 
Divoké Orlice, âernovick˘ potok, 
Ivanovick˘ potok, ·tûpánovick˘ potok,
Burava, Strábenick˘ potok, ·ardick˘
potok, Bihanka, Bezmûrovsk˘ potok,
Kurdûjovsk˘ potok, Louãka, LiptáÀsk˘
potok, ·umice, Starobûlsk˘ potok,
Bûlá, Klenkovsk˘ potok a Lesensk˘
potok.

4.3   Stanovování 
záplavových území

4.4   Studie 
odtokových poměrů

4. Opatření ke zmírnění škodlivých účinků vod, zvláště povodní
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Veřejné vodovody zásobo-
valy v roce 2000 pitnou
vodou 87,1 % obyvatel

V roce 2000 bylo v âeské
republice zásobováno z vefiej-
n˘ch vodovodÛ 8,95 mil. 
obyvatel. Ve v‰ech vefiejn˘ch
vodovodech bylo vyrobeno
celkem 777,6 mil. m3 pitné vo-
dy. Ztráty pitné vody dosáhly
u hlavních provozovatelÛ
189,3 mil. m3, tj. 25,2 % z vody
vyrobené urãené k realizaci.

Trend poklesu objemu 
vyrobené pitné vody 
a specifické potřeby na
jednoho obyvatele se ještě
nezastavil

V˘voj poãtu zásobovan˘ch
obyvatel a specifického mnoÏ-
ství vody fakturované v letech
1989 – 2000 dokladuje graf
5.1.1

Tabulka 5.1.1   Zásobování vodou z veřejných vodovodů v letech 1989 a 1994 – 2000

Ukazatel Měrná jednotka Rok

1989 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Obyvatelé (střední stav) tis. obyv. 10 364 10 333 10 331 10 316 10 304 10 295 10 283 10 273

Obyvatelé skutečně tis. obyv. 8 537 8 831 8 860 8 868 8 866 8 879 8 936 8 952

zásobovaní vodou % 82,4 85,5 85,8 86,0 86,0 86,2 86,9 87,1

z veřejných vodovodů

Voda vyrobená 

z veřejných vodovodů mil. m3. rok-1 1 251 1 021 958 944 887 843 800 778

% 100,0 81,6 76,6 75,5 70,9 67,4 63,9 62,2

Voda fakturovaná celkem mil. m3. rok-1 929,4 696,2 655,9 631,4 604,0 579,9 564,2 554,1

% 100,0 74,9 70,6 67,9 65,0 62,4 60,7 59,6

Specifická potřeba 

z vody vyrobené l . os-1 . den-1 401 317 296 292 274 260 245 237

% 100,0 79,1 73,8 72,8 68,4 64,8 61,1 59,1

Specifické množství vody 

fakturované celkem l . os-1. den-1 298 216 203 195 187 179 173 169

% 100,0 72,5 68,1 65,4 62,6 60,1 58,1 56,7

Specifické množství vody 

fakturované pro domácnost l . os-1. den-1 171 129 121 116 113 110 109 107

% 100,0 75,4 70,8 67,8 66,1 64,3 63,7 62,6

Ztráty vody na 1 km řadů *) l . km-1. den-1 16 842 17 043 16 367 16 801 14 159 12 149 10 704 9 706

Ztráty vody 

na 1 zásob. obyv.*) l . os-1. den-1 90 92 90 93 79 71 63 60

Pramen: ČSÚ
Poznámka: *) včetně vodovodů nezahrnutých do statistického šetření

Graf 5.1.1   Vývoj počtu zásobovaných obyvatel a specifické potřeby vody fakturované v letech 1990-2000

Pramen: ČSÚ, VÚV TGM  

m
il.

 K
č

Veřejné vodovody a kanalizace5.

5.1   Zásobování 
pitnou vodou
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V grafu 5.1.2 je pfiehlednû
uveden v˘voj od roku 1990
pro dal‰í ukazatele charakteri-
zující v˘robu a dodávku pitné
vody.

Vodovodní sítû se prodlouÏily 
o 2 399 km
■ délka vodovodní sítû se zv˘‰ila 

o 2 399 km a dosáhla 53 288 km
(bez pfiípojek),

■ poãet vodovodních pfiípojek 
se zv˘‰il o 40 491 na 1 367 512,

■ délka vodovodních pfiípojek vzrostla
o 168 km a dosáhla 12 871 km,

■ kapacita vodovodÛ poklesla 
o 251 l.s-1 na 68 472 l.s-1.

Graf 5.1.2   Vývoj hodnot objemu vody vyrobené určené k realizaci, fakturované, nefakturované a ztrát 
vody v trubní síti v letech 1990 – 2000 (hlavní provozovatelé v šetření státní statistiky)

Pramen: ČSÚ, VÚV TGM 

Tabulka 5.1.2   Zásobovaní obyvatelé, výroba a dodávka vody z veřejných vodovodů v roce 2000 
(původní územní uspořádání)

Region Obyvatelé Voda vyrobená Voda fakturovaná

území skutečně zásobovaní podíl obyvatel z veřejných celkem z toho 

vodou zásobovaných vodou vodovodů pro domácnosti

z veřejných vodovodů z celkového počtu 

(počet) (%) (tis. m3) (tis. m3) (tis. m3)

Hl.město Praha 1 183 000 99,9 159 641 94 382 61 931

Středočeský 804 300 72,3 48 410 43 186 27 538

Jihočeský 634 800 90,7 49 043 36 043 21 942

Západočeský 750 800 87,7 67 853 49 868 30 786

Severočeský 1 086 500 92,0 106 053 69 972 45 421

Východočeský 1 068 000 86,8 82 767 61 230 37 305

Jihomoravský 1 689 500 82,5 122 153 96 131 59 268

Severomoravský 1 735 500 88,6 141 721 103 335 66 913

ČR 8 952 400 87,1 777 641 554 147 351 104

Pramen: ČSÚ
Poznámka: včetně vodovodů nezahrnutých do statistického šetření

Údaje jsou uvádûny v organizaãní
struktufie a regionálním ãlenûní plat-
ném do loÀského roku neboÈ se jedná
o zprávu za rok 2000 a je respektová-
na návaznost na ucelenou ãasovou 
fiadu. Údaje pfiepoãtené na organizaci
a ãlenûní krajÛ platné od 1. 1. 2001
budou zvefiejnûny souãasnû s údaji
dal‰ího roku poãínaje Zprávou 
o stavu vodního hospodáfiství 
za rok 2001.

Největší podíl obyvatel 
zásobovaných z veřej-
ných vodovodů byl v roce
2000 v hl. městě Praze
(99,9 %), severočeském
(92,0 %) a jihočeském 
regionu (90,7 %), nejniž-
ší ve středočeském
(72,3 %) a jihomorav-
ském regionu (82,5 %).

5. Veřejné vodovody a kanalizace
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Tři čtvrtiny obyvatel ČR
bydlí v domech napojených
na veřejnou kanalizaci

V roce 2000 Ïilo v domech
pfiipojen˘ch na vefiejnou kana-
lizaci -7,69 mil. obyvatel. 
Do vefiejn˘ch kanalizací bylo 
vypu‰tûno celkem 576,0 mil.
m3 odpadních vod. Z tohoto
mnoÏství bylo ãi‰tûno 94,8 %
odpadních vod (bez zahrnutí
vod sráÏkov˘ch), coÏ pfiedsta-
vuje 546,1 mil. m3. Trendy 
v˘voje za vefiejné kanalizace
a ãi‰tûní odpadních vod 
dokladuje v del‰í ãasové fiadû
tabulka 5.2.1 a graf 5.2.1
a graf 5.2.2

Návazné rozãlenûní mnoÏ-
ství odpadních vypou‰tûného
do vodních tokÛ podle jejich
pÛvodu a úrovnû ãi‰tûní uvádí
graf 5.2.1

5.2   Veřejné kanalizace 
a čištění komunálních 
odpadních vod  

Tabulka 5.2.1   Odvádění a čištění odpadních vod z veřejných kanalizací v letech 1989 a 1994 – 2000

Ukazatel Měrná Rok

jednotka 1989 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Obyvatelé (střední stav) tis. obyv. 10 364 10 333 10 331 10 316 10 304 10 295 10 283 10 273

Obyvatelé bydlící v domech 

připojených  na veřejnou tis. obyv. 7 501 7 541 7 559 7 566 7 573 7 657 7 666 7 685

kanalizaci % 72,4 73,0 73,2 73,3 73,5 74,4 74,6 74,8

Vypouštěné odp. vody do 

veřejné kanalizace mil. m3 877,8 666,2 649,7 615,6 628,5 620,0 592,2 576,0

(bez vod srážkových) celkem % 100,0 75,9 74,0 70,1 71,6 70,6 67,5 65,6

Čištěné odpadní vody včetně 

vod srážkových *) mil. m3 897,4 819,2 866,3 903,4 842,5 818,9 814,6 808,8

Čištěné odpadní vody celkem mil. m3 627,6 547,3 581,4 555,9 571,5 566,1 562,9 546,1

bez vod srážkových % 100,0 87,2 92,6 88,6 91,0 90,2 89,7 87,0

Podíl čištěných odpadních vod 

bez vod srážkových % 71,5 82,2 89,5 90,3 90,9 91,3 95,0 94,8

Poměr vody čištěné k vodě  

nečištěné bez vod srážkových - 2,51 4,60 8,51 9,31 10,0 10,5 19,2 18,3

Pramen: ČSÚ 
Poznámka: *) včetně kanalizací nezahrnutých do statistického šetření

Pramen: Lesy ČR s.p.

Graf 5.2.1   Struktura vypouštěných odpadních vod v roce 2000
(hlavní provozovatelé v šetření státní statistiky)

Pramen: ČSÚ, VÚV TGM Praha

m
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Tabulka 5.2.2   Počet obyvatel bydlících v domech připojených na veřejnou kanalizaci a množství vypouštěných
a čištěných odpadních vod v roce 2000 v jednotlivých regionech (původní územní uspořá-
dání dosud sledované ČSÚ)

Obyvatelé bydlící Odpadní vody 

v domech připojených vypouštěné Čištěné odpadní vody 

Region, na veřejnou kanalizaci do veřejné kanalizace bez vod srážkových 

území celkem % celk. celkem celkem podíl

počtu obyvatel

(počet) (%) (tis. m3) (tis. m3) (%)

Hl. město Praha 1 176 000 99,3 42 113 107 725 100,0

Středočeský 570 200 51,2 39 730 40 898 97,1

Jihočeský 579 800 82,9 43 500 41 149 94,6

Západočeský 681 500 79,6 52 476 51 766 98,6

Severočeský 913 700 77,4 62 101 53 068 85,5

Východočeský 801 400 65,1 59 104 54 499 92,2

Jihomoravský 1 495 600 73,0 93 245 91 057 97,7

Severomoravský 1 467 000 74,9 115 691 105 961 91,6

ČR 7 685 200 74,8 575 955 546 123 94,8

Pramen: ČSÚ

Nejnižší podíl obyvatel při-
pojených na kanalizaci je 
ve středočeském regionu,
následuje východočeský 
region. Podíl čištěných 
odpadních vod je nejnižší 
v severočeském regionu

Pramen: Lesy ČR s.p.

Graf 5.2.2   Vývoj počtu obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci, vypouštěných 
a čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) v letech 1990 - 2000

Pramen: ČSÚ, VÚV T.G.M. 
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il.
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Vodné a stočné se zvýšilo oproti
roku 1999 v průměru o 7,4 %

V roce 2000 pfiedstavovalo prÛmûr-
né vodné v âeské republice vãetnû
DPH, vypoãtené dle realizaãních cen
18,00 Kã.m-3 (u domácností 17,44 Kã.m-3

a u ostatních odbûratelÛ 18,96 Kã.m-3)
a prÛmûrné stoãné, vãetnû DPH, 

pak 15,11 Kã.m-3 (u domácností 
14,20 Kã.m-3 a u ostatních odbûratelÛ
16,16 Kã.m-3).

Mezní hodnoty souhrnu vodného
a stoãného v roce 2000 ãinily pro 
domácnosti min. 13,37 Kã, prÛm. 
31,64 Kã a max. 41,94 Kã. Pro ostatní
spotfiebitele byla min. cena 18,40 Kã,
prÛm. cena 35,10 Kã a max. cena

55,53 Kã. Podrobnûj‰í pfiehled zpraco-
van˘ podle kalkulaãních podkladÛ
udává tabulka 5.3.1

Cenové rozdíly v jednotliv˘ch 
regionech se vzhledem k prÛmûrn˘m
hodnotám âR (100 %) pohybovaly
v roce 2000 od 36 % do 47 % 
u nejniÏ‰ích cen aÏ po 139 % aÏ 194 %
u nejvy‰‰ích cen. 

5.3   Vývoj vodného 
a stočného

Tabulka 5.3.1   Vodné a stočné v roce 2000 (včetně DPH)

Ukazatel Vodovody  Kanalizace

Jednotka Průměr Domácnosti Ostatní Průměr Domácnosti Ostatní

Vážený aritm. průměr za ČR Kč. m-3 18,00 17,44 18,96 15,11 14,20 16,16

% 100,0 96,9 105,3 100,0 94,0 107,0

Minimální hodnota Kč. m-3 7,73 7,28 8,00 6,09 5,16 7,56

% z ř. 1 42,9 41,8 42,2 40,3 36,3 46,8

Maximální hodnota Kč. m-3 28,04 28,04 31,28 25,95 19,78 31,27

% z ř. 1 155,7 160,8 165,0 171,7 139,4 193,5

Pramen: VÚV T.G.M. Praha

5. Veřejné vodovody a kanalizace
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Znečišťování vody a ochrana vod6.

6.1   Bodové zdroje 
znečištění  

Produkce znečištění se v roce
2000 proti roku 1999 významněji
nezměnila 

Bodové zdroje zneãi‰tûní (mûsta
a obce, prÛmyslové závody a objekty
soustfiedûné zemûdûlské Ïivoãi‰né v˘-
roby) dosud v˘znamnû ovlivÀují jakost
povrchov˘ch vod.

ÚroveÀ nakládání s vodami a péãe
o ochranu vod pfied zneãi‰tûním lze
hodnotit podle v˘voje produkovaného,
odstraÀovaného a vypou‰tûného zne-
ãi‰tûní.

Stagnace v produkci zneãi‰tûní 
z bodov˘ch zdrojÛ se oãekává i v dal-
‰ích letech. Pozvoln˘, mírn˘ nárÛst
v komunální sféfie v dÛsledku zvy‰ová-
ní poãtu obyvatel bydlících v domech
napojen˘ch na vefiejnou kanalizaci bu-
de kompenzován sniÏováním produkce
zneãi‰tûní z prÛmyslu. V˘voj produko-
vaného zneãi‰tûní dokládá v letech
1990 – 2000 dokládá graf 6.1.1

Graf 6.1.1   Produkované znečištění (1990-2000) VÚV T.G.M. z podkladů Povodí

m
il.
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č

Pramen: ČHMÚ
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Vypou‰tûn˘m zneãi‰tûním se rozumí
zneãi‰tûní obsaÏené v odpadních 
vodách vypou‰tûn˘ch do povrchov˘ch
vod. V roce 2000 pokraãoval trend 
v˘znamného sniÏování vypou‰tûného
zneãi‰tûní s v˘jimkou rozpu‰tûn˘ch 
anorganick˘ch solí, u nichÏ do‰lo
k nárÛstu o 11%. Ve srovnání s rokem
1999 se vypou‰tûné zneãi‰tûní sníÏilo:
u BSK5 o 3 135 t (14 %), u CHSKCr

o 8 562 t (9,5 %) a u NL o 470 t
(1,6 %). K v˘znamnému sníÏení vy-
pou‰tûného zneãi‰tûní do‰lo v dÛsled-
ku provozování nov˘ch, rekonstruova-
n˘ch a intenzifikovan˘ch ãistíren
odpadních vod, dokonãen˘ch v roce
1999, pfiíp. 2000. Efekty provozova-
n˘ch ãistíren odpadních vod se zv˘‰ily
mj. i tím, Ïe v dÛsledku ‰etfiení s vo-
dou pokleslo jejich hydraulické zatûÏo-
vání a také tím, Ïe bylo více apliková-
no chemické sráÏení fosforu, coÏ vedlo
i k redukci mnoÏství vypou‰tûného 
organického zneãi‰tûní. 

Podle podkladÛ státní vodohospo-
dáfiské bilance se v roce 2000 vefiejné
kanalizace podílely na celkovém
mnoÏství odpadních vod vypu‰tûn˘ch
do vodních tokÛ 48,9 %. U mnoÏství
vypou‰tûného zneãi‰tûní byl podíl 
vefiejn˘ch kanalizací vy‰‰í: u BSK5

72,3 %, u CHSK 59,7 % a u nerozpu‰-
tûn˘ch látek 57,4 %. Trend mírného 
rÛstu podílu vefiejn˘ch kanalizací na 
celkovém mnoÏství vypou‰tûného 
zneãi‰tûní tedy pokraãoval i v roce 2000.

Mezi roky 1990 a 2000 došlo
k poklesu vypouštěného znečištění
u BSK5 o 87 %, u CHSKCr

o 79,9 %, u nerozpuštěných 
látek o 84,4 % a u rozpuštěných
anorganických solí o 30 %

V roce 2000 bylo provozem ãistíren
odpadních vod sniÏováno produkova-
né BSK

5

o 92,7 %, CHSKCr o 86 % 
a nerozpu‰tûné látky o 90 %. 

V letech 1990-2000 se podafiilo sníÏit
také vypou‰tûné mnoÏství specifick˘ch
organick˘ch látek a tûÏk˘ch kovÛ.
Napfi. mnoÏství rtuti se sníÏilo 
zhruba ze 2,5 t na ménû neÏ 0,5 t.
K v˘znamnému poklesu do‰lo také
u makronutrientÛ.

6. Znečišťování vody a ochrana vod  
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6.2   Plošné zdroje 
znečištění    

Podíl plošných zdrojů znečištění 
je významný zvláště u dusičnanů
a acidifikace, méně u fosforu 
a je odlišný v různých oblastech
České republiky v závislosti na
hustotě osídlení, podílu čištění 
vypouštěných odpadních vod, 
intenzitě a způsobu zemědělského
hospodaření a úrovně atmosféric-
ké depozice

Jakost povrchov˘ch a podzemních
vod v˘znamnû ovlivÀují plo‰né zdroje
zneãi‰tûní, mezi nûÏ patfií hlavnû zne-
ãi‰tûní ze zemûdûlského hospodafiení,
atmosférická depozice a erozní splachy
z terénu. 

6.3   Havarijní znečištění

V roce 2000 bylo Českou inspekcí
životního prostředí evidováno 
na území České republiky 166 
případů havarijního znečištění 
nebo ohrožení jakosti vod, z toho
na podzemních vodách 35 případů 

Nejpoãetnûj‰í skupinou zneãi‰Èují-
cích látek jsou i nadále ropné látky
(38,6 %) z celkového poãtu evidova-
n˘ch pfiípadÛ), následují chemické
látky (19,3 %). Z hlediska pÛvodcÛ
havárií byly nejpoãetnûj‰í havárie
v dopravû, které tvofiily 13,3 % z cel-
kového poãtu havárií. Za poru‰ení
právních pfiedpisÛ platn˘ch ve 
vodním hospodáfiství uloÏila âeská 
inspekce Ïivotního prostfiedí v roce
2000 celkem 429 pokut v právní 
moci, v celkové v˘‰i 13,2 mil. Kã.

6. Znečišťování vody a ochrana vod  
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Finanční podpory investic 
veřejných vodovodů a kanalizací 
a zlepšení stavu krajiny

7.

7.1   Finanční podpory 
Ministerstva zemědělství 

Stát v roce 2000 podpořil pro-
střednictvím programů MZe rozvoj
vodohospodářské infrastruktury
vodovodů a kanalizací finančním
objemem 1 396,6 mil. Kč

V roce 2000 byly prostfiednictvím MZe
poskytnuty finanãní prostfiedky ze státní-
ho rozpoãtu na podporu v˘stavby vodo-
vodÛ, úpraven vod, kanalizací a ãistíren
odpadních vod v rámci programÛ 

■ „V˘stavba a technická obnova 
vodovodÛ a úpraven vod“ a

■ „V˘stavba a technická obnova ka-
nalizací a ãistíren odpadních vod“.

Pfii poskytování tûchto finanãních
prostfiedkÛ postupovalo MZe podle
pfiedem stanoven˘ch pravidel a vychá-
zelo se z finanãních projektÛ jednotli-
v˘ch akcí. 

V rámci programu „V˘stavba a tech-
nické obnova vodovodÛ a úpraven
vod“ v roce 2000 bylo podpofieno 
celkem 154 akcí s investiãními náklady
nad 5 mil.Kã. Z nich 73 akcí bylo 
v roce 2000 novû zahájeno. 

V men‰ích obcích probíhala v˘stavba
127 staveb akcí s investiãními náklady
do 5 mil. Kã, z toho bylo 11 akcí roze-
stavûn˘ch z roku 1999.

Pokraãovala je‰tû v˘stavba 4 akcí od-
straÀujících následky povodní z roku
1997 a 1998, pfiiãemÏ stavby Propojení
ÚV Bzenec – Veselí, Vodovod Brantice
a Vodovod Bílá Lhota byly v roce 2000

dokonãeny. Úpravna vody âernovír
bude dokonãena v roce 2001.

V rámci programu „V˘stavba a tech-
nická obnova vodovodÛ a úpraven vod“
bylo v roce 2000 poskytnuto celkem
985,573 mil. Kã na podporu 280 akcí.
K nejv˘znamnûj‰ím stavbám realizova-
n˘m v roce 2000 patfií Vodovod Pomo-
raví a Vírsk˘ oblastní vodovod.

Z programu „V˘stavba a technická
obnova kanalizací a ãistíren odpadních

vod“ byla v roce 2000 financována v˘-
stavba 21 akcí. Na nû byla poskytnuta
celková podpora ve v˘‰i 411,004 mil.
Kã. Z 21 akcí se jedná o 6 staveb roze-
stavûn˘ch, 11 dokonãen˘ch v roce
2000 a 4 v tomto roce zahájené.

Nejv˘znamnûj‰í rozestavûné stavby
jsou „âOV Pfierov (2. stavba)“ a „âOV
Prostûjov“. 

Tabulka 7.1.1   Kanalizace a ČOV dokončené
v roce 2000

Tabulka 7.1.2   Státní finanční prostředky 
poskytnuté v rámci programů
MZe (mil.Kč) 

Forma Vodovody Kanalizace MZe

podpory a úpravny a čistírny  celkem

vody odpadních vod

Návratná 

finanční výpomoc 259,421 161,541 420,962

Dotace 726,152 249,463 975,615

Celkem 985,573 411,004 1 396,577

Název akce Celkové náklady stavby

mil. Kč

ČOV a kanalizace Mělník 369,268

ČOV Tanvald – Desná 82,464

ČOV a kanalizace Třešť 80,733

ČOV a kanalizace Borohrádek 77,153

ČOV Sokolov 53,785

V tabulce 7.1.1 jsou uvedeny v˘-
znamné akce v oblasti odkanalizování
a ãi‰tûní odpadních vod s náklady nad
50 mil. Kã, dokonãené v roce 2000:

Celkov˘ pfiehled poskytnut˘ch státních
finanãních prostfiedkÛ prostfiednictvím
MZe v rámci uveden˘ch programÛ 
v roce 2000 je uvedena v tabulce 7.1.2Pramen: MZe Pramen: MZe
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Státní fond životního prostředí
podpořil v roce 2000 stavby na
ochranu vod finančním objemem
1129,5 mil. Kč

Od 1. 1. 2000 nabyla úãinnosti Smûr-
nice MÎP o poskytování finanãních
prostfiedkÛ ze SFÎP; nové pfiílohy
Smûrnice s platností od 1. 6. 2000 
obsahují specifikaci opatfiení, která
Fond bude podporovat.

Fond v˘znamnou mûrou pfiispûl 
k odstranûní povodÀov˘ch ‰kod, vládní
povodÀové konto bylo k 31. 12. 2000 
finanãnû ukonãeno a fiádnû vypofiádáno.

Nejvy‰‰í objem finanãních prostfied-
kÛ Fondu v oblasti ochrany vod byl
poskytnut obcím a mûstÛm ve v˘‰i 
1 014, 384 mil. Kã (89,8 % z celkové
podpory), dal‰í nejvy‰‰í podporu obdr-
Ïely podnikatelské subjekty – právnic-
ké osoby (65, 082 mil. Kã. tj. 5,8 %).
Realizovaná finanãní podpora je patrná
z tabulky 7.2.1

Mezi nejv˘znamnûj‰í pfiíjemce podpo-
ry z hlediska uvolnûn˘ch prostfiedkÛ
patfií mûsta Pfie‰tice (kanalizace a âOV
31,4 mil. Kã – dotace 10,4 mil. Kã, pÛjã-
ka 21,0 mil. Kã), mûstská ãást Uhfiínû-
ves (spla‰ková kanalizace 27,9 mil. Kã 
– dotace 13,2 mil. Kã, pÛjãka 14,7 mil.
Kã), Bechynû (kanalizace a âOV 
27,0 mil. Kã – dotace 12,5 mil. Kã, pÛjã-
ka 14,5 mil. Kã) a Tábor (rekonstrukce
âOV Tábor – Klokoty, kanalizaãní sbû-

raã „Jordán“ 24,0 mil. Kã – dotace 
10,5 mil. Kã, pÛjãka 13,5 mil. Kã).

V roce 2000 bylo vydáno ministrem
Ïivotního prostfiedí 157 Rozhodnutí
o poskytnutí podpory na v˘stavbu
âOV a kanalizací v celkové v˘‰i 
2 198 mil.Kã (celkové náklady na reali-
zaci jednotliv˘ch akcí ãiní 3 489 mil. Kã)
a tím dána moÏnost likvidace zneãi‰tû-
ní ve v˘‰i 8 222 t CHSK a 3 889 t
nerozpu‰tûn˘ch látek za rok. 

7.2   Státní fond 
životního prostředí

Tabulka 7.2.1   Finanční podpory SFŽP realizované v roce 2000

Subjekt podpory Dotace Půjčka Podpora celkem

tis. Kč podíl (%) tis. Kč podíl (%) tis. Kč podíl (%)

Podnikatelské subjekty

■ fyzické osoby 0 1 400 0,3 1 400 0,1

■ právnické osoby 26 030 3,8 39 052 8,9 65 082 5,8

církve 200 0,0 200 0,0

neziskové organizace 12 367 1,8 17 381 4,0 29 748 2,6

obce 642 638 92,9 371 746 84,9 1 014 384 89,8

veřejný rozpočet 10 671 1,5 8 036 1,8 18 707 1,7

Celkem 691 906 100,0 437 615 100,0 1 129 521 100,0

V oblasti podpor výstavby 
vodohospodářské infrastruktury
dochází v posledních letech ke sni-
žování finančních zdrojů, což 
dokumentuje tabulka 7.1.3. Proto
Ministerstvo zemědělství hledá
veškeré cesty, jak potřebné 
základní finanční zdroje státní 
spoluúčasti zabezpečit

Pro zaji‰tûní potfiebn˘ch finanãních
zdrojÛ v oblasti v˘stavby vodovodÛ
a kanalizací úspû‰nû pokraãovala 
v roce 2000 pfiíprava dal‰í pÛjãky EIB.,
která vyvrcholila podpisem úvûrové
smlouvy a pfiijetím dal‰ích navazujících
dokumentÛ. Tím se podafiilo posílit 
finanãní zdroje na podporu v˘stavby
infrastruktury v pfií‰tích 4 letech 
o 100 mil. EURO 

V roce 2000 do‰lo v oblasti poskyto-
vání státních podpor na vodohospo-
dáfiskou investiãní v˘stavbu k v˘razné

zmûnû schválením zákona ã. 218/2000 Sb.,
o rozpoãtov˘ch pravidlech a o zmû-
nách nûkter˘ch souvisejících zákonÛ,
a zákona ã. 219/2000 Sb., o majetku
âeské republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, a jejich provádû-
cích pfiedpisÛ. To se odrazilo v nov˘ch
pravidlech MZe pro poskytování pod-
por v rámci uveden˘ch programÛ.

Tabulka 7.1.3   Vývoj státní podpory výstavby vodovodů, úpraven vod kanalizací a čistíren odpadních
vod v rámci MZe (mil.Kč)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Podpora státního rozpočtu 3799 3250 3101 2154 1648 1718 1340

Návratná finanční výpomoc

státního rozpočtu 377 1064 1366 838 435 473 422

Dotace státního rozpočtu 3 422 2 186 1 735 1 316 1 213 1 245 918

EIB (obnova po povodních) 0 0 0 0 798 568 60

Podpora celkem 3799 3250 3101 2154 2446 2286 1400

7. Finanční podpory investic veřejných vodovodů a kanalizací a zlepšení stavu krajiny  

Pramen: MZe

Pramen: MŽP
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7.3   Finanční podpory 
Ministerstva 
životního prostředí 

Program drobné vodohospodářské
akce podporoval výstavbu 139 
kanalizací a ČOV v menších obcích
ve výši přes 280 mil.Kč

Program je zabezpeãován a fiízen 
Ministerstvem Ïivotního prostfiedí ve
spolupráci s Ministerstvem financí. 

Pfiedmûtem poskytování finanãních
prostfiedkÛ z Programu vodohospodáfi-
sk˘ch drobn˘ch ekologick˘ch akcí byla
v˘stavba, pfiípadnû rekonstrukce kanali-
zací a ãistíren odpadních vod v obcích
od 500 do 2000 ekvivalentních obyvatel
(v pfiípadû mimofiádného zájmu ochra-
ny pfiírody od 300 do 3000 EO).

V roce 2000 byla finanãní podpora
ze státního rozpoãtu (dotace, návratná
finanãní v˘pomoc) poskytnuta 64 ob-
cím ve v˘‰i 76 777 tis. Kã. Na rozesta-
vûné akce, (75 ks) pokraãující v pro-
gramu z pfiedchozích dvou let, bylo
uvolnûno 204 109 tis. Kã.

Podpora revitalizace říčních systé-
mů v roce 2000 poklesla o více
než 60 % oproti předchozímu roku

V rámci celkové koncepce a strategie
obnovy ekologické stability krajiny je
Program revitalizace fiíãních systémÛ
soubûÏnû s Programem péãe o krajinu
a Programem obnovy vesnice v˘znam-
n˘m prostfiedkem ke zv˘‰ení retenãní
schopnosti krajiny, k nápravû negativ-
ních dÛsledkÛ nevhodn˘ch zpÛsobÛ
obhospodafiování pÛdy a velkoplo‰né-
ho odvodnûní a k obnovû pfiirozené
funkce vodních tokÛ. Tyto programy
téÏ zohledÀují potfiebu realizace pre-
ventivních protipovodÀov˘ch opatfiení.

Disponibilní finanãní objem Progra-
mu revitalizace fiíãních systémÛ v roce
2000 pfiedstavoval 255,625 mil. Kã. V˘-
razné sníÏení rozpoãtu (oproti 407 mil.
Kã v roce 1999) se odrazilo v poãtu
novû zahájen˘ch opatfiení s podporou
PR¤S. V roce 2000 bylo realizováno
220 opatfiení, coÏ je o 95 ménû neÏ
v pfiedchozím roce. Bylo zahájeno 112
akcí s celkovou podporou 103,811 mil.
Kã. a pokraãovala realizace 108 akcí,
na které byla poskytnuta podpora ve
v˘‰i 151,505 mil. Kã. Z celkové podpo-

ry 255,316 mil.Kã bylo poskytnuto
2,837 mil. Kã formou návratné finanãní
v˘pomoci. 

Nejvy‰‰í poãet opatfiení byl realizo-
ván s podporou do 1 mil. Kã (129 rea-
lizovan˘ch akcí). Nejvíce finanãních
prostfiedkÛ bylo poskytnuto na akce,
u kter˘ch se v˘‰e podpory pohybovala
v rozmezí 2 - 5 mil. Kã, akce s podpo-
rou vy‰‰í neÏ 5 mil. Kã byly pouze dvû.

Nejvy‰‰í podíl na realizaci revitalizaã-
ních opatfiení mûly obce (41,8 % v‰ech
finanãních prostfiedkÛ). Pfiíspûvkové

a rozpoãtové organizace vyãerpaly 
26,4 % prostfiedkÛ, ve vût‰inû pfiípadÛ
je Ïadatelem Státní melioraãní správa
(67,2 % z finanãních prostfiedkÛ pro
rozpoãtové a pfiíspûvkové organizace);
tyto organizace ãerpají podporu v plné
v˘‰i realizaãních nákladÛ, fyzické
a právnické osoby mohou obdrÏet
podporu do v˘‰e sedmdesáti procent
nákladÛ.

Rozdûlení realizovan˘ch opatfiení
podle jejich typu opatfiení je uvedeno
v tabulce 7.3.1

Tabulka 7.3.1   Vynaložené finanční prostředky podle typu opatření (mil.Kč)

Typ opatření Počet realizovaných Finanční prostředky 

opatření (uvolněné v r. 2000)

1a ■ obnova vodních nádrží 102 116,201

1b ■ zakládání nových vodních nádrží 57 61,383

1c ■ odbahnění 7 8,714

2a ■ celková revitalizace větší části toku 14 19,325

2b ■ vodní toky - jednotlivé zásahy a stavby 

na toku a v povodí 14 20,110

3 ■ úprava pramenných oblastí 1 0,400

4 ■ úprava a tvorba biocenter, 

doprovodné zeleně a ostatní 9 25,532

■ projektové dokumentace 16 3,651

Celkem 220 255,316

7. Finanční podpory investic veřejných vodovodů a kanalizací a zlepšení stavu krajiny 

Pramen: MŽP, VÚV T.G.M.
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Legislativní opatření8.

8.1   Zákon o vodách

V srpnu 2000 byl předán vládní
návrh zákona o vodách a o změně
některých zákonů Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR

Podle plánu legislativních prací vlády
âeské republiky na 1. pololetí 2000
pfiedloÏil ministr Ïivotního prostfiedí
a ministr zemûdûlství k 31. bfieznu
2000 vládû návrh zákona o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ. Vláda
návrh pfiijala usnesením ã. 479 z 15.
kvûtna 2000 a uloÏila obûma ministrÛm
návrh dopracovat. Po jednáních vlády
12. a 26. ãervence 2000 schválila ko-
neãné znûní vládního návrhu zákona
o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
usnesením ã. 746 z 11. srpna 2000 byl
vládní návrh pfiedán Poslanecké snû-
movnû Parlamentu âeské republiky.

Poslanecká snûmovna Parlamentu
âeské republiky zafiadila vládní návrh
zákona o vodách a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ (vodní zákon) jako snûmovní
tisk 688 na 28. schÛzi a projednala ten-
to návrh v 1. ãtení 25. fiíjna 2000, s pfii-
kázáním k projednání zemûdûlskému
v˘boru a v˘boru pro vefiejnou správu,

regionální rozvoj a Ïivotní prostfiedí,
s prodlouÏením lhÛty projednávání
o 40 dnÛ.

Projednání ve v˘boru pro vefiejnou
správu, regionální rozvoj a Ïivotní pro-
stfiedí zaãalo na schÛzi tohoto v˘boru 15.
listopadu 2000, kter˘ pfieru‰il obecnou
rozpravu a usnesením ã. 184 poÏádal
ministra zemûdûlství o pfiedloÏení bilan-
ce finanãních tokÛ ve vodním hospodáfi-
ství a vládních nafiízení a vyhlá‰ek na
návrh zákona navazujících. Dále povûfiil
pfiípravou tisku k projednání ve v˘boru
podv˘bor pro ochranu Ïivotního prostfie-
dí a krajiny. PoÏadované podklady byly
pfiedány ke konci roku 2000.

V roce 2000 nebylo projednání vlád-
ního návrhu v Poslanecké snûmovnû
Parlamentu âeské republiky ukonãeno
a pokraãuje v roce 2001. 

V průběhu roku 2000 byly přijaty
další právní předpisy, které se
vztahují k vodnímu hospodářství:

■ zákon ze dne 4. srpna 2000 
ã. 305/2000 Sb., o povodích s da-
tem úãinnosti od 1. ledna 2001,

■ zákon ze dne 14. ãervence 2000 
ã. 258/2000 Sb., o ochranû vefiej-
ného zdraví a o zmûnû nûkter˘ch
souvisejících zákonÛ s datem úãin-
nosti od 1. ledna 2001 a pfiijat˘ch
provádûcích právních pfiedpisech
souvisejících s vodním hospodáfi-
stvím,

■ vyhlá‰ka Ministerstva zdravotnictví
z 9. záfií 2000 ã. 376/2000 Sb., 
kterou se stanoví poÏadavky na 
pitnou vodu a rozsah a ãetnost její
kontroly s datem úãinnosti od 
1. ledna 2001,

■ vyhlá‰ka Ministerstva zdravotnictví
z 8. prosince 2000 ã. 464/2000 Sb.,
kterou se stanoví hygienické poÏa-
davky na koupali‰tû, sauny a hygi-
enické limity venkovních hracích
ploch s datem úãinnosti od 1. led-
na 2001,

■ zákon ã. 410/2000 Sb., ze dne 
25. fiíjna 2000 kter˘m se mûní 
zákon ã. 102/1963 Sb., o rybáfiství.

V roce 2000 pokračoval i proces
přípravy a projednávání zákona 
o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a změně 
některých zákonů (o vodovodech
a kanalizacích) 

Podle usnesení vlády âeské republi-
ky ã. 529 ze dne 31. kvûtna 1999, 
k návrhu vûcného zámûru zákona
o vodovodech a kanalizacích pro 
vefiejnou potfiebu a zmûnû nûkter˘ch

zákonÛ, byl vládû ve 2. ãtvrtletí roku
2000 pfiedloÏen návrh zákona o vodo-
vodech a kanalizacích se zapracovan˘-
mi pfiipomínkami obsaÏen˘mi ve stano-
visku pfiedsedy Legislativní rady vlády.

Vláda âeské republiky pfiedloÏen˘
návrh zákona schválila sv˘m usnese-
ním ã. 888 ze dne 13. záfií 2000 a poté
dne 5. 10. 2000 pfiedloÏila Poslanecké
snûmovnû PâR. V Poslanecké snûmov-
nû PâR byl návrh v prvním ãtení 
projednán na 28. schÛzi ve dnech 

25. a 26. fiíjna 2000 jako snûmovní tisk
ã. 740 spoleãnû s vládním návrhem
vodního zákona. Poslanecká snûmovna
PâR k projednanému návrhu pfiijala
usnesení ã. 1290, kter˘m pfiikázala 
návrh zákona k projednání zemûdûl-
skému v˘boru a v˘boru pro vefiejnou
správu, regionální rozvoj a Ïivotní 
prostfiedí.

SoubûÏnû se zaji‰Èováním zákona
probíhala také pfiíprava provádûcích
pfiedpisÛ k zákonu ve formû vyhlá‰ek.

8.2   Zákon o vodovodech 
a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu
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Z prostředků Ministerstva země-
dělství jsou rozpracovány pilotní
projekty 5 dílčích povodí, které
mají ověřit funkčnost systému 
vodohospodářského plánování
v nových legislativních a provoz-
ních podmínkách České republiky

Plánování v oblasti vod podle pojetí
vládního návrhu zákona o vodách je
nezastupiteln˘m nástrojem harmoniza-
ce ochrany a uÏívání zdrojÛ povrcho-
v˘ch a podzemních vod. 

Ke konci roku 2000 je dokončeno
46 PRVKÚC a jeden je rozpracován
s termínem ukončení v roce 2001.
Evidentně převažující podíl dokonče-
ných PRVKÚC je na Moravě

Programy rozvoje vodovodÛ a kana-
lizací územního celku (dále jen

PRVKÚC) jsou koncepãní materiály je-
jichÏ pfiedmûtem je v rámci daného
územního celku:

■ analyzovat podmínky pro zaji‰tûní
Ïádoucí úrovnû vodohospodáfiské 
infrastruktury územního celku, 

■ stanovit základní koncepci opti-
málního rozvoje zásobování pitnou 

vodou, odkanalizování a likvidace 
odpadních vod vãetnû pofiadí dÛleÏi-
tosti v jednotliv˘ch lokalitách fie‰eného
území s ohledem na vlastnické vztahy,
moÏnosti financování a sociální 
prÛchodnost navrÏen˘ch postupÛ.

Zásady plánování v oblasti vod se 
fiídí principy Smûrnice 2000/60/ES 
Evropského parlamentu a Rady pfiijaté
dne 23. fiíjna 2000, ustavující rámec pro
ãinnost Spoleãenství v oblasti vodní
politiky. Principy této Smûrnice byly jiÏ
zakotveny ve vládním návrhu zákona
o vodách a budou po jeho odsouhla-
sení rozvinuty pfii jeho aplikaci. 

Jedná se o dílãí povodí Orlice, Opa-
vy, LuÏnice, Svratky a pravostrann˘ch
pfiítokÛ Labe od zaústûní Ohfie po stát-
ní hranici. Projekty byly v roce 2000

rozpracovány a budou dokonãeny
v únoru 2001.

Financování pilotních projektÛ bylo
zaji‰tûno ze zdrojÛ Mze a vlastních
zdrojÛ akciov˘ch spoleãností Povodí,
kdy z prostfiedkÛ Mze byla v roce 1998
poskytnuta na první etapu celková
ãástka 3 mil. kã a v roce 2000 na dru-
hou etapu pilotních projektÛ ãástka 
2,5 mil. kã. 

9.2   Programy rozvoje 
vodovodů a kanalizací 
územního celku  

Vodohospodářské plánování 
a programy rozvoje

9.

9.1   Vodohospodářské 
plánování  
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Mezinárodní vztahy10.

10.1   Mezinárodní spolupráce 
na hraničních vodách

V roce 2000 pokračovala meziná-
rodní spolupráce na hraničních 
vodách se SRN, Rakouskem, 
Polskem a Slovenskem

V roce 2000 se uskuteãnilo 2. zase-
dání âesko–nûmecké komise pro
hraniãní vody. Komise projednala v˘-

sledky zasedání jejích Stál˘ch v˘borÛ
pro bavorsk˘ a sask˘ hraniãní úsek
a pfiípravu spoleãn˘ch zásad pro jed-
notlivé oblasti spolupráce na hraniã-
ních vodách. Komise se dále zab˘vala
otázkami spojen˘mi s pfiímou spolu-
prácí pfiíslu‰n˘ch orgánÛ a odborn˘ch
pracovi‰È, pfiekraãováním státních hra-

nic oprávnûn˘mi osobami, aktualizací
seznamÛ hraniãních vod a nûkter˘mi
specifick˘mi úkoly spolupráce jako je
napfi. ochrana perlorodky fiíãní v hra-
niãních vodách a jejich povodí, zaji‰tû-
ní potfiebného prÛtoku vody pod vod-
ními elektrárnami na hraniãním
vodním toku Naãetínsk˘ potok (Natzs-
chung) v saském hraniãním úseku.

V dubnu 2000 se konalo 8. zasedání
âesko–rakouské komise pro hraniã-
ní vody projednala bûÏné otázky údrÏ-
by hraniãních vodních tokÛ, aktualiza-
ce Smûrnic pro varovnou sluÏbu na
hraniãních vodách, akce zásobování
vodou a vypou‰tûní odpadních vod
a péãe o kvalitu vod. Zvlá‰tní pozor-
nost byla vûnována kvalitû vod vypou-
‰tûn˘ch z Chemického závodu v Pern-
hofenu do Pulkavy ústící do Dyje. 

Jednání zmocnûncÛ vlády âeské
republiky a Polské republiky pro
spolupráci na hraniãních vodách se
v roce 2000 neuskuteãnilo, protoÏe
polská strana dosud nejmenovala pfií-
slu‰ného zmocnûnce. Spolupráce na
hraniãních vodách s Polskem probíhala
stejnû jako v roce 1999 pouze na úrov-
ni ãtyfi pracovních skupin.

V prosinci 2000 se uskuteãnilo 1. za-
sedání âesko–slovenské komise pro
hraniãní vody. Byl schválen Jednací
fiád komise, zaloÏeny spoleãné pracov-
ní skupiny pro technické otázky, pro
hydrologii a pro ochranu vod a byly
odsouhlaseny jejich pracovní náplnû.



56

Významnou událostí z hlediska me-
zinárodní spolupráce ČR v ochraně
vod byla ratifikace Úmluvy o ochra-
ně a využívání hraničních vodních
toků a mezinárodních jezer (dále
jen Úmluva) v květnu 2000 

V bfieznu 2000 se konalo 2. setkání
stran této Úmluvy v Haagu Ve spolu-
práci se Svûtovou zdravotnickou orga-
nizací byl k Úmluvû vypracován Proto-
kol o vodû a zdraví (dále jen Protokol),
kter˘ byl podepsán v Lond˘nû v ãer-
vnu 1999. Signatáfiem Protokolu je i âR
a v roce 2000 byl zahájen proces jeho
ratifikace. Gestorem za provádûní Pro-
tokolu na národní úrovni je Minister-
stvo zdravotnictví ve spolupráci s Mi-
nisterstvem zemûdûlství a Ministerstvem
Ïivotního prostfiedí. V listopadu 2000 se
zástupci âR úãastnili 1. setkání signatá-
fiÛ Protokolu v Budape‰ti.

Na druhém světovém vodním foru
organizovaném Světovou radou

pro vodu v Haagu byl projednán
dokument „Dlouhodobá vize 
o vodě, životu a životním prostředí
v 21. století“ a k ní prováděcí 
dokument „Rámcové aktivity“

Souãástí 2. svûtového fora o vodû
byla ministerská konference, které se
úãastnil také ministr Ïivotního prostfiedí
âR. Závûrem konference byla pfiijata
ministerská deklarace obsahující sedm
v˘zev pro zaji‰tûní bezpeãnosti vod
pro 21. století. 

V roce 2000 pokračovala aktivní
účast ČR v mezinárodních komi-
sích pro ochranu povodí Labe, Du-
naje i Odry. Prostřednictvím těch-
to aktivit přispívá Česká republika
k ochraně Severního, Černého
a Baltického moře

V fiíjnu 2000 se konalo jiÏ 13. zasedá-
ní Mezinárodní komise pro ochranu
Labe (MKOL), které zavr‰ilo deset let

úspû‰né mezinárodní spolupráce 
v povodí Labe. Za tûchto deset let bylo
v povodí Labe postaveno, resp. zmo-
dernizováno 237 komunálních ãistíren
odpadních vod s kapacitou nad 20 000
ekvivalentních obyvatel, z toho 28 no-
v˘ch ãistíren v âR. Kvalita vody v po-
vodí Labe stále zlep‰uje. V roce 2000
bylo dokonãeno zmapování stávající
úrovnû povodÀové ochrany v povodí
Labe a zahájena pfiíprava ke zpracování
Akãního programu povodÀové ochrany
v povodí Labe.

Informace o ãinnosti MKOL jsou pro
vefiejnost dostupné prostfiednictvím 
Internetu na adrese www.ikse-mkol.de.

V rámci spolupráce v Mezinárodní
komisi pro ochranu Dunaje (MKOD)
byl zpracován a pfiipraven ke schválení
„Spoleãn˘ akãní program povodí 
Dunaje“. Program shrnuje priority prá-
ce MKOD pro období 2001-2005, které
jsou v souladu s hlavními cíli Úmluvy
o spolupráci pro ochranu a únosné 
vyuÏívání Dunaje. V roce 2000 byl do-
konãen nov˘ informaãní systém MKOD
s názvem „DANUBIS“, kter˘ je dostup-
n˘ na Internetu pod adresou www.icp-
dr.org/danubis. Souãasnû s ukonãením
finanãní podpory MKOD ze zdrojÛ
PHARE byly poloÏeny základy pro no-
v˘ pûtilet˘ projekt hrazen˘ GEF „Regi-
onální projekt Dunaje“. Tento projekt
je zamûfien zejména na naplnûní 
„Memoranda porozumûní mezi MKOD
a Mezinárodní komisí pro ochranu 
âerného mofie“ z roku 1999. 

Mezinárodni komise pro ochranu
Odry pfied zneãi‰tûním (MKOO)
se v prÛbûhu roku 2000 soustfiedila 
zejména na vyhodnocení stavu realiza-
ce investic proveden˘ch v letech
1997–1999 v rámci „Programu naléha-
v˘ch opatfiení pro ochranu fieky Odry
pfied zneãi‰tûním na léta 1997–2002“
a rozpracování „Akãního programu na
léta 2003–2010“. Dokonãen a pfiipraven
ke schválení byl „Mezinárodní varovn˘
a poplachov˘ plán pro Odru“, pokra-
ãovala pfiíprava dokumentu „Strategie
a zásady akãního programu ochrany
pfied povodnûmi“. 

10.2   Mezinárodní a regionální spolupráce 
v povodí evropských řek 
Labe, Odry a Dunaje

10. Mezinárodní vztahy
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Proces přímých vyjednávání mezi
Evropskou komisí a Českou republi-
kou pokračoval i v roce 2000 a byl
zaměřen hlavně na problematiku
implementace směrnic ES, kde ČR
indikovala potřebu přechodných ob-
dobí (čištění městských odpadních
vod, nitráty ze zemědělských zdro-
jů, nebezpečné látky, jakost vody
pro lidskou spotřebu)

V rámci negociaãního procesu zpra-
covala âR v roce 2000 Dodateãné 
informace ke Spoleãné pozici EU ke
kapitole 22 Îivotní prostfiedí, zamûfiené
pfiedev‰ím na problematiku implemen-
tace problémov˘ch smûrnic, pro které
Ïádala âR pfiechodná období a ekono-
mick˘ch dopadÛ jejich implementace.
Na základû probûhl˘ch jednání a tech-
nick˘ch konzultací s Evropskou komisí
formulovala âR závûrem roku 2000
dal‰í, druhé, Dodateãné informace,
kde na základû nejnovûj‰ích informací
z monitoringu, z dopadov˘ch studií
a na základû v˘kladu EK k ãasov˘m
krokÛm implementace pfiehodnotila 
Ïádosti o pfiechodná období a v oblasti
ochrany vod odstoupila od poÏadavku
na pfiechodné období pro implementa-
ci smûrnic o nebezpeãn˘ch látkách,
nitrátech ze zemûdûlsk˘ch zdrojÛ a pit-
né vodû. âR pfiijme do data vstupu pfií-
slu‰né programy opatfiení k implemen-
taci smûrnic, jejichÏ realizace v praxi
bude pfiesahovat urãitou dobou (max.
‰est let) datum vstupu.

Byla zpracována řada důležitých
koncepčních a strategických mate-
riálů, které byly projednány vládou

Vedle kaÏdoroãnû aktualizovaného
Národního programu pfiípravy âR na
vstup do EU a Poziãního dokumentu
ke kapitole 22 – Îivotní prostfiedí, for-
mulujících krátkodobé a stfiednûdobé
úkoly a zámûry âR v procesu aproxi-
mace, byl v návaznosti na Aproximaãní
strategie zpracován Implementaãní
plán pro oblast Ïivotního prostfiedí.
V tomto obsáhlém materiálu, kter˘
schválila vláda v srpnu 2000, byly pro
jednotlivé smûrnice detailnû rozvedeny

transpoziãní a implementaãní úkoly,
stanoveny termíny jednotliv˘ch krokÛ
a stanoveny zodpovûdné subjekty. Byl
zde rovnûÏ proveden odhad nákladÛ
a personálních potfieb, spojen˘ch s im-
plementací smûrnic v oblasti Ïivotního
prostfiedí. V ekonomické oblasti byly
zpracovány dopadové studie a návaz-
nû první finanãní strategie pro financo-
vání implementace smûrnice
91/271/EHS o ãi‰tûní mûstsk˘ch od-
padních vod, kter˘ vláda vzala na vû-
domí 11.10.2000. Dále byla rozpraco-
vána finanãní strategie pro
implementaci smûrnice o dusiãnanech
ze zemûdûlsk˘ch zdrojÛ.

Na podporu implementace v problé-
mových oblastech uvolnila Evropská
komise v rámci programu PHARE
částku 1 mil. EUR na realizaci twin-
ning projektu „Implementační stra-
tegie v oblasti voda v ČR“, který byl
po proběhlém výběrovém řízení za-
hájen v září 2000 

Projekt, kter˘ realizují t˘my expertÛ
z Velké Británie, Rakouska a Francie,
je zamûfien na implementaci smûrnic
o nebezpeãn˘ch látkách v povrcho-
v˘ch a podzemních vodách, dusiãna-
nech ze zemûdûlsk˘ch zdrojÛ a pitné
vodû.

10.3   Příprava ČR 
na přijetí 
do Evropské unie 

10. Mezinárodní vztahy
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Výzkum a vývoj 
ve vodním hospodářství

11.

11.1   Výzkum a vývoj v působnosti MZe

V roce 2000 bylo účelové
financování výzkumu 
a vývoje v oblasti vodního
hospodářství prováděno
z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva zemědělství
ve výši 7,75 mil. Kč

Zamûfiení projektÛ je orien-
továno na komplexní v˘zkum
problematiky ochrany a vyuÏí-
vání vody jako pfiírodního ne-
obnovitelného zdroje, na otáz-
ky hospodafiení s vodou
v pÛdû a v krajinû s cílem
zv˘‰ení retence vod v krajinû,
na problematiku péãe o vodní
toky a ochranu pfied povodnû-
mi z hlediska uplatÀování ve-
fiejného zájmu a na fie‰ení pro-
blémÛ souvisejících se
zabezpeãením kvalitní pitné
vody a ke zdokonalování ãistí-
rensk˘ch procesÛ. 

Pfiehled fie‰en˘ch projektÛ
v jednotliv˘ch programech je
uveden v tabulce 11.1.1

V˘sledky vefiejn˘ch soutûÏí
a v˘stupy fie‰ení, v˘roãní zprá-
vy a dal‰í údaje o V˘zkum-
n˘ch programech jsou uvefiej-
Àovány na internetu na adrese
http://www.bnet.cz/nazv.

Tabulka 11.1.1   Projekty řešené v roce 2000 v rámci Výzkumných programů 1996-2000 (2001)

Tabulka 11.1.2   Projekty řešené v roce 2000 v rámci Výzkumných programů 2000-2004 

Název projektu Období řešení

■  v podprogramu 11A – Hospodaření s vodou v krajině a ochrana hydrosféry

Regulace odtoku povrchové a půdní vody v povodí

s ohledem na ochranu vod 1996-2000

Závlahy v procesu stabilizace intenzivního zemědělství 1996-2000

Využití retenčního potenciálu krajiny při snižování povodňových průtoků a návrh opatření 

na jejich neškodné odvádění 1999-2001

Zásady tvorby a využití zón diferencované ochrany vod v povodích vodárenských nádrží 1999-2001

■  v podprogramu 11B – Technologie a ekonomika vodovodů a kanalizací

Výzkum možností ekologické a ekonomické úpravy 

a dopravy  pitných vod 1996-2000

Využití poznatků z populační dynamiky aktivovaných kalů pro řešení provozních problémů 

systémů biologického odstraňování nutrientů 1999-2001

Hygienizace čistírenských kalů 1999-2001

Název projektu Období řešení

■ v okruhu A) Ochrana, uchování a setrvalé využívání základních přírodních zdrojů 

v zemědělství a pro rozvoj venkovského prostoru

Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině 2000-2004

Protierozní a protipovodňová opatření v malých zemědělských a lesních povodích 2000-2002

■  v okruhu F) Vodní hospodářství, péče o vodní toky, ochrana před povodněmi

Analýza povodňových škod a její využití pro prevenci 2000-2002

Integrovaný soubor podkladů pro formalizované hodnocení mimo produkčních  

funkcí (služeb) vodního hospodářství 2000-2002

■  v okruhu G) Vodárenství, stokování a čistírenství

Optimalizace procesů úpravy pitné vody umožňující separaci oocyst prvoků Cryptosporidium spp. 2000-2004

Integrovaný přístup při návrhu rekonstrukcí a modernizací ČOV 2000-2004

Výzkum a vývoj v oblasti řešení
problémů ochrany, uchování 
a setrvalého využívání základních
přírodních zdrojů - půdy a vody
v zemědělství a pro rozvoj venkov-
ského prostoru zajišťoval Výzkum-
ný ústav meliorací a ochrany půdy
Praha

V rámci projektu VaV popsan˘ch
v tabulce 11.1.1 a 11.1.2 byly fie‰eny
tyto problémové okruhy: regulace od-
toku povrchové a pÛdní vody v povo-
dí s ohledem na ochranu vod, zpÛsoby

omezení degradace pÛd erozí a systé-
my protierozní ochrany, hodnocení 
retenãní vodní kapacity pÛd a krajiny
pfii povodních a vyuÏití retenãního po-
tenciálu krajiny pfii sniÏování povodÀo-
v˘ch prÛtokÛ, protipovodÀov˘ch opat-
fiení v mal˘ch zemûdûlsk˘ch a lesních
povodích, zásady tvorby a vyuÏití zón
diferencované ochrany vod v povodích
vodárensk˘ch nádrÏí, uplatnûní systé-
mÛ alternativního managementu ochra-
ny pÛdy a vody v krajinû a uplatnûní
závlah v procesu stabilizace intenzivní-
ho zemûdûlství. 

V˘zkumn˘ zámûr „Komplexní hospo-
dafiení problémÛ hospodafiení s pÛdou,
vodou a krajinou“, schválen˘ Radou
vlády pro v˘zkum a v˘voj, na období
1999 aÏ 2003, zaji‰Èuje rozvoj pfiíslu‰-
n˘ch vûdních oborÛ spolu s dosahová-
ním v˘sledkÛ upotfiebiteln˘ch v apliko-
vaném v˘zkumu, v˘voji a v praxi.
¤e‰ení je zamûfieno pfiedev‰ím na pro-
blémové okruhy anal˘zy a optimaliza-
ce hydrologick˘ch procesÛ v krajinû,
tvorbu ucelen˘ch systémÛ preventivní
ochrany pozemkÛ a krajiny proti ex-
trémním meteorologicko-hydrologic-

Pramen: MZe

Pramen: MZe
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11.2   Výzkum a vývoj 
v působnosti MŽP  

V resortu MŽP je vodohospodář-
ský výzkum a vývoj soustředěn ve
Výzkumném ústavu vodohospodář-
ském T. G. Masaryka Praha, kte-
rému MŽP v roce 2000 poskytlo
příspěvek přes 90 mil.Kč

Ochrana vod v âR je zaloÏena na
ochranû povrchov˘ch a podzemních
vod v ucelen˘ch hydrologick˘ch povo-
dích a hydrogeologick˘ch rajonech.
K podpofie této koncepce pokraãovaly
práce na tfiech národních projektech –
Projekt Labe, Projekt Morava a Projekt
Odra. 

Projekt Ochrana a uÏívání vodních
zdrojÛ v rámci uceleného povodí
(Projekt Labe III – 1999 - 2002) nava-
zuje na v˘sledky projektÛ Labe I
a Labe II. Jeho hlavním cílem je pro-
hlubování znalostí a syntéza poznatkÛ
v uceleném povodí Labe v intencích
Rámcové smûrnice EU o vodách. 
V roce 2000 byl v rámci prací na úkolu
vyhodnocen cyklick˘ biomonitoring
z let 1993, 1996 a 1999, zji‰tûna funkã-
nost nûkolika rybích pfiechodÛ, prove-
den prÛzkum labsk˘ch ramen z hledis-
ka jejich vyuÏití pro reprodukci rybí
populace (vãetnû návrhu na jejich
úpravu) a zhodnocení pfiínosÛ ochrany
vod pomocí environmentálních indiká-
torÛ.

V návaznosti na pfiedchozí etapy po-
kraãuje Projekt Morava III (2000 
– 2002) v fie‰ení problematiky ochrany
vod a jejího prostfiedí v povodí fieky
Moravy. Na základû syntézy dosaÏen˘ch

poznatkÛ z fie‰ení v roce 2000 byl for-
mulován souhrn návrhÛ a opatfiení za-
mûfien˘ch na redukci zdrojÛ zneãi‰tûní,
ochranu povrchov˘ch a podzemních
vod a fiíãních ekosystémÛ. 

V rámci Projektu Odra II (1998 
– 2002) byla v roce 2000 provedena
hydrochemická a hydrobiologická sle-
dování jakosti vod, hodnocení zdrojÛ
zneãi‰tûní a hydrologická mûfiení. Byla
provádûna hodnocení jakosti vod v to-
cích a jakosti vypou‰tûn˘ch odpadních
vod z bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní pod-
le smûrnic EU. PfiedbûÏnû byl stanoven
návrh rozsahu citliv˘ch oblastí v povo-
dí Odry a pokraãovaly práce na tvorbû
a úpravách makety charakteristik oblas-
tí fiíãních povodí (Opavy a Ostravice).

Tyto tfii stûÏejní projekty jsou dopl-
nûny fiadou dal‰ích projektÛ.

V rámci projektÛ v˘zkumu a v˘voje
MÎP v oblasti ochrany vod fie‰í projekty: 

■ V˘voj metod pro stanovení ex-
trémních povodní, 

■ Vodohospodáfiské fie‰ení rekultiva-
ce a revitalizace Podkru‰nohorské
uhelné pánve, 

■ Omezování plo‰ného zneãi‰tûní
povrchov˘ch a podzemních vod
v âR,

■ V˘zkum metod a rozvoj pfiedpo-
vûdních modelÛ pro potfieby 
povodÀové ochrany, 

■ Predikãní modely fiíãních eko-
systémÛ,

■ Systém opatfiení v hydrologick˘ch
povodích ke sníÏení ‰kodliv˘ch
následkÛ povodní, 

■ V˘skyt a pohyb nebezpeãn˘ch 
látek v hydrosféfie âR, 

■ Obnova fiíãního kontinua Labe
zprÛchodnûním rybích pfiechodÛ, 

■ Hodnocení moÏností ãi‰tûní od-
padních vod ze zdrojÛ do 2000
EO, 

■ Management rybníkáfiského 
hospodafiení ‰etrného k pfiírodû
a ãi‰tûní podzemních vod sorbenty
uhelného pÛvodu.

Výzkumný ústav vodohospodářský
T.G.Masaryka řeší schválené vý-
zkumné záměry na období 1999 
– 2003

■ V˘zkum a v˘voj kvantitativních
charakteristik hydrosféry,

■ V˘zkum a v˘voj metod, procesÛ
a aplikací v oblasti kvalitativních
charakteristik hydrosféry vãetnû
monitoringu,

■ V˘voj a v˘zkum bilance a predikce
antropogenû ovlivnûn˘ch systémÛ,

■ V˘voj informaãních technologií
v oblasti voda.

■ V˘zkum vlastností a funkcí vody
jako dynamického ekologického
ãinitele,

■ V˘zkum a v˘voj ovlivnûní hydro-
sféry pfii nakládání s odpady
a ‰kodlivinami.

Na projektech z oblasti „hydrosféra“
se podílí i âesk˘ hydrometeorologick˘
ústav a Hydroprojekt Praha a.s.

k˘m situacím, racionálnímu vyuÏívání
vod v such˘ch obdobích, hospodafie-
ním s odvodÀovacími a závlahov˘mi
systémy, revitalizaci drobn˘ch tokÛ
a úpravy biotopÛ mokfiadÛ, koncepci
krajinného plánování vãetnû vodního
hospodáfiství v rámci pozemkov˘ch
úprav a zdokonalování aplikaãních da-
tov˘ch a geografick˘ch systémÛ pro
pÛdu a vodu.

11. Výzkum a vývoj ve vodním hospodářství 
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Historie rybářství a rybníkářství1.

Rybáři a rybníkáři mají své pevné
postavení v českých zemích již od
středověku

Vznik nejstar‰ích vodních nádrÏí 
– rybníkÛ na území na‰eho státu se
datuje od poãátku 12. století. Tyto 
rybníky vznikaly pfiedev‰ím na men-
‰ích potocích nebo fiíãkách pfiehraze-
ním jejich toku krátkou hrází zpevnû-
nou jílem, dfievem a kameny. 

JiÏ od poãátku budování nemûly 
rybníky pouze v˘znam rybochovn˘,
i kdyÏ tento úãel byl úãelem priorit-
ním. Rybníky souãasnû plnily i funkci
zadrÏování vody v krajinû. Svûdãí
o tom zprávy o prvních moravsk˘ch
rybnících, které jsou vesmûs z území
chud˘ch na vodu. Existence tûchto
rybníkÛ je nejãastûji uvádûna ve 
spojitosti s ml˘ny a hamry. Jejich bu-
dováním se pfiemûÀovala neúrodná
moãálovitá krajina na krajinu kulturní

pfii zachování pfiirozen˘ch vodních 
zásob. 

Rybníky mûly tedy od nejstar‰ích
dob pfieváÏnû víceúãelov˘ charakter
a tato víceúãelovost se rÛstem kultur-
nosti krajiny a vzájemn˘m prolínáním
rozdílné hospodáfiské ãinnosti ãlovûka
v krajinû stále více prohlubovala. 

JiÏ pfied polovinou 14. století se
v ãesk˘ch zemích zaãínaly rybníky 
budovat v rovinách, ãasto zamokfie-
n˘ch. Nejznámûj‰ím stavitelem rybníkÛ
se stal Jakub Krãín z Jelãan, kter˘ pfie-
tvofiil moãálovitou oblast jiÏních âech
v oblast rybníkÛ a rybníkáfiÛ. V období
od 14. do 16. století byla vybudována
rozsáhlá vodní díla, která je‰tû po 
staletí slouÏí svému úãelu a udivují 
dodnes technickou dokonalostí. 

Tento rozvoj rybníkáfiství umoÏnilo
i roz‰ífiení znalostí o mechanice zemin

a charakteristice prÛsakov˘ch ãar. 
Udává se, Ïe v 16. století bylo v histo-
rick˘ch zemích 78 tis. rybníkÛ o celko-
vé plo‰e 120 tis. ha. Nejvût‰í vodní
plochou v ãesk˘ch zemích byl v té 
dobû rybník Blato na Podûbradsku,
kter˘ mûfiil 990 ha.

Rybářství a rybníkářství procháze-
lo od počátku novověku značnými
změnami

Hlavním posláním rybníkÛ bylo zajis-
tit v podmínkách stfiedovûké extenzivní
zemûdûlské v˘roby stál˘ a relativnû vy-
sok˘ zdroj pfiíjmÛ z chovu ryb, kter˘
nepodléhal tak snadno rÛzn˘m pohro-
mám a vykazoval malé poÏadavky na
spotfiebu materiálÛ a lidské práce.

Poãátkem 19. století se zmûnilo 
pofiadí ekonomické v˘hodnosti pfii 
vyuÏívání zemûdûlské pÛdy. Zaãalo se
rychle ‰ífiit pûstování nov˘ch plodin
(cukrovka), zv˘‰ila se intenzita zemû-
dûlské produkce a hektarové v˘nosy.
To mûlo za následek ru‰ení rybniãních
hrází v‰ude tam, kde bylo moÏno pfie-
vést plochy rybníkÛ na úrodnou pÛdu. 

Koncem 19. a v 20. století pronikaly
do rybniãního hospodafiení nové pro-
duktivní metody, zvy‰ovala se v˘znam-
nû v˘nosnost rybníkÛ, coÏ bylo dopro-
vázeno posunem kvality vody od
neúrodn˘ch oligosaprobních pomûrÛ
k stfiednû aÏ vysoce úÏivn˘m. 

Pfiesto, Ïe je v souãasné dobû kvalita
rybniãních vod hor‰í neÏ byla v uply-
nul˘ch staletích, jsou rybníky stále zfie-
telnûji vnímány jako souãást pfiírodního
prostfiedí a nikoliv pouze jako plochy
urãené k produkci ryb. Od roku 1992
je postavení rybníkÛ právnû upraveno
formou tzv. v˘znamn˘ch krajinn˘ch
prvkÛ. Proto i péãe o rybníky, které
pfiedstavují souãást národního kulturní-
ho, technického a pfiírodního bohat-
ství, by mûla b˘t zájmem nejen jejich
majitelÛ, ale celé spoleãnosti. 
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Stávající makroekonomické 
podmínky v ČR

2.

2.1   Ekonomický vývoj 
od roku 1991 
do roku 2000

Produkce tržních ryb zůstává sta-
bilní přes mírné výkyvy, doprovází
ji pokles ceny ryb

V˘voj produkce trÏních ryb za období
1991-2000 dokumentuje tabulka 2.1.1

Po poklesu v letech 1996 – 1998,
zpÛsobeném pfiedev‰ím cenovou kon-
kurencí substituãních potravin a vyso-
kou cenou ryb, se produkce opût zaãí-
ná zvedat a dosahovat trÏnû reálné
objemy na úrovni 19 - 20 tisíc tun.

Dominantní rybou je kapr (kolem 87 %
z celkové produkce), za ním následují lo-
sosovité ryby (necel˘ch 5 %), b˘loÏravé
ryby (více neÏ 3 %) a lín (necelá 2 %). 

Na export odchází roãnû v prÛmûru
8 tisíc tun Ïiv˘ch ryb (43 – 44 %), 
domácí trh pojme zhruba 8,5 tisíc tun
Ïiv˘ch ryb (46 – 47 %) a cca. 2 tis. tun
pfiedstavují v˘robky z ryb (10 %).

V posledních letech se prohlubuje
nepfiízniv˘ vliv ochrany predátorÛ 

(zejména kormorána velkého, vydry
fiíãní a volavky popelavé) na ‰kody
zpÛsobované na rybách. V rámci celé
âR dosáhly tyto ‰kody napfi. v roce
1999 celkem 164,6 milionÛ Kã. 

Do v˘voje produkãního rybáfiství po-
sledních let se negativnû promítají far-
máfiské ceny ryb, pfiedev‰ím kapra. Ke
zmûnû v˘voje cen do‰lo v roce 1997,
kdy se sníÏil zájem spotfiebitelÛ doma
i v zahraniãí o kapra, zjevnû jako reak-
ce na rostoucí cenu za 1 kg. Následo-
val pokles cen, kter˘ se nezastavil ani
v roce 2000, kdy cena kapra klesla
o 10 % ve srovnání s úrovní v roce
1999. Postupnû dochází ke zklidnûní
a stabilizaci cenov˘ch relací.

Po politicko-společenských změ-
nách v roce 1989 došlo k rozděle-
ní a privatizaci státních podniků
zabývajících se rybářskou prvový-
robou, službami i následným zpra-
cováním ryb 

Z hlediska objemu rozdûlení majetku
pÛvodních státních subjektÛ bylo 50,7 %
transformováno do akciov˘ch spoleã-
ností a 47,7 % bylo pfiedmûtem pfiímé-
ho prodeje pfiedem urãenému vlastní-
kovi. Minoritní ãást majetku ve v˘‰i 
1,6 % byla pfiedmûtem vefiejn˘ch dra-
Ïeb, vefiejn˘ch soutûÏí a bezúplatn˘ch
pfievodÛ na obce.

Tabulka 2.1.1  Vývoj produkce za období 1991-2000

Ukazatel Roky

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Produkce 

v 1000 t živé hmotnosti 18,7 20,8 20,1 18,7 18,7 18,2 17,6 17,2 18,8 19,5

Zdroj: Rybářské sdružení ČR

Tabulka 2.2.1   Přehled počtu rybníků podle
rozlohy

Velikost zatopené plochy Počet

rybníka v ha rybníků

> 50 110

10 – 50 668

5 – 10 940

Celkem  > 10 ha 778

Celkem  >   5 ha 1718

Celkem  <   5 ha > 20 000

Zdroj: VD TBD a.s.

2.2   Struktura a kategorizace 
rybničního fondu  

Rybníky jsou na území České 
republiky rozmístěny nerovnoměrně,
nejvíce rybníků má rozlohu do 5 ha

V âeské republice se v souãasnosti
nachází více neÏ 24 tisíc rybníkÛ a ma-

l˘ch vodních nádrÏí, celková plocha
dosahuje kolem 52 tisíc hektarÛ. Tyto
rybníky umoÏÀují zadrÏet objem vody
kolem 625 milionÛ m3, vlivem zazem-
nûní rybníkÛ je v‰ak tato kapacita sní-
Ïena pfiibliÏnû o celou tfietinu.
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Nejvíce rybníků je v sou-
časnosti soustředěno 
do 24 hlavních rybničních
soustav

¤ada dal‰ích soustav je situ-
ována napfi. na Karlovarsku,
Chebsku, Pelhfiimovsku, 
Jihlavsku, Telãsku, Tfie‰Èsku,
Lan‰krounsku, Dûãínsku, 
Ostravsku, v okolí Prahy
a v dal‰ích oblastech. 

Nejv˘znamnûj‰í rybniãní
soustavy jsou zobrazeny v ná-
sledující mapce, která vychází
z Generelu rybníkÛ a nádrÏí,
kter˘ byl pofiízen Minister-
stvem zemûdûlství v roce
1995.

Přehled hlavních soustav rybníků a nádrží ČR

soustavy pfiipravené k inventarizaci

soustavy zdokumentované

Most

Karlovy Vary

Cheb

Klatovy

Liberec

Mladá Boleslavslavlav

Tábor

v Hradecv JindfiichÛv

Olomouc

Bene‰ovPfiíbramPfiíbramPfiíbram

Jihlava

·umperk

Hodonín

Uherské Hradi‰tû

SvitavySS

Pardubice

Trutnov

PRAHA

ÚSTÍ NAD LABEMMM

PLZE≈

âESKÉ BUDùJOVICOVOVICBUDBUDùJOVICE

HRADEC KRÁLOVÉ

BRNO

OSTRAVA

1

2

4

3

5

9

10

11

8

121212

15

14

13

16

17

18

24

19

21

22

23

20
6

7
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Tabulka 2.2.2   Přehled hlavních rybničních soustav ČR

Číslo Název Počet rybníků 

soustavy soustavy Oblast - území soustavy > 1 ha

1 Třeboň Veselí n/Lužnicí - Chlum – Suchdol n/L - Lišov 393

2 Jindřichův Hradec Kard.Řečice - Počátky - N. Řečice - Stráž n/Nežárkou 437

3 Hluboká n/Vltavou Vodňany - Kamenný Újezd – Netolice 264

4 Nové Hrady Borovany 141

5 Blatná Žinkovy - Nalžovské Hory – Strakonice - Čimelice 375

6 Tábor Kostelec n/Vltavou - Obrataň – Deštná - Soběslav 316

7 Benešov Neveklov - Dublovice - Sedlčany - Votice - Postupice 100

8 Dobříš Příbram 27

9 Rokycany Rožmitál pod Třemšínem – Hořovice 52

10 Holýšov Stod 32

11 Bor u Tachova Tachov - Chod. Planá - Teplá - Černošín - Semněvice 143

12 Mšec Řevničov 43

13 Doksy Česká Lípa – Kravaře 20

14 Dymokury Rožďálovice - Libáň - Kopidlno - Křínec 111

15 Bečváry Uhlířské Janovice - Mukařov – Plaňany 28

16 Lázně Bohdaneč Přelouč 33

17 Skuteč Hlinsko - Nasavrky – Chrast 25

18 Žďár n/Sázavou Ždírec nad Doubravou 35

19 Litomyšl Vysoké Mýto - Ústí nad Orlicí – Svitavy 28

20 Přerov Dub nad Moravou - Tovačov – Chropyně 10

21 Pohořelice Židlochovice - Vranovice – Branišovice 18

22 Břeclav Lednice - Sedlec – Valtice 10

23 Hodonín Dubňany - Mutěnice – Lužice 19

24 Křižanov Nové Město na Moravě – Bohdalov 164

Pozn.: Výběr soustav byl orientován zejména na rybníky, situované na tocích nebo v jejich okolí, tvořící interaktivně
provázané vodohospodářské celky, resp. soustavy. Zařazeny byly všechny především soustavy přes 10 ha, které
zahrnují přibližně 15 % celkového počtu existujících rybníků. 
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2.3   Technický stav 
rybníků v ČR

Největším problémem technického
stavu rybníků je jejich zabahnění
a související zazemnění

Souãasn˘ stav zanesení rybníkÛ sedi-
menty v podstatû odpovídá stáfií ryb-
niãního fondu a souvisí se zmûnami
krajiny (odlesnûní, zmûny agrotechni-
ky, atd.), ke kter˘m do‰lo v povodí
i na vlastních vodních. DÛvodem toho-
to stavu je dlouhodobû zanedbávaná
údrÏba rybniãních nádrÏí.

Stav zanesení rybníkÛ sedimenty
omezuje v˘znamnou mûrou jejich aku-
mulaãní a ochranné prostory a je
v souãasné dobû patrnû problémem
nejzávaÏnûj‰ím. Pfiedstavu o objemech
sedimentÛ v rybnících pfiiná‰í následu-
jící tabulka 2.3.1

Pfii zpracování této problematiky
v rámci Generelu rybníkÛ a nádrÏí
âeské republiky byly rybniãní nádrÏe
rozdûleny z hlediska naléhavosti od-
stranûní sedimentu do tfií tfiíd:

■ V I. tfiídû - jsou zaãlenûny nádrÏe
prakticky zcela zazemnûné, které mají
prÛmûrnou mocnost usazenin vût‰í neÏ
0,4 m a vyÏadují okamÏit˘ zásah.

■ Ve II. tfiídû - jsou zafiazeny nádrÏe
s mocností usazenin 0,2 - 0,4 m, s v˘hle-
dem tûÏby bahna v pfií‰tích 7-15 letech. 

■ Do III. tfiídy - jsou fiazeny nádrÏe
zanesené usazeninami zatím na pfiijatel-
né úrovni, u kter˘ch se pfiedpokládá
odstranûní sedimentu v ãasovém hori-
zontu po roce 2010-2020. Pfiesto v‰ak

i tyto usazeniny sniÏují v˘znamnû (cca
o 10-20 %) akumulaãní prostor nádrÏí.

Graf 2.3.1 porovnává objem usazenin
podle tfiíd naléhavosti v rybniãním
bahnû a okrajích.

Celkem je v rybnících âR uloÏeno
cca 197 mil. m3 sedimentÛ, coÏ neje-
nom sniÏuje jejich akumulaãní schop-
nost, ale zároveÀ hmota sedimentÛ
pfiedstavuje trvalou zátûÏ pro ekosysté-
my rybníkÛ a jejich soustavy.

Zanedbávaná údržba je též příči-
nou vesměs špatného technického

stavu hrází, funkčních objektů 
rybníků a jejich ovládacích zařízení

Na základû prÛzkumu lze souãasnou
situaci ve stavu hrází, funkãních objek-
tÛ rybníkÛ a jejich ovládacích zafiízení
v âR charakterizovat a shrnout v tabul-
ce 2.3.2

V souãasné dobû se projevuje pozi-
tivní trend díky zlep‰ení pfiístupu vlast-
níkÛ k odstraÀování závad v technic-
kém stavu rybníkÛ a ke zlep‰ení stavu
ovládacích zafiízení.

Tabulka 2.3.1   Odhad objemu usazenin v malých
vodních nádržích a rybnících
ČR - (údaje v tis. m3)

Druh Z toho 

sedimentu
celkem

ve třídě naléhavosti

I. II. III.

rybniční 

bahno 151 495 6 464 87 840 57 191

rybniční 

okraje 44 741 1 919 25 935 16 887

sediment 

celkem 196 236 8 383 113 775 74 078

Zdroj: Generel RaN, Hydroprojekt a kol.

Graf 2.3.1   Zastoupení tříd dle naléhavosti odstranění usazenin v rybničním bahně 
a okrajích (v m3)

Pramen: Generel RaN, Hydroprojekt a kol.

Tabulka 2.3.2   Přehled technických závad na rybnících v % celkového počtu rybníků na území ČR

Typ závady Výskyt závady v %

Špatný stav výpustného zařízení 

závady na výpustném potrubí, na potrubní jámě a vypouštěcím objektu 

(s přímým vlivem na stabilitu hráze v případě výskytu kaveren) 40

Neudržovaná vegetace na hrázi (působí nepřehlednost povrchu hráze) 35

Zamokřené podhrází (vazba na sníženou stabilitu hráze) 35

Nevyrovnaná koruna hráze (průlehy, vyjeté koleje a další deformace) 30

Špatný stav bezpečnostního přelivu 25

Nedostatečně kapacitní bezpečnostní přeliv - ve vztahu k aktuálním hydrologickým údajům ČHMÚ 

(možnost potenc.přelití koruny hráze při průchodu povodňových vln) 25

Deformace na povrchu hráze (zátrhy, sesuvy, trhliny na vzdušném svahu) 25

Porušené opevnění návodního svahu 25

Nevyhovující převýšení koruny hráze (přímé přelití při povodních) 10

Omezená až vyloučená průjezdnost hráze

(významné pro případný zásah při ohrožení bezpečnosti rybníka) 10

Soustředěné vývěry vody či plošné průsaky ve vzdušném svahu (ohrožuje stabilitu nádrže) 5

Existující kaverny v tělese hráze nevyčísleno

Omezená dostupnost rybníka pro obsluhu (pro řešení mimořádných situací např. při povodních, 

urychlené otevření bezpečnostních zařízení nevyčísleno

Zdroj: Generel RaN, Hydroprojekt a kol.

2. Stávající makroekonomické podmínky v ČR
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Vztah rybářství a rybníkářství 
k životnímu prostředí

3.

Voda je základní sloÏkou Ïivotního
prostfiedí, vytváfií základní podmínky
pro existenci ekosystémÛ. 

Rybníky jsou významným 
stabilizačním prvkem krajiny 
se schopností chránit území před
povodněmi

Ve specifick˘ch pfiírodních podmín-
kách na‰í republiky, kdy naprostá vût-

‰ina vody odtéká územím a jedin˘m
primárním zdrojem vody jsou atmosfé-
rické sráÏky, mají vodní nádrÏe a ryb-
níky nezastupiteln˘ v˘znam pro aku-
mulaci vody a fiízenou regulaci odtokÛ.
Eliminují ãasové a prostorové rozdûlení
sráÏek, v˘raznû modifikují ekologické

prostfiedí v jejich blízkém i vzdáleném
okolí.

Nesporná je jejich schopnost ãásteãnû
zachycovat povodnû a zmírnit tak jejich
‰kodlivé následky. Nûkteré z velk˘ch
historick˘ch rybníkÛ byly budovány 
cílenû téÏ k ochranû proti povodním.

Vodní útvary a tedy rovnûÏ rybníky
a jejich soustavy vÏdy pozitivnû ovliv-
Àovaly strukturu krajiny a aãkoliv jsou

umûl˘mi biotopy, v˘raznû stabilizovaly
biodiverzitu na‰eho území, zejména
specifické druhy ichtyofauny. 

3.1   Vliv rybníků na zadržování vody 
v krajině a jejich význam 
v protipovodňové ochraně 
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3. Stav rybářství a rybníkářství k životnímu prostředí

Rybníky pozitivně ovlivňují krajinu
nejen z estetického hlediska, ale
i z hlediska životního prostředí

Rybniãní soustavy âeské republiky,
která vznikaly od 12. století pfiedstavují
celoevropsk˘ technick˘ a pfiírodovûdn˘
unikát. Rybníky patfií po staletí neod-

myslitelnû k ãeské krajinû, jsou jedním
ze základních prvkÛ, tvofiících její obraz.

Kromû nezanedbatelného estetické-
ho pÛsobení, v‰ak mají rybníky pro
krajinu rovnûÏ i dal‰í mimoekonomic-
k˘ v˘znam. Podílí se na budování její
„zdravé“ podstaty, vyváÏenosti, jejích

vnitfiních funkcí, nicménû vytváfiejí
podmínky pro hospodáfisk˘ rozvoj 
– aÈ pro produkãní chov ryb anebo
zaji‰tûní provozu hamrÛ, ml˘nÛ a po-
zdûji cukrovarÛ, ‰krobáren a dal‰ích
oborÛ potravináfiského prÛmyslu.

Pfiírodní procesy pfiestaly ve 20. století
bezproblémovû zvládat zátûÏe vyvolané
intenzifikací zemûdûlské a prÛmyslové
v˘roby a rovnûÏ zmûnou Ïivotního sty-
lu venkovského obyvatelstva.

V dÛsledku této lidské exploatace
pfiírody se její vliv projevil i v rybnících
zejména na jakosti vody, jakosti sedi-
mentÛ ve vztahu k jejich dal‰ímu
uplatnûní a téÏ ochranû flóry a fauny,
ekosystémÛ i biodiverzity.

Jakost vody v rybnících je závislá
na situaci a činnostech v celém
území jejich povodí, především na
zemědělské výrobě a zároveň na
intenzitě vlastního obhospodařová-
ní rybníka

K základním pfiíãinám neuspokojivé-
ho stavu náleÏí hospodáfiské postupy,
pfiispívající k degradaci pÛd, ke ztrátû
resp. sníÏení jejich stability, vedoucí ve
svém souhrnu k v˘raznému urychlení
pfiirozen˘ch erozních procesÛ. DÛsled-
kem je odnos pÛdních partikulí vodou
do vodních útvarÛ, kde následnû sedi-
mentují. Kromû vnosu nerozpu‰tûn˘ch
látek se do nádrÏí dostávají promyvem
pÛdního profilu nebo povrchov˘m od-
tokem rovnûÏ látky rozpu‰tûné. V˘-
sledkem je zaná‰ení rybníkÛ a jejich
eutrofizace provázená rozvojem fyto-
planktonu kter˘ pÛsobí zelené zbarve-
ní vody a vodní kvût.

MnoÏství hnojiv, uvedené do obûhu
v období do konce 80. let 20. století
pfiekroãilo moÏnosti jejich eliminace
v kolobûhu makroprvkÛ. Do povrcho-
v˘ch a podzemních vod pronikaly
enormní zátûÏe pfiedev‰ím Ïivin – dusí-
ku a fosforu, které destabilizovaly pfii-
rozené procesy vodních ekosystémÛ.

3.2   Rybníky v přírodním prostředí, 
jakost vod, vazby rybářství 
a rybníkářství 
ke krajině a osídlení
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pfiísun Ïivin z povodí. Projevuje se ma-
sov˘m rozvojem vodních rostlin, zvlá‰tû
sinic. Ty ovlivÀují dlouhodobé kolísání
ukazatelÛ kvality vody, zvlá‰tû volného
ãpavku, rozpu‰tûného kyslíku a CHSK.

Vût‰ina na‰ich rybniãních nádrÏí, kte-
rá byla v minulosti oligotrofní aÏ slabû
mezotrofní, je v souãasné dobû mezot-

rofní, aÏ polytrofní. Tomu odpovídá
i charakter osídlení nádrÏí. 

Z uvedeného je zfiejmé, Ïe je vÏdy
nutno zhodnotit, zda z hlediska ‰ir‰ích
krajinn˘ch souvislostí je hlavním cílem
zadrÏení Ïivin v rybníce, posílení re-
dukãních cílÛ a nebo zlep‰ení jakosti
vody napfi. pro rekreaãní úãely.

Graf 3.2.1   Porovnání průměrných a limitních hodnot obsahu toxických kovů 
v sedimentech rybníků

Překročení limitních hodnot se ohledem na značnou variabilitu základního souboru se dá z těchto údajů
obecně předpokládat u arsenu, kadmia, chromu a zinku.

m
il.

 K
č

Tabulka 3.2.2   Variační koeficienty obsahu hodnoty toxických kovů v sedimentech  

Tabulka 3.2.1   Průměrné hodnoty toxických kovů v sedimentech rybníků v ČR (údaje v mg.kg -1)

Zdroj: Gergel a kol.

Hodnoty As Be Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

dosažené 17,58 2,08 0,69 13,45 56,35 81,22 0,17 31,86 34,50 44,52 153,19

limitní 30,00 7,00 1,00 50,00 200,00 100,00 0,80 80,00 140,00 220,00 200,00

% limitní 

hodnoty 58,60 29,71 69,00 20,33 28,15 81,22 21,25 39,83 24,64 20,24 76,59

Prvek As Be Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

v % 253,34 87,96 188,98 96,49 124,53 133,46 52,51 87,02 81,50 85,56 141,96

Na intenzivnû rybáfisky vyuÏívan˘ch
rybnících k tomu pfiispívá je‰tû cílené
zvy‰ování koncentrace Ïivin pro posí-
lení produkãních pomûrÛ. Pfies radikál-
ní sníÏení uveden˘ch vstupÛ se proje-
vují dlouhodobé úãinky této zátûÏe
vodních nádrÏí a rybníkÛ nepfiíznivou
jakostí vody.

S jakostí vody v rybnících souvisí
bezprostředně charakter dnových
sedimentů, který ovlivňuje zpětně
jakost vody. Sedimenty obsahují
obvykle značné množství živin
a v řadě případů také dalších 
znečišťujících látek včetně toxic-
kých látek, které se mohou za 
určitých okolností uvolnit do 
vodního prostředí

Soustavnûji zaloÏen˘ monitoring 
jakosti vod v mal˘ch nádrÏích a rovnûÏ
v˘skyt ‰kodlivin v sedimentech zaji‰Èo-
vala Státní melioraãní správa.

I kdyÏ prÛmûrné hodnoty koncentra-
ce tûÏk˘ch kovÛ v analyzovan˘ch sedi-
mentech nepfiesahují povolenou limitní
úroveÀ (viz tabulka „Porovnání prÛ-
mûrn˘ch a limitních hodnot obsahu to-
xick˘ch kovÛ v sedimentech rybníkÛ“),
nelze v nûkter˘ch pfiípadech takovou
situaci vylouãit s ohledem na znaãnou
variabilitu získan˘ch v˘sledkÛ.

Zanášení nádrží sedimenty přináší
i další negativní důsledky

Tûmito dÛsledky jsou pfiedev‰ím:

■ zarÛstání ploch usazenin obnaÏe-
n˘ch napfi. pfii poklesu vody v nádrÏích
vegetací, která pfii opûtovném zv˘‰ení
hladiny odumírá, rozklad hmoty vede
ke kyslíkovému deficitu a navíc dochá-
zí postupnû k zazemnûní plochy, 

■ devastaci cenn˘ch biotopÛ pfiíbfieÏ-
ní zóny rybníkÛ ukládáním vytûÏeného
rybniãního bahna vyhrnováním do bfie-
hové zóny rybníkÛ,

■ nutnost ukládání kontaminovaného
rybniãního sedimentu do skládek ve
smyslu zákona o odpadech.

Do vût‰iny rybníkÛ, zvlá‰tû v zemû-
dûlsky intenzívnû vyuÏívan˘ch oblastech
a pod sídli‰tními aglomeracemi, je siln˘

3. Stav rybářství a rybníkářství k životnímu prostředí
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Rybářství a rybníkářství v roce 20004.

V produkci ryb jsou stále ještě 
rezervy

V roce 2000 dosáhla prÛmûrná hek-
tarová produkce ryb z rybníkÛ v âeské
republice více neÏ 400 kg. Kapacitnû
má ãeské produkãní rybáfiství bezespo-
ru v˘robní rezervy, nicménû pfii dal‰ím
zvy‰ování produkce by její vyuÏití pro-
bíhalo za podstatnû nároãnûj‰ích eko-
nomick˘ch podmínek.

Zmínûná pravdûpodobná rezerva se
vztahuje pfiedev‰ím k rybníkáfiství, kdy
by bylo moÏno za zv˘‰en˘ch ekono-
mick˘ch vkladÛ dosahovat o ãtvrtinu
aÏ tfietinu vy‰‰í produkci. Tento prostor
v‰ak nemají pstruhová a klecová hos-
podáfiství. 

V pfiípadû chovu lososovit˘ch ryb je
dal‰í rÛst limitován pfiedev‰ím dostup-
ností vhodn˘ch a dostateãn˘ch zdrojÛ
kvalitní vody.

Kapr je nadále hlavní exportní ry-
bou našich producentů, v ČR spo-
třeba sladkovodních ryb stagnuje

Prosperita produkãního rybáfiství se
odvíjí od situace na domácím i export-
ním trhu s rybami. Domácí spotfieba
stagnuje a u sladkovodních ryb se pohy-
buje zhruba kolem 1 kg na osobu a rok. 

Z pozice exportu dominuje Ïiv˘ ka-
pr, kter˘ mífií pfiedev‰ím na západoev-
ropské trhy a je zde tradiãním regio-
nálním produktem, kter˘ nekonkuruje
dominantnû konzumovan˘m lososovi-
t˘m rybám. 

Podíl zpracovaných ryb se pohybu-
je pouze kolem 10 % z celkového
objemu produkce respektive kolem
pětiny z objemu domácího trhu

Na pfiíkladech jin˘ch sektorÛ, napfií-
klad v drÛbeÏáfiském prÛmyslu, je pfii-
tom zfiejmé, Ïe právû tudy by perspek-
tivnû mûl vést dal‰í v˘voj. 

Tabulka 4.1   Porovnání produkce ryb chovem a produkce hovězího, vepřového a drůbežího masa
v ČR v letech 1993 až 2000 (tis. tun ž. hm.)

Rok Hovězí maso Vepřové maso Drůbeží maso Sladkovodní ryby

1993 390,3 710,0 163,1 20,1

1994 313,3 655,0 165,0 18,7

1995 322,9 650,0 180,0 18,7

1996 310,4 714,0 178,0 18,2

1997 293,6 680,0 190,0 17,6

1998 246,6 669,9 241,0 17,2

1999 237,4 638,8 273,0 18,8

2000 208,0 583,9 294,0 19,5

Rok Hovězí maso Vepřové maso Drůbeží maso Sladkovodní ryby

1993 19,8 48,1 11,7 1,1

1994 18,4 46,7 11,6 1,1

1995 18,5 46,2 13,0 1,1

1996 18,2 49,2 13,6 1,3

1997 17,0 48,0 15,3 1,2

1998 14,3 45,7 17,8 1,2

1999 13,8 44,7 20,5 1,1

2000 *) 12,3 40,7 22,2 1,1

Zdroj: Situační a výhledové zprávy

Tabulka 4.2   Porovnání spotřeby ryb chovem  a produkce hovězího, vepřového a drůbežího masa
v ČR v letech 1993 až 2000 (kg/osoba)

Zdroj: Situační a výhledové zprávy
*)odhad Českého statistického úřadu

Rybníkářství je rozhodujícím úse-
kem produkčního rybářství ČR

Do ryze komerãního chovu ryb se
promítá celá ‰kála mimov˘robních
a celospoleãensk˘ch funkcí, které
s rybníky neoddûlitelnû souvisejí. 

Z uveden˘ch skuteãností je zásadní
fie‰ení zabahnûní a zazemnûní rybníkÛ,
jeÏ nejen omezuje produkãní kapacitu
rybníkÛ, ale pfiedev‰ím by postupnû
vedlo k likvidaci rybníkÛ v krajinû se
v‰emi sv˘mi vodohospodáfisk˘mi, eko-
logick˘mi, krajinotvorn˘mi a dal‰ími
dÛsledky. 

V této souvislosti je tfieba ve vefiej-
ném zájmu o zachování a podporu po-

zitivní úlohy rybníkÛ ve struktufie kraji-
ny a biodiverzity oÏivení vytváfiet pod-
mínky pro odbahÀování a obnovu
akumulaãní kapacity rybníkÛ ve speci-
álních státních programech a dotaãních
titulech. Kromû programu Revitalizace
fiíãních ekosystémÛ jsou zde rovnûÏ
Zásady Ministerstva zemûdûlství âeské
republiky k poskytování a ãerpání do-
tací na odbahnûní rybníkÛ.

Tabulka 4.3   Dotace státního rozpočtu na
odbahnění rybníků (v mil.Kč)

Program státního rozpočtu 2000

Revitalizace říčních systémů 8,7

Kapitola MZe (odbahnění rybníků) 83,4
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Technický stav rybničního fondu5.

Pro objektivní zhodnocení technic-
kého stavu rybníků připravilo MZe
koncepční materiál – generel ryb-
níků a nádrží

Pfiíprava koncepãního materiálu, kte-
r˘ by poslouÏil jako ke komplexnímu
fie‰ení problematiky mal˘ch vodních

Odbahnění rybníků je nákladné

Jak bylo jiÏ uvedeno, souãasn˘ stav
zanesení rybníkÛ v˘znamn˘m zpÛso-
bem omezuje jejich akumulaãní 
a ochrannou funkci. Zatím co v letech
1980 - 1989 k pfiírÛstku usazenin v ryb-
nících v podstatû nedocházelo (kom-
penzováno odbahnûním), v devadesá-
t˘ch letech se stav zhor‰oval. 

Podle expertních odhadÛ je v rybní-
cích âR uloÏeno cca 197 mil. m3 hmoty
a roãní pfiírÛstek usazenin je odhado-
ván na 1 aÏ 2,6 milionÛ m3! Má-li b˘t
minimálnû zachován souãasn˘ stav, je
tfieba alespoÀ tento roãní pfiírÛstek za-
bahnûní eliminovat. 

Potfiebu odbahnûní nádrÏí dokladuje
tabulka 5.1.1

OdbahÀování rybníkÛ je v‰ak finanã-
nû velmi nákladná záleÏitost. VytûÏe-
ním sedimentÛ zásah nekonãí, neboÈ
vyvstane dal‰í problém: jak naloÏit s
vytûÏen˘m sedimentem? Bohaté zku‰e-

Technický stav rybníků se postupně
zlepšuje

V letech 1980 - 1990 byl zazname-
nán v technickém stavu rybníkÛ urãit˘
trend ke zlep‰ení, v souãasné dobû je
v‰ak proces obnovy velmi pomal˘
a pfiedev‰ím nesystematick˘. Je tfieba
ocenit, Ïe alespoÀ ti nejv˘znamnûj‰í
vlastníci si jiÏ uvûdomují, Ïe dobr˘
technick˘ stav hrází a funkãních objek-

tÛ je základem pro existenci rybníkÛ,
jejich funkci a zároveÀ podmínkou pro
chov ryb.

Technick˘ stav nádrÏí a jejich funkã-
ních objektÛ a zafiízení má bezpro-
stfiední dopad nejen na podmínky hos-
podáfiského vyuÏití, ale zejména na
akumulaci vod pro plnûní v‰ech funkcí
tohoto vodního díla, které slouÏí rov-
nûÏ k ochranû proti povodním.

Zásadním poÏadavkem pfii posuzová-
ní stavu rybníkÛ je vybavení díla zá-
kladní technickou dokumentací, vãetnû
odborného posudku skuteãného stavu
vodohospodáfiského díla (v rozsahu
podle jeho kategorizace a v˘znamnos-
ti). Tato dokumentace musí poskytovat
základní informaãní základnu pro 
objektivní rozhodnutí o naléhavosti
a nutnosti technického zásahu 
v konkrétních pfiípadech.

nosti uplynul˘ch let ukazují, Ïe vytûÏe-
né sedimenty mohou b˘t za urãit˘ch
pfiedpokladÛ úspû‰nû vyuÏity formou
pfiímé aplikace do pÛdy za úãelem
zlep‰ení jejích vlastností, nebo uÏity ke
kompostování a následnû vyuÏity ob-
dobn˘m zpÛsobem. Doporuãení k to-
muto vyuÏití musí pfiedcházet anal˘za
sedimentÛ a zji‰tûní, zda neobsahují to-
xické a ‰kodlivé látky nad stanovenou
limitní hodnotu. Z uveden˘ch anal˘z
se zdá, Ïe zátûÏ sedimentÛ zneãi‰Èující-
mi látkami je vesmûs podlimitní. Proto
je moÏné jejich vyuÏití bez nároku na
úloÏi‰tû do speciálních skládek nebez-
peãn˘ch odpadÛ a mohou se uloÏit ja-
ko vhodné obohacení zemûdûlské pÛ-
dy Ïivinami.

nádrÏí, byla hlavním cílem Generelu
rybníkÛ a nádrÏí âR. Jeho zpracovává-
ní bylo z iniciativy MZe zahájeno 
v r. 1995. Kromû vûcné ãásti, poskytují-
cí urãitou koncepci moÏného fie‰ení je
jeho základní souãástí informaãní 
základna (prÛbûÏnû naplÀovan˘ infor-
maãní systém, kter˘ by mûl ve své 

finální podobû soustfieìovat v ‰irokém
spektru hledisek potfiebné údaje o jed-
notliv˘ch rybnících a cel˘ch rybniãních
soustavách). Na základû tûchto 
informací lze hodnotit situaci a stanovit
priority i zpÛsob postupu v práci
s rybníky. 

Tabulka 5.1.1   Odhad zásob bahna v rybní-
cích ČR podle třídy naléhavosti

Třída,  Objem sedimentu

mocnost sedimentu (v tis. m3)

I. - do 20 cm 57 191 

II. - 20 - 40 cm 87 840 

III - nad 40 cm 6 464

5.1.   Stav zanesení rybníků, 
množství a kvalita sedimentů, 
potřeby odbahnění

5.2.   Stav hrází a funkčních objektů rybníků, 
potřeby oprav a rekonstrukcí
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Sportovní rybářství6.

Sportovní rybáři ryby nejen loví,
ale starají se i o ochranu ryb
a vodních živočichů

V˘kon rybáfiského práva byl svûfien
více subjektÛm. Z nich nejv˘znamnûj‰í
z hlediska poãtu ãlenÛ a ohospodafio-
van˘ch revírÛ jsou âesk˘ a Moravsk˘
rybáfisk˘ svaz (dále jen „Svazy“), 
ve kter˘ch je organizováno pfiibliÏnû
334 tis. ãlenÛ.

Hlavním posláním SvazÛ je zajistit
v˘kon rybáfiského práva ve smyslu 
zákona ã. 102/1963 Sb., o rybáfiství,
v jeho pozdûj‰ích znûních, tedy 
chovat, chránit a lovit ryby a jiné vod-
ní Ïivoãichy v rybáfisk˘ch revírech
a rybochovn˘ch zafiízeních.

âlenská základna âeského rybáfiské-
ho svazu (âRS) je zaloÏena na práci
v místních organizacích, které vytváfií
územní orgány, zastfie‰ené republiko-
v˘m v˘borem. Obdobná organizace je
i v pfiípadû Moravského rybáfiského
svazu (MRS). Dle platn˘ch stanov jsou
jak místní organizace, tak územní sva-
zy organizaãními jednotkami s právní
subjektivitou.

V˘znamn˘m posláním SvazÛ je zajis-
tit obãanÛm âeské republiky rybolov,
kter˘ je umoÏnûn ve tfiech základních
úrovních:

1. rybolov na místní úrovni probíhá
na vodách mimopstruhov˘ch a vodách
pstruhov˘ch, uspofiádan˘ch podle lo-
kálnû vymezen˘ch revírÛ,

2. rybolov v regionu vyuÏívá nejvût‰í
ãást ãlenské základny a umoÏÀuje vyu-
Ïívání revírÛ místních organizací dané-
ho regionu,

3. rybolov v rámci celého zájmového
území SdruÏení na základû tzv. celo-
svazové povolenky.

Tabulka 6.1   Přehled revírů Českého a Moravského rybářského svazu v roce 2000

Zdroj ČRS a MRS
*) údolní nádrže, rybníky, odst. ramena, propadliny, pískovny, neslovitelné nádrže

Organizace celková z toho z toho

délka výměra toky nádrže*)

km ha km ha ks ha

ČRS 10 825 33 915 5 602 10 838 1 118 15 047

MRS 11 529,6 11 529,6 3 236,3 2 160,1 848 9 329,5
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Celková produkce ryb v zařízení
jednotlivých složek ČRS se 
v roce 2000 pohybovala okolo 
3 500 000 kg ryb, v případě
MRS pak okolo 1 200 000 kg ryb

6. Sportovní rybářství

Tabulka 6.2   Úlovky v revírech Českého rybářského svazu (rekapitulace 1991-2000)

Zdroj: ČRS

Rok
Vody mimopstruhové Vody pstruhové

Úlovek (ks) Úlovek (kg) Průměr  Úlovek (ks) Úlovek (kg) Průměr

(1 kg/ha) (kg/ha)

1991 2 087 747 2 107 485,0 90,28 318 295 128 294,1 40,05

1992 2 240 617 2 337 998,6 101,37 317 534 135 028,9 38,72

1993 2 168 593 2 393 494,1 103,78 276 968 116 521,8 33,41

1994 2 466 154 2 768 528,3 98,67 311 504 122 926,7 35,60

1995 2 405 374 2 766 961,3 92,53 322 891 131 561,5 38,56

1996 2 044 911 2 454 046,3 89,23 308 805 118 099,8 25,08

1997 2 063 456 2 359 479,5 80,28 315 119 118 786,2 36,25

1998 2 309 649 2 803 038,3 92,63 333 844 127 485,6 40,03

1999 2 497 671 2 992 338,9 98,46 336 674 124 869,0 39,18

2000 2 554 294 3 312 589,0 107,86 318 295 128 294,1 40,50

Rok
Vody mimopstruhové Vody pstruhové

Úlovek (ks) Úlovek (kg) Průměr  Úlovek (ks) Úlovek (kg) Průměr

(1 kg/ha) (kg/ha)

1991 633 297 730 306,2 107,19 114 903 57 344,0 85,58

1992 728 050 802 697,8 116,21 112 531 57 131,5 94,12

1993 720 204 800 150,3 115,47 87 068 46 532,4 85,85

1994 838 490 1 013 159,4 150,76 98 343 54 593,3 107,70

1995 795 980 1 003 064,4 148,97 103 610 58 158,5 107,70

1996 706 080 898 756,7 134,28 91 078 53 430,2 98,20

1997 649 867 812 503,5 121,91 98 611 57 460,7 104,64

1998 724 814 958 188,9 143,06 116 130 64 682,9 117,79

1999 767 225 1 010 533,9 150,68 106 787 62 078,7 113,05

2000 777 810 1 148 522,8 168,93 100 272 61 560,0 114,57

Tabulka 6.3   Úlovky v revírech Moravského rybářského svazu (rekapitulace 1991-2000)

Zdroj: MRS
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U vodárenských nádrží je prioritou
zajištění čistoty vod, proto se o ry-
bářské hospodaření na nich starají
státní podniky Povodí

V roce 1977 byly rozhodnutím b˘va-
lého Ministerstva lesního a vodního
hospodáfiství vyãlenûny z rybáfisk˘ch
revírÛ vodárenské nádrÏe. Tyto byly
dány v plném rozsahu do správy pod-
nikÛm Povodí a bylo na nich zavede-
no tzv. úãelové rybáfiské hospodafiení,
které dnes tvofií v˘znaãnou a neopomi-
nutelnou souãást práce jednotliv˘ch
podnikÛ Povodí.

Rybáfiské hospodafiení podnikÛ Po-
vodí ve vodárensk˘ch nádrÏích se fiídí
v˘luãnû zásadou udrÏení a zlep‰ení
kvality vod. Na kaÏdou vodárenskou
nádrÏ jsou zpracovány min. 5leté plány
hospodafiení, na kter˘ch podniky Po-
vodí spolupracovaly s odborn˘mi ústa-
vy a organizacemi (Akademie vûd âes-
ké republiky Hydrobiologick˘ ústav,
V˘zkumn˘ ústav rybáfisk˘ a hydrobio-
logick˘ ve VodÀanech atd.), které sta-
noví zpÛsoby hospodafiení na vodáren-
sk˘ch nádrÏích. 

Z dÛvodu zaji‰tûní potfiebné kvality
povrchov˘ch vod pro vodárenské úãe-
ly není na vodárensk˘ch nádrÏích pro-
vozován sportovní rybolov.

6. Sportovní rybářství
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Výzkum, školství, práce s veřejností7.

Výzkumná základna rybářství
a rybníkářství v České republice je
v převážné míře financován ze
státních zdrojů (Národní agentura
pro zemědělský výzkum, Grantová
agentura ČR, Grantová agentura
MŽP, Grantová agentura AV ČR),
v menší míře ze zdrojů poskytova-
ných výrobní sférou

Nejvût‰ím pracovi‰tûm rybáfiského
v˘zkumu v âR je V˘zkumn˘ ústav ry-
báfisk˘ a hydrobiologick˘ (VÚRH) ve
VodÀanech, kter˘ je od roku 1996 sou-
ãástí Jihoãeské univerzity (JãU) v âes-
k˘ch Budûjovicích. Ústav byl zaloÏen
v roce 1921 a zamûfiuje se zejména na
aplikovan˘ v˘zkum v oblasti chovu
ryb, vãetnû ‰lechtitelsk˘ch metod, fiíze-
né reprodukce a rovnûÏ diagnostiku
rybích onemocnûní a jejich prevence.

Dal‰ími v˘znamn˘mi pracovi‰ti ry-
báfiského, resp. ichtyologického zamû-
fiení jsou v Akademii vûd âeské repub-
liky Hydrobiologick˘ ústav (v âesk˘ch
Budûjovicích) a Ústav ekologie obrat-
lovcÛ se sídlem v Brnû. V˘zkumn˘mi
pracovi‰ti zab˘vajícími se problemati-
kou rybníkáfiství zejména z hledisek
vodohospodáfisk˘ch a ekologick˘ch
jsou V˘zkumn˘ ústav meliorací
a ochrany pÛd v Praze – Zbraslavi
(VÚMOP) a dále V˘zkumn˘ ústav vo-
dohospodáfisk˘ (VÚV T.G.M.) v Praze
– Podbabû. Kromû uveden˘ch ústavÛ
je vûdecko – v˘zkumná ãinnost zabez-
peãována na pracovi‰tích vysok˘ch
‰kol – pfiedev‰ím na Pfiírodovûdecké
fakultû University Karlovy v Praze
a âeské zemûdûlské univerzitû v Praze.

České školství produkuje dostatek
kvalitních a odborně připravených
absolventů znalých problematiky
rybářství a rybníkářství

V âeské republice je dobfie zabezpe-
ãeno odborné rybáfiské ‰kolství na
v‰ech úrovních. UãÀovská mládeÏ je
vychovávána na Stfiedním odborném

uãili‰ti v Tfieboni, stfiedo‰kolské vzdûlá-
ní je moÏno získat na Stfiední rybáfiské
‰kole ve VodÀanech a rovnûÏ na Stfied-
ním odborném uãili‰ti v Tfieboni. 

Specializované rybáfiské vysoko‰kol-
ské vzdûlání je poskytováno jednak
na Mendelovû zemûdûlské a lesnické
univerzitû, fakultû agronomické v Brnû
a na Jihoãeské univerzitû, fakultû ze-
mûdûlské v âesk˘ch Budûjovicích (zde
bude pÛvodní specializace rybáfiství
poãínaje ‰kolním rokem 2001/2002 
nahrazena jiÏ akreditovan˘m oborem
rybáfiství). Na obou v˘‰e uveden˘ch
univerzitách a na âeské zemûdûlské
univerzitû v Praze lze v rámci dokto-
randského studia v rámci oborov˘ch
komisí speciální zootechniky nebo
aplikované ekologie získat doktorát se
zamûfiením na rybáfiství.

Vysokoškolskou výuku předmětů
se vztahem k rybníkům a rybníkář-
ství dále zajišťuje 

■ Katedra hydromeliorací a krajinné-
ho inÏen˘rství Fakulty stavební âVUT
v Praze – zejména problematika ma-
l˘ch vodních nádrÏí je zafiazena na stu-
dijním oboru Vodní hospodáfiství
a vodní stavby a na oboru InÏen˘rství
Ïivotního prostfiedí,

■ obor Krajinné inÏen˘rství Lesnické
fakulty âZU v Praze – kde absolventi

získávají kvalifikaãní pfiedpoklady pro
projektování, v˘stavbu, údrÏbu (odbah-
Àování, rekonstrukce objektÛ) a pro-
voz (zpracování manipulaãních fiádÛ)
rybníkÛ a mal˘ch vodních nádrÏí,

■ Ústav vodního hospodáfiství krajiny
(ÚVHK) Fakulty stavební Vysokého
uãení technického Brno – se orientuje
na obor vodního hospodáfiství a vod-
ních staveb zamûfien˘m na rybníky
a úãelové nádrÏe. 

Není zanedbávána ani osvěta
a práce s veřejností

Nejv˘znamnûj‰ím pfiíspûvkem pro
práci s vefiejností je pofiádání rybáfiské
v˘stavy FISHTECH a pfiehlídky rybáfi-
sk˘ch videofilmÛ FISHFILM.

V roce 2000 se konal pro rybáfiskou
vefiejnost semináfi „Rybáfiství a proble-
matika spojená s provozem mal˘ch
vodních elektráren a v˘skytem predá-
torÛ v povrchov˘ch vodách“. âesk˘
a Moravsk˘ rybáfisk˘ svaz prÛbûÏnû 
organizuje vzdûlávací kursy zamûfiené
pro pfiípravu k rybáfisk˘m zkou‰kám
v‰ech typÛ. 

V rámci práce s dûtmi a mládeÏí jsou
ze strany SdruÏení kaÏdoroãnû organi-
zovány rÛzné vzdûlávací soutûÏe, jako
nejznámûj‰í pak lze uvést soutûÏ na-
zvanou „Zlatá udice“.
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8.

8.1   Srovnání rybářství 
a rybníkářství ČR 
s vybranými zeměmi EU 

V České republice se produkuje 
zejména kapr, v členských státech
EU lososovité ryby

Produkãní rybáfiství zemí EU je zalo-
Ïeno na chovu lososovit˘ch ryb (loso-
sa, pstruha). Roãnû zemû sdruÏené ve
Federaci evropsk˘ch chovatelÛ ryb
(FEAP), kam patfií nejen ãlenové 
Evropské unie, vyprodukují pfies 
1,1 milionu tun ryb pfieváÏnû lososa
a pstruha vãetnû 115 tisíc tun mofi-
sk˘ch ryb (rovnûÏ chovem). 

Chov ryb probíhá ve specializova-
n˘ch hospodáfistvích ãi v plovoucích
klecích. Rybníky na‰eho typu zde ne-
jsou obvyklé (s v˘jimkou nûkter˘ch re-
gionÛ Francie, Nûmecka ãi Rakouska)
a nepfiikládá se jim velk˘ hospodáfisk˘
v˘znam. Kapr patfií mezi ryby produ-
kované v západoevropském prostoru
v zanedbatelném objemu (dohromady

roãnû ne více neÏ 20 tisíc tun, tedy
v objemu rovnajícím se zhruba ãeské
produkci).

Porovnání ãeského produkãního ry-
báfiství s pomûry FEAP je proto prak-
ticky nemoÏné. Podobnû lze jen obtíÏ-
nû komentovat trh s rybami, neboÈ
v pfiímofisk˘ch zemích je ovlivnûn tra-
dicí vysokého konzumu loven˘ch mofi-
sk˘ch ryb, navíc pstruh i losos jsou
zpracováváni na sofistikované v˘robky
a jen velmi málo jich pfiichází na trh
v podobû neopracovan˘ch ryb.

Konkurence v rybníkářství 
se soustřeďuje především do 
oblasti střední Evropy

Rybníkáfiství dominující v produkã-
ním rybáfiství âR je typickou discipli-
nou zemí stfiední a v˘chodní Evropy.
Pokud pomineme hospodáfisky nepfiíli‰

v˘znamné rybníkáfiství v Rakousku
a ve Francii, pak ze zemí EU lze rybní-
káfiství nalézt jen v Nûmecku. Pfiitom
v Bavorsku a nûkolika západnûji polo-
Ïen˘ch spolkov˘ch zemích jde spí‰e
o malorybníkáfiské provozy spojené
ãasto s klasick˘m zemûdûlstvím. Za
spolkovou zemí s kvalifikovan˘m ryb-
níkáfistvím lze povaÏovat pouze Sasko.
Ekonomické pomûry v rybniãním cho-
vu ryb v‰ak porovnávat nelze, neboÈ ty
jsou ovlivnûny dotacemi ze zemsk˘ch
i celoevropsk˘ch fondÛ podporujícími,
chránícími ãi stabilizujícími právû mi-
moprodukãní funkce rybniãních sou-
stav. V˘lov rybniãních ryb dosahuje
v Sasku zhruba poloviãního objemu
ãeské produkce.

Mezi tradiãní producenty ryb v ryb-
nících patfií pfiedev‰ím Maìarsko a Pol-
sko. V Maìarsku je objem chovan˘ch
kaprovit˘ch ryb pod poloviãní úrovní
ãeské produkce, v Polsku je zhruba na
její úrovni.

Dal‰í v˘chodoevropské zemû, dfiíve
silné sv˘m rybníkáfistvím (Chorvatsko,
Bulharsko, Rumunsko a zemû b˘valé-
ho Sovûtského svazu), zatím procházejí
sloÏit˘m transformaãním procesem.

Kapr jako dominantní ãeská ryba má
v EU pozici regionálního produktu. Ta-
to kategorizace nemá pejorativní cha-
rakter, ale odráÏí skuteãnost, jaká na tr-
hu ryb existuje. Kapr v této souvislosti
vyplÀuje pouze urãitou ãást z ãetn˘ch
poÏadavkÛ konzumentÛ, zaloÏenou na
tradici, vífie a orientaci na urãité roãní
období, pfiedev‰ím Vánoce.



8.2   Právní předpisy ČR 
ve vztahu k EU  

Právní předpisy ČR jsou v souladu
s předpisy EU

Rybáfiské hospodafiení na vodách
v âR je upraveno v souãasné legislati-
vû âR, zejména zákonem o rybáfiství
a dal‰ími navazujícími pfiedpisy, které
se t˘kají vodního hospodáfiství.

■ Zákon ã. 102/1963 Sb., o rybáfiství,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ;

■ Vyhlá‰ka ministerstva zemûdûlství,
lesního a vodního hospodáfiství 
ã. 103/1963 Sb., kterou se vydávají pro-
vádûcí pfiedpisy k zákonu o rybáfiství.

V souãasné dobû je pfiipravován no-
v˘ zákon o rybáfiství a rybolovu (vlast-
ní zákon o rybáfiství a rybolovu pfied-
kládan˘ MZe má podle v˘hledu
legislativních prací vlády nab˘t úãin-
nosti 01. 2003). 

Z právních aktÛ evropsk˘ch spole-
ãenství se rybáfiství a pfiedev‰ím mofi-
ského rybolovu t˘ká více jak 280 práv-
ních pfiedpisÛ, z toho chovu
sladkovodních ryb se jich pouze okra-
jovû t˘ká cca 30.

Vût‰ina pfiedpisÛ EU je soustfiedûna
na mofisk˘ rybolov a s tím spojené
specifické otázky. âeská republika
v‰ak v ustanovení Zákona ã. 61/2000 Sb.,
o námofiní plavbû v § 5 odstavec (1)
uvádí: „Pod státní vlajkou âeské re-
publiky lze provozovat námofiní plav-
bu s v˘jimkou námofiní plavby za úãe-
lem provozování a) rybolovu“.
S ohledem na toto ustanovení nejsou
tedy pfiedpisy EU, které se t˘kají mofi-
ského rybolovu, pro âR relevantní. 

V˘kon rybáfiství na tuzemsk˘ch vo-
dách je ponechán na v˘hradní kompe-
tenci národní legislativy. 

Ze stávajících pfiedpisÛ se dílãím
zpÛsobem rybníkáfiství dot˘kají mj.
pfiedpisy, které stanovují zejména spo-
leãnou organizaci trhu s produkty
akvakultury:

■ Nafiízení Rady (ES) 32000R0104 ze
dne 17. prosince 1999 o spoleãné or-
ganizaci trhu s produkty rybolovu
a akvakultury. Na tento základní pfied-
pis navazují postupnû vydávaná Nafií-
zení Komise (dosud vydáno 8 Nafiíze-
ní) k provádûní jednotliv˘ch
ustanovení.

■ Nafiízení Rady z 22. dubna 1996
o pfiedkládání statistick˘ch pfiehledÛ
o akvakultufie ãlensk˘mi státy ukládá
povinnost statistického zji‰Èování pro-
dukce sladkovodních ryb, v˘vozÛ a do-
vozÛ ryb a ceny kapra. Zde je souãas-
nû uvedena definice akvakultury.

8.3   Mezinárodní aktivity, 
konference, semináře
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Mezinárodní spolupráce se sou-
střeďuje zejména na oblast výzku-
mu a školství

·irokou ‰kálou mezinárodních aktivit
se mÛÏe vykázat rybáfisk˘ v˘zkum re-
prezentovan˘ pfiedev‰ím Jihoãeskou
univerzitou v âesk˘ch Budûjovicích,
V˘zkumn˘m ústavem rybáfisk˘m
a hydrobiologick˘m ve VodÀanech. 

Ústav spolupracuje s Evropskou spo-
leãností pro akvakulturu (EAS), s orga-
nizací pro rozvoj rybáfiství ve stfiední
a v˘chodní Evropû EASTFISH, s porad-
ní komisí FAO pro vnitrozemské rybáfi-
ství (EIFAC). 

V roce 2000 se âR zaãala prostfied-
nictvím V˘zkumného ústavu rybáfiské-
ho a hydrobiologického ve VodÀanech
podílet na realizaci mezinárodního
projektu AQUAFLOW orientovaného
na podporu informovanosti o v˘sled-
cích rybáfiského v˘zkumu v ãlensk˘ch

a kandidátních zemích EU, za nímÏ
stojí EAS. Jeho prostfiednictvím budou
za prostfiedky EU ‰ífieny vybrané infor-
mace i v ãeské odborné vefiejnosti,
opaãnû pak informace o v˘sledcích
ãeského v˘zkumu budou distribuovány
koneãn˘m uÏivatelÛm v zahraniãí. Sa-
motn˘ Ústav dále aktivnû spolupracuje
s mnoha v˘zkumn˘mi institucemi, uni-
verzitami i profesními a vûdeck˘mi
sdruÏeními zejména ve Francii, Polsku,
USA, Nûmecku, Rusku, Maìarsku,
Velké Británii, Austrálii, Izraeli, Singa-
puru, âínû, Kanadû a Bûlorusku. 

V České republice jsou pořádána
mezinárodní setkání odborníků

KaÏdoroãnû je v âR pofiádáno nûko-
lik vûdeck˘ch konferencí ãi odborn˘ch
akcí s mezinárodní úãastí zamûfien˘ch
na rybáfiství, ichtyologii, ekologii vod-
ního prostfiedí a související disciplíny.
V rámci kaÏdoroãnû pofiádan˘ch Vod-
Àansk˘ch rybáfisk˘ch dnÛ (VRD) pak

V˘zkumn˘ ústav rybáfisk˘ a hydrobiolo-
gick˘ ve VodÀanech organizuje jak 
monotématické, tak ‰ífieji koncipované
akce. Pro pfiíklad mÛÏe poslouÏit mezi-
národní konference o rybníkáfiství, která
je pfiipravena na leto‰ní XI. roãník VRD,
zmínit se lze o velice respektované me-
zinárodní konferenci na téma rybí 
hematologie, pofiádané mimo VRD 
v roce 1999. Ústav dominantnû stojí
i za periodicky pravidelnû pofiádanou
âeskou ichtyologickou konferencí a pro
âR je mimofiádnou poctou, Ïe jí pro rok
2001 byla svûfiena pfiíprava X. Evrop-
ského ichtyologického kongresu.
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8.4   Mezinárodní organizace 

Česká republika je zastoupena
v mezinárodních rybochovných 
organizacích 

Federace evropsk˘ch chovatelÛ ryb
(FEAP) sídlící v Belgii spojuje národní
rybáfiská sdruÏení. Její profesní zábûr
sahá od sladkovodních ryb pfies chova-
né mofiské ryby aÏ po odchovávané
kor˘‰e a mûkk˘‰e. V rámci sv˘ch sekcí
se zab˘vá nejen vlastní akvakulturou,
ale i rybáfiskou legislativou, marketin-
gem a zdravotními otázkami chova-
n˘ch vodních ÏivoãichÛ. 

Ve FEAP jsou zastoupeny v‰echny
zemû západní Evropy, z postkomunis-
tick˘ch zemí je ãlenem FEAP âeská 
republika (od roku 1996), dále Polsko
a od loÀského roku i Maìarsko. FEAP
má velmi blízké kontakty na orgány
Evropské unie. âlenÛm je k dispozici
on-line databáze prÛbûÏnû mapující
v˘voj situace na evropském trhu 
ryb. Pro své leto‰ní plenární zasedání
pfiipravuje FEAP diskusi nad produkã-
ním rybáfistvím pfiidruÏen˘ch zemí, 
které zahájily aproximaãní proces.
V oblasti evropské akvakultury, kam
spadá i na‰e produkãní rybáfiství, je
FEAP nejrespektovanûj‰í odbornou 
mezinárodní organizací.

v hraniãních vodách a ve vodách jejich
povodí,

■ 34/1935 Sb. Úmluva upravující lov
velryb,

■ 234/1993 Sb. sdûlení Ministerstva
zahraniãních vûcí o smlouvû mezi âes-
kou republikou a Slovenskou republi-
kou o úpravû reÏimu a o spolupráci
na spoleãn˘ch státních hranicích,

■ 227/1994 Sb. sdûlení Ministerstva
zahraniãních vûcí o podepsání Dohody
formou v˘mûny dopisÛ mezi âeskou
republikou a Evropsk˘m spoleãenstvím
t˘kající se ryb,

■ 240/1996 Sb. sdûlení Ministerstva
zahraniãních vûcí, Ïe dne 10. prosince
1982 byla v Montego Bay, Jamajka, pfii-
jata a jménem âeskoslovenské socialis-
tické republiky podepsána Úmluva 
Organizace spojen˘ch národÛ o mofi-
ském právu,

■ 241/1996 Sb. sdûlení Ministerstva
zahraniãních vûcí o sjednání Dohody
o provádûní âásti XI. Úmluvy Organi-
zace spojen˘ch národÛ o mofiském
právu z 10. prosince 1982.

8.5.   Mezinárodní smlouvy 
a úmluvy 

Mezinárodní smlouvy a úmluvy se
týkají rybářství na hraničních 
vodách a mořského rybolovu

■ 139/1930 Sb. Smlouva mezi republi-
kou âeskoslovenskou a republikou Ra-
kouskem o úpravû právních pomûrÛ na
státní hranici popsané v ãl. 27, bod 6,
mírové smlouvy mezi mocnostmi spo-
jen˘mi a sdruÏen˘mi a Rakouskem,
popsané v St. Germain en Laye dne
10. záfií 1919 (Hraniãní statut),

■ 109/1931 Sb. Úmluva mezi repub-
likou âeskoslovenskou a republikou
Polskou o rybolovu a ochranû ryb 
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