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VáÏení ãtenáfii,

jiÏ sedm˘m rokem se Vám dostává do rukou „Zpráva o stavu vodního hospodáfiství
âeské republiky“, struãnû oznaãovaná jako Modrá zpráva, která zachycuje mimo jiné
fiadu opatfiení realizovan˘ch po zahájení úãinnosti nov˘ch, z hlediska vodního hospo-
dáfiství stûÏejních, právních pfiedpisÛ. 

Tato publikace navazuje na obdobné materiály zpracované za roky 1997 – 2002, které
Ministerstvo zemûdûlství kaÏdoroãnû zvefiejÀuje. Je souhrnn˘m informaãním materiá-
lem o v‰ech oblastech aktivit ve vodním hospodáfiství za rok 2003 a obsahuje zejména
popis stavu v hlavních ukazatelích, kter˘ je pro vybrané oblasti doplnûn v˘vojov˘mi
trendy. Zpráva hodnotí celkové mnoÏství vod a kvantifikuje jeho nejv˘znamnûj‰í fak-
tory v oblasti sráÏek, odtokov˘ch pomûrÛ a reÏimu podzemních vod. V návaznosti na
pfiedchozí léta pak zahrnuje v˘stupy vodohospodáfiské bilance, správu vodních tokÛ,
opatfiení ke zmírnûní negativních hydrologick˘ch jevÛ, oblast vefiejn˘ch vodovodÛ a ka-
nalizací, zdroje zneãi‰tûní vod, ochranu vod a finanãní podpory investic ve vodním
hospodáfiství a zlep‰ení stavu krajiny. Následující ãásti zprávy jsou zamûfieny na nová
legislativní opatfiení, mezinárodní vztahy, rybáfiství a rybníkáfiství a v˘zkum a v˘voj 
v rámci vodního hospodáfiství a v samostatné kapitole je vyhodnocen stav plnûní po-
ÏadavkÛ evropské komunitární legislativy. 

Roz‰ífiení si oproti minul˘m létÛm vyÏádala oblast vodohospodáfiského plánování,
kterému s ohledem na zahájení komplexního procesu plánování v oblasti vod, byla 
vûnována samostatná kapitola. Vstupem âeské republiky do Evropské unie bude plá-
nování v oblasti vod hlavním nástrojem prosazování vodohospodáfiské politiky ke
zlep‰ení ochrany vod z hlediska mnoÏství a jakosti, k podpofie udrÏitelného uÏívání
vod, k fie‰ení problémÛ na vodách pfiesahujících hranice, k ochranû vodních a navazu-
jících suchozemsk˘ch ekosystémÛ a mokfiadÛ a k ochranû pfied povodnûmi a dal‰ími
‰kodliv˘mi úãinky vod.
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Rok 2003, se stejnû jako rok 2002, vymykal dlouhodob˘m normálÛm z hlediska mnoÏ-
ství spadl˘ch sráÏek. Oproti roku 2002 v‰ak nastal opaãn˘ extrém - do‰lo ke sráÏkovû
podnormálnímu období. V˘sledky a závûry vypl˘vající z anal˘zy sucha na území âeské
republiky v roce 2003 dokládají, Ïe se na území státu vyskytovalo sucho jak meteoro-
logické, tak i pÛdní. Z tûchto dÛvodÛ byla této oblasti vûnována zvlá‰tní pozornost. 

V˘znamná ãást zprávy je vûnována projektu Vyhodnocení katastrofální povodnû
v srpnu 2002, kter˘ byl zpracován v gesci Ministerstva Ïivotního prostfiedí a vládou
projednán v roce 2003. Toto vyhodnocení je v celé ‰ífii zachyceno v samostatné pfiíloze,
kterou najdete na pfiiloÏeném CD této zprávy. 

Detailní údaje o zásobování pitnou vodou z vodovodÛ pro vefiejnou potfiebu a o odka-
nalizování a ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod ãtenáfi nalezne v materiálu „Vodovody
a kanalizace âR 2003“ zpracovaném Ministerstvem zemûdûlství v ãervnu 2004.
Podrobnûj‰í informace o jakosti povrchov˘ch a podzemních vod, zdrojích zneãi‰tûní
a opatfieních k ochranû vod pak ve „Zprávû o stavu ochrany vod pfied zneãi‰tûním“,
zpracované Ministerstvem Ïivotního prostfiedí. 

Vûfiím, Ïe tato publikace poslouÏí i v leto‰ním roce nejen vodohospodáfisk˘m odbor-
níkÛm, ale také pomÛÏe uspokojit obecnou poptávku ‰iroké vefiejnosti po informacích
z oblasti vodního hospodáfiství.

Ing. Jaroslav Palas
ministr zemûdûlství âR
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STAV POVRCHOV¯CH

A PODZEMNÍCH VOD

jen s pfiechodn˘mi vzestupy v bfieznu.
Na konci období se udrÏely prÛmûrné
aÏ nadprÛmûrné vodnosti jen v povodí
Orlice, Jizery, Otavy, Berounky, dolní
Vltavy a Labe, v povodí Odry a Mora-
vy byly jiÏ prÛtoky podprÛmûrné.

Ve druhém ãtvrtletí pokraãoval po-
klesov˘ trend. Vût‰ina tokÛ mûla prÛto-
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ky jiÏ na úrovni 45 aÏ 82 % Qma. Zcela
zfieteln˘ trend smûfiující k hydrologic-
kému suchu se projevil v mûsíci ãer-
vnu, kdy mûsíãní prÛmûrné prÛtoky
dosáhly jen 40 aÏ 60 % Qma.

Ve tfietím ãtvrtletí pokraãoval pokle-
sov˘ trend bez vût‰ích v˘kyvÛ aÏ do po-
loviny záfií, kdy se zaãal jen zvolna za-

1.1 Hydrologická bilance

SráÏkovû byl rok 2003 na území
âeské republiky silnû podnormální
a pro toto území nejsu‰‰í za posled-
ních 30 let.

PrÛmûrn˘ úhrn sráÏek na celém na-
‰em území dosáhl jen 507 mm, coÏ
pfiedstavuje 76 % sráÏkového normálu.
Pfii srovnání s pfiede‰l˘m vlhk˘m rokem
spadlo v roce 2003 na území republiky
prÛmûrnû o 357 mm sráÏek ménû
a byl tak o pln˘ch 54 % sráÏkového
normálu su‰‰í. PrÛmûrné mnoÏství srá-
Ïek v âechách (487 mm) bylo dokonce
o 27 % men‰í neÏ dlouhodob˘ prÛmûr.
Na území Moravy a Slezska byla situa-
ce ponûkud pfiíznivûj‰í a roãní úhrn
547 mm zde odpovídal 83 % normálu.
Vzhledem k tomu byl v této ãásti 
republiky rok 2003 v pfiedchozích 
32 letech aÏ druh˘ nejsu‰‰í po roce
1973, kdy zde spadlo v prÛmûru je‰tû
o 11 mm ménû.

V kalendáfiním roce 2003 odteklo
z území âeské republiky celkem 
11 900 mil. m3 povrchové vody. Tento
rok byl ve vût‰inû povodí republiky
odtokovû podnormální a lze ho cha-
rakterizovat jako rok such˘.

Hydrologické sucho od ãervna do fiíj-
na bylo totiÏ nejv˘znamnûj‰ím jevem
roku. PrÛmûrné roãní odtoky dosaho-
valy vût‰inou 65 aÏ 85 % Qa. Nejménû
vodná byla povodí Odry a Beãvy 
(53 a 55 %) a relativnû nejvodnûj‰í by-
lo povodí Berounky se 101 % Qa.

Prvé ãtvrtletí roku bylo znaãnû vod-
né, vy‰‰í odtoky udrÏely je‰tû povodÀo-
vé situace z konce ledna a v men‰í mí-
fie je‰tû v bfieznu. Po poãáteãním
kolísání stavy klesaly po celé ãtvrtletí
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1.

Pramen: âHMÚ
1) Roãní pfiítok na území âR z okolních státÛ
2) Roãní odtok z území âR
3) Urãuje se jako prÛtok v hlavních povodích s 95 % zabezpeãeností
4) Jedná se o kvalifikovan˘ odhad, upfiesnûní je reálné aÏ v II. pololetí 2004

Tabulka 1.1.1 Obnovitelné vodní zdroje v letech 1994 - 2003 v mil. m3

PoloÏka Roãní hodnoty
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

SráÏky 52 287 61 514 54 890 57 809 56 153 49 291 54 733 63 960 71 298 40 695
Evapotranspirace 37 683 43 950 37 461 39 859 42 750 35 381 40 353 48 537 48 533 29 319
Roãní pfiítok 1) 553 645 825 653 541 550 573 761 1 341 524
Roãní odtok 2) 15 157 18 209 18 254 18 603 13 944 14 460 14 953 16 184 24 106 11 900
Zdroje 4 247 5 840 7 086 6 200 4 825 4 875 4 789 6 600 6 506 3 758
povrchov˘ch vod 3)

VyuÏitelné zdroje 1 140 1 400 1 380 1 430 1 330 1 390 1 204 1 440 1 625 1 195
podzemních vod

Vodní dílo ¤ímov - povodí Vltavy

4)
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stavovat. K nejvût‰ímu relativnímu
zhor‰ení situace do‰lo v rámci tohoto
období v povodí Orlice, kde nastal po-
kles ze 49 % na 24 % Qma a Sázavy ze
79 % na 24 % Qma. PrÛmûrné mûsíãní
prÛtoky ãinily na konci období vût‰i-
nou 20 % aÏ 45 % Qma, v povodí LuÏ-
nice jen 12 % Qma a Beãvy 17 % Qma.

Na zaãátku ãtvrtého ãtvrtletí mûl je‰-
tû znaãn˘ poãet tokÛ velmi nízké vod-
nosti. V˘znamné sráÏky z 6. a 8. fiíjna
(na jihu âech, v Krkono‰ích a Besky-
dech) vyvolaly vzestupy hladin ojedi-
nûle aÏ na povodÀové stavy. PrÛmûrné
mûsíãní prÛtoky se pohybovaly v listo-
padu i prosinci mezi 40 aÏ 60 % Qma.

Regionálnû byl velmi postiÏenou ob-
lastí jih âech (v uÏ‰ím smyslu povodí
Otavy a LuÏnice) a oblast severov˘cho-
du republiky (extrémnû povodí Orlice,
Stûnavy a horní Moravy). V povodí
Otavy byly ve tfiech profilech vlastního
toku (Su‰ici, Katovicích, Písku) a na
Skalici zaznamenány nejniÏ‰í prÛtoky

i malé toky na západû území. Podobnû
byly postiÏeny i toky na severní Mora-
vû pramenící v oblasti JeseníkÛ.

Pfii hodnocení mnoÏství podzem-
ních vod se vycházelo z údajÛ namû-
fien˘ch v objektech pozorovací sítû
podzemních vod a zejména v objek-
tech hlásné sítû, v níÏ je 110 pramenÛ
a 165 vrtÛ. Rok 2003 se vyznaãoval
nízk˘mi stavy hladin podzemní vody
a v nûkter˘ch ãástech republiky i je-
jím nedostatkem, pfiestoÏe na poãátku
roku byla situace pomûrnû pfiíznivá.

NadprÛmûrné sráÏky v druhé polovi-
nû roku 2002 doplnily mnoÏství pod-
zemních vod na vût‰inû území nad
dlouhodobé prÛmûry a zejména v po-
fiíãních zónách byl v˘chozí stav zásob
podzemních vod v˘raznû vy‰‰í. Témûfi
ve v‰ech pozorovan˘ch objektech byly
v listopadu 2002 namûfieny hodnoty
pfiesahující dlouhodobé prÛmûry. Po
nev˘znamném poklesu v prosinci vy-
stoupily v lednu hladiny ve vût‰inû vrtÛ
v pofiíãních zónách na úroveÀ, která
byla nejvy‰‰í v roce 2003 a obdobnû se
chovaly i vydatnosti pramenÛ.

Následující pokles vydatností prame-
nÛ a hladin podzemní vody uÏ mûl tr-
valej‰í charakter. Byl pfieru‰en pouze
krátkodobû a vût‰inou nepfiíli‰ v˘raznû
bfieznov˘m táním snûhu. Místy nadprÛ-
mûrné sráÏkové úhrny v kvûtnu mûly
na mnoÏství podzemních vod vût‰inou
jen mal˘ a navíc pouze lokální vliv,
protoÏe vegetace v té dobû uÏ omezo-
vala jejich vsakování. Proto kvûtnové
sráÏky celkov˘ poklesov˘ trend nezmû-
nily, ale jenom zpomalily.

V kvûtnu, pfiípadnû v ãervnu, se hla-
diny podzemní vody a vydatnosti 
pramenÛ dostaly pod úroveÀ dlouho-
dob˘ch prÛmûrÛ a pokles stále pokra-
ãoval. Na Moravû tento stav trval aÏ do
záfií, v âechách na vût‰inû území do fiíj-
na aÏ listopadu. Na území Moravy se
v fiíjnu 2003 situace mírnû zlep‰ila.
V dal‰ích mûsících vydatnosti pramenÛ
na celém území republiky spí‰e stagno-
valy a bez vût‰ích v˘kyvÛ byly i hladiny
vrtÛ v povodí Odry. Mírn˘ vzestup hla-
din byl zaznamenán v povodí Moravy
a Dyje; v âechách do‰lo k nepatrnému
zlep‰ení aÏ v prosinci.

Dotace podzemních vod byla v prÛ-
bûhu roku nedostateãná a navíc se pro-
jevily rozdíly v rÛzn˘ch oblastech, coÏ
je zpÛsobeno rozdíln˘mi vlastnostmi
hydrogeologick˘ch struktur a tím i od-
li‰n˘m v˘chozím stavem. Vliv mûlo

Vodní dílo Kameniãka - povodí Ohfie

za dobu pozorování. Z hlediska prav-
dûpodobnosti opakování byl v˘znam
sucha v tûchto oblastech hodnocen ja-
ko 50-ti leté sucho. Jen ponûkud ménû
váÏná byla situace v povodí LuÏnice
a Studené Vltavy. Extrémnost jevu zde
byla hodnocena jako 25-ti leté sucho.
NejniÏ‰í stavy za dobu pozorování byly
dosaÏeny i v povodí horní Moravy.
V povodí Desné byl zaznamenán druh˘
nejniÏ‰í stav, v povodí horní Odry
v Odrách byly dosaÏeny v polovinû srp-
na obdobné hodnoty jako v letech
1951, 1952, 1962 a 1973. RovnûÏ v Kr-
novû na Opavici byl zaznamenán dru-
h˘ nejniÏ‰í stav (su‰‰í byl pouze rok
1994). Pravdûpodobnost opakování su-
cha u ostatních tokÛ, zejména na seve-
rozápadû a jihov˘chodû republiky ne-
pfiekroãila obvykle 2 aÏ 10 let.

Hydrologické sucho roku 2003 lze
hodnotit jako celoplo‰nou záleÏitost.
Extrémnû malé prÛtoky mûly toky v jiÏ-
ních a v˘chodních âechách a dále 
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Obrázek 1.1.1 Úhrn sráÏek na území âR v roce 2003 v milimetrech

Obrázek 1.1.2 Úhrn sráÏek na území âR v roce 2003 v % normálu 1961-1990

Pramen: âHMÚ

Pramen: âHMÚ
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i nestejnomûrné rozdûlení sráÏek ve
tfiech plo‰nû odli‰n˘ch oblastech: jiÏ-
ních a jihozápadních âechách, sever-
ních a severov˘chodních âechách
a Moravû s v˘jimkou pofiíãní zóny
v povodí Dyje.

V˘chozí stav zásob podzemních
vod v pofiíãních zónách byl v˘raznû
vy‰‰í neÏ v plo‰e mimo tyto zóny, zá-
roveÀ v‰ak zásoby v tûchto zónách
klesaly rychleji. Zmen‰ování zásob
podzemních vod se projevilo nejv˘-
raznûji v jiÏních a jihozápadních âe-
chách. Rozdíl byl rovnûÏ mezi reÏi-
mem hladin podzemních vod
a vydatností pramenÛ. V pánevních

strukturách, jako je âeská kfiídová
pánev a jihoãeské pánve (TfieboÀská
a Budûjovická), zásoby poklesly pod
dlouhodobé prÛmûry aÏ v ãervenci
nebo srpnu, následující mírn˘ pokles
téÏ nepfiedstavoval v˘raznou zmûnu.
Naopak v územích s mûlk˘mi pukli-
nov˘mi obûhy se zásoby podzemních
vod vyprazdÀovaly daleko rychleji,
coÏ se projevovalo rychlej‰ím pokle-
sem hladin ve vrtech i zmen‰ováním
vydatností pramenÛ.

Období s nedostatkem dotace pod-
zemních vod v roce 2003 následovalo
po období, kdy hladiny podzemních
vod a vydatnosti pramenÛ, jako projev

velikosti zásob, byly vy‰‰í ãi v˘znamnû
vy‰‰í neÏ dlouhodob˘ prÛmûr. V˘z-
namnûj‰í projevy nedostatku podzem-
ních vod byly dány pfieváÏnû lokálními
podmínkami. V roãním prÛmûru, ani
hladiny ve vrtech, ani vydatnosti pra-
menÛ nepoklesly pod úroveÀ rokÛ
1990 aÏ 1993. Proto nelze, z hlediska
podzemních vod, období roku 2003
povaÏovat za extrémnû suché.

1.2 Jakost povrchov˘ch vod

Celkovû je moÏno konstatovat, Ïe
v dlouhodobém kontextu se jakost vo-
dy v tocích v˘znamnû zlep‰ila, coÏ
platí i pro v˘voj v prÛbûhu roku 2003.

Pro hodnocení zneãi‰tûní byla pouÏi-
ta klasifikace jakosti povrchov˘ch vod
podle âSN 75 7221, údaje jsou pfievza-
ty ze státní sítû sledování jakosti povr-
chov˘ch vod, provozované âesk˘m hy-
drometeorologick˘m ústavem (dále jen
„âHMÚ“). Údaje za dvouletí 1991 -
1992 a 2002 - 2003 byly vyhodnoceny
pomocí základní klasifikace, to zname-
ná spoleãn˘m vyhodnocením ‰esti 
ukazatelÛ - BSK5, CHSKCr, N-NH4, 
N-NO3, Pcelk a saprobního indexu mak-
rozoobentosu.

Podíl poãtu sledovan˘ch profilÛ na
tocích, ve kter˘ch byly zji‰tûny nepfiíz-
nivé tfiídy jakosti vody V. a IV. v˘raznû
poklesl.

Od roku 1991 do‰lo k eliminaci 
V. tfiídy jakosti vod (velmi silnû zneãi‰-
tûná voda) jak na hlavních tocích (Labe,
Vltava, Morava a Odra), tak i na vût‰i-
nû jejich v˘znamn˘ch pfiítokÛ. Ve
dvouletí 2002 - 2003 uvedené hlavní
toky jiÏ vût‰inou dosahují III. tfiídy,
kromû Odry pod Jiãínkou, úseku Vlta-
vy pod Prahou a Moravy pfied státní
hranicí. V men‰ích tocích do‰lo k pfie-
chodu jakosti vody z V. tfiídy do IV. tfií-
dy (Cidlina, Chomutovka, LuÏická Ni-
sa, Lomnice, Litavka, Rokytná, Oslava,
Valová a dal‰í), pfiípadnû i do III. tfiídy
(úseky Sázavy, úseky Ol‰e, Stfiela, Vo-
lyÀka, ·lapanka, Klejnarka, Ostravice
a dal‰í).

Dlouhodobé zlep‰ení jakosti vody
bylo zpÛsobeno pfiedev‰ím v˘stavbou
nebo intenzifikací rozhodujících ãistí-
ren odpadních vod, zru‰ením nebo
omezením v˘roby fiady prÛmyslov˘ch
podnikÛ i sníÏením pouÏívání hnojiv
v zemûdûlské v˘robû.

Pfies dosaÏené zlep‰ení v‰ak nelze
povaÏovat souãasn˘ stav za vyhovující;
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Obrázek 1.2.1 Jakost vody v tocích âR v letech 1991 - 1992

Obrázek 1.2.2 Jakost vody v tocích âR v letech 2002 - 2003

Pramen: VÚV T.G.M. z podkladÛ âHMÚ

Pramen: VÚV T.G.M. z podkladÛ âHMÚ
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Obrázek 1.2.3 ZatíÏení plavenin niklem v roce 2003

Obrázek 1.2.4 ZatíÏení plavenin olovem v roce 2003

Pramen: âHMÚ

Pramen: âHMÚ
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rou se stanoví povrchové vody vyuÏívané
ke koupání osob; vût‰inou se jedná
o lokality na vodních nádrÏích a rekreaã-
ních rybnících. Pokud povrchové vody
v tûchto lokalitách nebudou odpovídat
poÏadavkÛm na jakost vody ke koupá-
ní, budou pfiijata pfiíslu‰ná opatfiení ke
zlep‰ení a zabezpeãí se tok informací
o tûchto lokalitách pro systém vefiejné
správy.

Jakostních cílÛ pro koncentrace vy-
bran˘ch nebezpeãn˘ch látek v povr-
chov˘ch vodách, které vypl˘vají ze
Smûrnic rady Evropské unie o nebez-
peãn˘ch látkách bylo v na‰ich tocích
v roce 2003 dosaÏeno.

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

Nyní je nutné nalézt dal‰í reálné
cílové hodnoty, kter˘ch je potfieba
dosáhnout v povrchov˘ch tocích
a tím i pfiimûfiená kritéria pro hodno-
cení chemického stavu povrchov˘ch
vod. âeská republika (dále jen „âR“)
zaji‰Èuje postupnou regulaci zneãi‰tû-
ní povrchov˘ch vod emisními stan-
dardy a kritérii pro povrchové vody -
imisními standardy ustanoven˘mi
v nafiízení vlády ã. 61/2003 Sb. 

Zneãi‰tûní tokÛ nebezpeãn˘mi lát-
kami nab˘vá na v˘znamu s tím, jak je
postupnû zji‰Èována jejich nebezpeã-
nost a jak jsou identifikovány konta-
minované lokality.

problematické jsou hlavnû úseky vod-
ních tokÛ s men‰í vodností a vysokou
kumulací zdrojÛ zneãi‰tûní. Nejhor‰í
jakost vody byla zaznamenána v Bílinû;
tento málo vodn˘ tok ovlivÀovaly hlavnû
prÛmyslové zdroje Chemopetrol, a.s.,
Litvínov a Spolek pro chemickou
a hutní v˘robu, a.s., Ústí nad Labem
(dále jen „Spolchemie“). V pfií‰tím ob-
dobí lze v Bílinû v úseku pfied ústím do
Labe oãekávat zlep‰ení jakosti vody,
protoÏe ve 4. ãtvrtletí 2002 byly odpad-
ní vody ze Spolchemie pfiipojeny na
mûstskou ãistírnu odpadních vod (dále
jen „âOV“) v Ústí nad Labem. Dal‰í
vodní toky, ve kter˘ch byla dosud iden-
tifikována velmi silnû zneãi‰tûná voda
jsou: Rakovnick˘ potok, Zákolansk˘
potok (pfiítok Vltavy pod Prahou),
Bystfiice (pfiítok Bíliny), Jiãínka, Man-
dava, âern˘ potok (Karlovec), Hvozd-
nice, Haná, Ol‰ava, Litava, Svratka
(úsek pod Brnem), Jihlava (horní
úsek), Kyjovka a Trkmanka. Tûmto to-
kÛm a jejich povodím je tfieba dále vû-
novat mimofiádnou pozornost. U nû-
kter˘ch zneãi‰tûn˘ch tokÛ, jako je
napfiíklad Mandava, která nûkolikrát
kfiíÏí státní hranice se Spolkovou re-
publikou Nûmecko (dále jen „SRN“),
je tfieba v souladu s pfiedpisy Evropské
unie (dále jen „EU“) prohloubit pfie-
shraniãní spolupráci jak v oblasti plá-
nování, tak realizace opatfiení na ochra-
nu vod.

Ve snaze o dosaÏení dobrého ekolo-
gického stavu povrchov˘ch vod do-
chází v souãasné dobû ke zpfiísnûní cí-
lov˘ch poÏadavkÛ na chemick˘ stav
(jakost povrchov˘ch vod). Tomuto spo-
leãnému evropskému cíli - dosaÏení
dobrého ekologického stavu - je nutné
pfiizpÛsobit jak zpÛsob hodnocení sta-
vu, tak komplexní ochranná opatfiení.

Mikrobiální zneãi‰tûní tokÛ je v˘-
znamn˘m faktorem zejména pfii úpra-
vû povrchové vody na vodu pitnou
a pfii uÏívání povrchov˘ch vod ke kou-
pání osob. Vyhodnocení relevantních
ukazatelÛ v profilech státní sítû uka-
zuje, Ïe mikrobiální zneãi‰tûní tokÛ
v âeské republice je vysoké; pochází
pfiedev‰ím z komunálních zdrojÛ zne-
ãi‰tûní. Vodní toky (kromû nádrÏí) se
ve velké vût‰inû nepovaÏují za vhodné
pro koupání.

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen
„MZd“) ve spolupráci s Ministerstvem
Ïivotního prostfiedí (dále jen „MÎP“)
vydalo vyhlá‰ku ã. 159/2003 Sb., kte-

13

Vodní dílo ·ance - povodí Odry
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Zneãi‰tûní charakterizované souhrn-
n˘m ukazatelem adsorbovatelné orga-
nické halogeny (dále jen „AOX“), které
zahrnuje pfiedev‰ím tûkavûj‰í chlorova-
né látky, je typické pro prÛmyslové
aglomerace, je nejvy‰‰í v Bílinû pfii ústí
do Labe, Ol‰i a Ostravici.

Z dal‰ích tokÛ zneãi‰tûn˘ch tûmito
látkami je tfieba jmenovat Divokou Or-
lici kontaminovanou trichlorethenem
(kontaminace z místního prÛmyslu).

Koncentrace hexachlorbenzenu v Bí-
linû v profilu Ústí nad Labem v prÛmûru
za rok 2002 pfiesahovala jakostní cíl EU
(30 ng.l-1), v roce 2003 se sníÏila v dÛ-
sledku pfiipojení kanalizace Spolchemie
na âOV v Ústí nad Labem.

Polychlorované bifenyly (dále jen
„PCB“) a dichlordifenyltrichlorethan
(dále jen „DDT“) pocházejí z dfiívûj‰ích
zátûÏí Ïivotního prostfiedí. PCB jsou
problémem Labe pod Pardubicemi, ale
podle dfiívûj‰ích identifikací i Ol‰avy
(Uhersk˘ Brod) a Moravy. Kontamina-
ce DDT v ústí Bíliny do Labe je zpÛso-
bena zneãi‰tûn˘mi zeminami v areálu
Spolchemie v Ústí nad Labem.

Zneãi‰tûní polyaromatick˘mi uhlovo-
díky (dále jen „PAU“), z nichÏ lze za nej-
dÛleÏitûj‰í povaÏovat fluoranthen a ben-
zo(a)pyren, pochází z tûÏby uhlí, koksá-

renského prÛmyslu a nûkter˘ch v˘rob, ja-
ko je napfi. impregnace dfieva kreosoto-
v˘m olejem (praÏce, sloupy). NejzávaÏ-
nûj‰í zatíÏení tûmito látkami bylo
zji‰tûno v Úhlavû a Jizefie (vodárenské
odbûry) a v Odfie pfied státními hrani-
cemi.

Obsah rtuti v Bílinû, kter˘ byl v mi-
nulosti v dolním úseku zcela nevyho-
vující, se v posledních letech realizací
opatfiení ve Spolchemii, podstatnû
sníÏil - od roku 1991 aÏ o dva fiády;
v roce 2003 dosáhl uspokojiv˘ch hod-
not. Zv˘‰ené koncentrace kadmia 
byly zji‰tûny na Ostravsku v Ol‰i
a v Odfie; pocházejí pfiedev‰ím z prÛ-
myslov˘ch emisí ostravské aglomera-
ce. V Litavce zneãi‰tûní kadmiem po-
chází jak ze star˘ch zátûÏí a dÛlních
vod, tak z kovohutí. Zv˘‰ené kon-
centrace olova byly zji‰tûny ve Svata-
vû v Sokolovû, Litavce (kovohutû,
staré zátûÏe, dÛlní vody), Nise pod
Jabloncem nad Nisou (v dÛsledku
emisí z prÛmyslu), kde je také zv˘‰ená
koncentrace niklu, mûdi, zinku. 
Nejvy‰‰í koncentrace arsenu je u nás
ve vodních tocích v okolí Sokolova 
- v Bystfiici v Ostrovû nad Ohfií
a v Chodovském potoce (Sokolovská
uhelná a.s.).

Radioaktivní látky byly v roce 2003
sledovány v 81 profilech státní sítû
v ukazatelích celková objemová akti-
vita alfa, celková objemová aktivita
beta, celková objemová aktivita beta
po korekci 40K, objemová aktivita ra-
dia 226 a koncentrace pfiírodního
uranu.

Ve vybran˘ch profilech v návaznosti
na kontrolu vlivu jadern˘ch zafiízení
byla sledována objemová aktivita tritia.
V rámci roz‰ífiení státní sítû byly v roce
2003 ve 44 profilech sledovány hmot-
nostní aktivity radionuklidÛ v plaveni-
nách a fiíãních dnov˘ch sedimentech.
Z v˘sledkÛ sledování vypl˘vá, Ïe pfietr-
vávají vlivy dfiívûj‰í tûÏby uranov˘ch
rud v profilech pod v˘pustmi dÛlních
vod a v úsecích tokÛ ovlivnûn˘ch prÛ-
saky z odvalÛ hlu‰iny a odkali‰È. Ve sle-
dovan˘ch profilech byly zji‰tûny zejména
vy‰‰í koncentrace uranu. Pfii hodnocení
zmûn obsahu radioaktivních látek v po-
vrchov˘ch vodách za období 1990 - 2003
je moÏné konstatovat, Ïe v prÛbûhu to-
hoto období do‰lo k v˘raznému zlep‰ení
jakosti vody a dal‰ích sloÏek vodního
prostfiedí, zejména v povodí Plouãnice
a v závûru hodnoceného období i v po-
vodí MÏe, Litávky a v Louãce.

Vodní dílo Skalka - povodí Ohfie 
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no, Nechranice, Skalka). JiÏ nûkolik let
uskuteãÀované letecké vápnûní mûlo
pozitivní vliv na v˘voj jakosti vody
v nádrÏi Sou‰.

Monitoring povrchov˘ch vod Zemû-
dûlské vodohospodáfiské správy se
uskuteãÀuje na celém území âeské
republiky jiÏ od roku 1993; v roce
2003 byl provozován v rámci monito-
rovacích sítí pûti monitorovacích pro-
gramÛ.

Profily na drobn˘ch vodních tocích
byly sledovány v monitoringu pro stát-
ní síÈ jakosti vody (âHMÚ) a monito-
ringu v˘znamn˘ch bodov˘ch zdrojÛ
zneãi‰tûní. Vybrané profily sledova-
n˘ch nádrÏí byly sledovány v progra-
mu monitoring mal˘ch vodních nádrÏí.
Pro potfieby smûrnice Rady 91/676/EHS
z 12. prosince 1991, o ochranû vod
pfied zneãi‰Èováním dusiãnany ze ze-
mûdûlsk˘ch zdrojÛ, byl provádûn mo-
nitoring dusiãnanÛ. RovnûÏ byl v roce
2003 provozován hydrobiologick˘ mo-
nitoring. Oproti roku 2002 nebyl v ro-
ce 2003 realizován monitoring chemic-
kého stavu sedimentÛ. Monitorovací
síÈ Zemûdûlské vodohospodáfiské
správy (dále jen „ZVHS“) v roce 2003
zahrnovala 318 drobn˘ch vodních to-
kÛ a 76 mal˘ch vodních nádrÏí. Vzor-
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ky u drobn˘ch vodních tokÛ byly ode-
bírány v mûsíãní frekvenci po cel˘ rok,
u mal˘ch vodních nádrÏí pouze v ob-
dobí duben aÏ záfií 2003. Financování
v‰ech monitorovacích programÛ za-
bezpeãovalo Ministerstvo zemûdûlství
(dále jen „MZe“).

Drobné vodní toky monitorované
ZVHS byly ve vybran˘ch profilech po-
stiÏeny zejména komunálním zneãi‰tû-
ním. Míra zemûdûlského plo‰ného
zneãi‰tûní se oproti roku 2002 v˘znam-
nû sníÏila.

Z pohledu normy âSN 75 7221 
dopadly u vodních tokÛ nejhÛfie hod-
noty u ukazatele fosforeãnanov˘ a cel-
kov˘ fosfor a u ukazatelÛ charakterizu-
jících míru fekálního zneãi‰tûní a míru
zneãi‰tûní zpÛsobeného hnojivy, prací-
mi a ãisticími prostfiedky. U ukazatele
celkov˘ fosfor pfiekroãilo minimálnû
jednou limitní hodnoty spodní hranice
V. tfiídy 52,5 % rozborÛ; nejhor‰í v˘-
sledky vykazuje oblast povodí Moravy.
Bakteriální zneãi‰tûní enterokoky bylo
vy‰‰í zejména v oblasti povodí Vltavy.
V této oblasti bylo rovnûÏ zaznamená-
no v˘znamné zneãi‰tûní charakterizo-
vané sumárními ukazateli kyslíkového
reÏimu. V˘raznû se na zneãi‰tûní povr-
chové vody téÏ podílel amoniakální
dusík. V˘skyt vy‰‰ích koncentrací tûÏ-
k˘ch kovÛ byl zaznamenán zejména

V fiadû vodních nádrÏí docházelo
v roce 2003 k eutrofizaci (zpÛsobené
zv˘‰en˘m obsahem minerálních Ïivin,
pfiedev‰ím slouãenin fosforu a téÏ
i dusíku ve vodách).

Vût‰í problémy s jakostí vody ve vod-
ních nádrÏích se vyskytly v letním ob-
dobí ve vodárensk˘ch nádrÏích Luãina,
Vrchlice, Hamry, KfiiÏanovice, Sou‰,
Stanovice, Znojmo, Opatovice, Mosti‰-
tû, Nová ¤í‰e, Fry‰ták, Bojkovice
a Boskovice a v nevodárensk˘ch nádr-
Ïích: Seã, Harcov, Labská, Rozko‰,
M‰eno, PafiíÏov, Les Království, Lipno,
Orlík, Hracholusky, âeské Údolí, V‰e-
chlapy, Újezd, Skalka, Nechranice,
Bfiezová, StráÏ pod Ralskem, Jevi‰ovi-
ce, Luhaãovice, Vranov, Nové Ml˘ny I,
II, III a Letovice. U odbûrÛ povrchové
vody pro úpravu na vodu pitnou nebo
u odbûrÛ pro technologické úãely z nû-
kter˘ch nádrÏí (jako napfi. Lipno, ¤í-
mov a Karhov) bylo zaznamenáno zv˘-
‰ené zneãi‰tûní huminov˘mi látkami,
které v‰ak nezpÛsobilo váÏnûj‰í problé-
my s upravitelností vody. Pfii celkovém
hodnocení lze konstatovat, Ïe zhor‰e-
ná kvalita vody v roce 2003 byla dosta-
teãnû provoznû zvládnuta; nedo‰lo
k omezení dodávky vody pro obyvatel-
stvo, pouze se v˘raznûji omezila vodní
rekreace (napfi. na nádrÏích Seã, M‰e-
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Vodní dílo Mosti‰tû - povodí Moravy
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u kadmia, a to v oblasti povodí Labe.
V oblasti povodí Vltavy byly zji‰tûny
zv˘‰ené hodnoty arsenu. Ukazatele ob-
sahu organick˘ch látek PCB a PAU se
pohybovaly pouze v rozmezí I. - IV. tfií-
dy jakosti. Celorepublikovû lze oznaãit
za nejhor‰í stav ukazatel fosforeãnano-
v˘ fosfor s 10,36 % hodnot spadajících
do V. tfiídy.

V rámci hodnocení dle nafiízení vlády
ã. 61/2003 Sb. byly zaznamenány nejhor-
‰í v˘sledky v oblasti povodí Moravy, a to
u ukazatele celkov˘ fosfor (mezní hodno-

tu pfiekroãilo 85,4 % odebran˘ch vzorkÛ)
a ukazatele amoniakální dusík (61,4 %
vzorkÛ). Srovnáním získan˘ch v˘sledkÛ
za období 2000 - 2003 bylo zaznamenáno
zlep‰ení kvality drobn˘ch vodních tokÛ
zpÛsobené eliminací u ukazatelÛ kadmi-
um, nikl, ve‰ker˘ chrom, PCB a chlorofyl.
V porovnání s rokem 2002 se zlep‰il stav
drobn˘ch vodních tokÛ v parametrech
chemická spotfieba kyslíku (dále jen
„CHSK“), dusiãnanov˘ dusík, arsen
a PAU. Negativní trend byl zji‰tûn u para-
metru fosforeãnanov˘ fosfor.

ZatíÏení sedimentÛ a plavenin je
hodnoceno na základû porovnání ob-
sahÛ, pfiíp. jejich charakteristick˘ch
roãních hodnot s limity metodického
pokynu odboru pro ekologické ‰kody
Ministerstva Ïivotního prostfiedí - kri-
téria zneãi‰tûní zemin a podzemní 
vody z roku 1996.

Pfiekroãení limitní hodnoty kategorie
B tohoto normativu se jiÏ posuzuje jako
zneãi‰tûní, které mÛÏe mít negativní vliv
na zdraví ãlovûka a jednotlivé sloÏky Ïi-
votního prostfiedí. V poÏadavcích smûr-
nic 76/464/EHS a 2000/60/ES se uvádí,
Ïe obsahy nebezpeãn˘ch látek v pevn˘ch
matricích (plaveninách a sedimentech)
nesmí v ãasové fiadû vykazovat rostoucí
trend. V roce 2003 byl oproti roku 2002
zaznamenán na fiadû tokÛ, a to zejména
v prÛmyslovû dotãen˘ch regionech, mír-
n˘ pokles antropogenního zneãi‰tûní
pevn˘ch matric.

Ve srovnání s rokem 2002 je moÏno
konstatovat, Ïe i v sedimentech do‰lo ke
zlep‰ení v procentuálním zastoupení pfií-
padÛ s pfiekroãením limitu B i C. V plave-
ninách byl zaznamenán niÏ‰í poãet pfiípa-
dÛ s pfiekroãením limitu rizikového zne-
ãi‰tûní pouze u rtuti, olova a benzo(a)py-
renu a naopak k mírnénu zhor‰ení do‰lo
v obsazích arsenu, kadmia a látek ze sku-
piny PAU (benzo(b)fluoranthenu, ben-
zo(a)antracenu) a chlorfenolÛ.

V roce 2003 pokraãovalo sledování
kontaminace biomasy ‰kodliv˘mi lát-
kami ve státní síti, kterou provozuje
âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav na
17 vybran˘ch závûrov˘ch profilech
hlavních fiek âeské republiky.

V rámci akumulaãního biomonito-
ringu byly z bentick˘ch organizmÛ
analyzovány indikátorové druhy Asel-
lus aquaticus, Eerpobdella octoculata
a chrostíci rodu Hydropsyche. Na roz-
díl od pfiedchozích let nebyly provádû-
ny anal˘zy drobn˘ch mûkk˘‰Û (Sphae-
rium corneum a Bithynia tentaculata),
kde po 4 letech monitorování byly na-
cházeny hodnoty sledovan˘ch látek
velmi ãasto pod mezí stanovitelnosti,
pfiípadnû velmi nízké koncentrace.
Z ryb byl analyzován jelec tlou‰È. V or-
ganizmech byly analyzovány tûÏké ko-
vy (olovo, kadmium, rtuÈ a arzen), ze
specifick˘ch organick˘ch látek indiká-
torové kongenery PCB (PCB-28, PCB-
52, PCB-101, PCB-138, PCB-153
a PCB-180) a sledování chlorovan˘ch
pesticidÛ (p,p izomery DDT, DDD a DDE).

Koryto Labe u ·pindlerova Ml˘na - povodí Labe
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zlep‰ení nastalo ve skupinû objektÛ
hlubok˘ch vrtÛ a pramenÛ.

Z hlediska srovnání jakostních uka-
zatelÛ podzemních vod s poÏadavky
pro pitnou vodu byly nejãastûji v nad-
limitních hodnotách zji‰tûny ukaza-
tele dusiãnany (13,6 % nadlimitních 
vzorkÛ), chemická spotfieba kyslíku
manganistanem (12,2 % nadlimitních
vzorkÛ), amonné ionty (11,7 % nadli-
mitních vzorkÛ), sírany (8,8 % nadli-
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mitních vzorkÛ) a hliník (7,7 % nadli-
mitních vzorkÛ). Ménû ãasto byly limi-
ty pfiekroãeny v ukazatelích nikl (3,9 %
nadlimitních vzorkÛ), fluoridy (2,4 %
nadlimitních vzorkÛ), chloridy (1,7 %
nadlimitních vzorkÛ), atrazin (1,7 %
nadlimitních vzorkÛ), desethylatrazin
(1,5 % nadlimitních vzorkÛ). V‰echny
tyto nadlimitní látky (kromû fluoridÛ)
jsou vût‰ím podílem zastoupeny v pod-
zemních vodách mûlk˘ch vrtÛ.

1.3 Jakost podzemních vod

V oblasti jakosti podzemních vod
do‰lo v roce 2003 ve srovnání s rokem
2002 k mírnému zlep‰ení nejen v mûl-
k˘ch vrtech, ale projevilo se v˘razné
zlep‰ení ve skupinû objektÛ hlubo-
k˘ch vrtÛ a pramenÛ.

V roce 2003 se ve státní monitorova-
cí síti jakosti podzemních vod pozo-
rovalo 463 objektÛ, které tvofií 137 pra-
menÛ (sledování pramenÛ dokumentu-
je pfiirozené odvodÀování podzem-
ních vod zejména v oblasti krystalinika
a místní odvodnûní kfiídov˘ch struk-
tur), 148 mûlk˘ch vrtÛ (tyto objekty
jsou soustfiedûné pfieváÏnû v aluviích
fiek Labe, Orlice, Jizery, Ohfie, Dyje,
Moravy, Beãvy, Odry a Opavy - tyto
podzemní vody jsou snadno zranitelné,
s vysok˘m koeficientem filtrace
a s rychl˘m postupem zneãi‰tûní) a 178
hlubok˘ch vrtÛ (objekty jsou soustfiedû-
ny pfiedev‰ím v oblastech âeské kfiído-
vé pánve, âeskobudûjovické a TfieboÀ-
ské pánve a monitorují hlubinn˘ obûh
podzemní vody - pfiímá zranitelnost
tûchto vod není pfiíli‰ velká, neboÈ kon-
taminace se zde projevuje aÏ po del‰ím
ãasovém intervalu). Stanovovan˘ch by-
lo celkem 120 ukazatelÛ s ãetností dva-
krát za rok v obdobích jaro a podzim.
Anal˘za specifick˘ch nebezpeãn˘ch lá-
tek byla provedena jenom u jarního od-
bûru vzorkÛ.

Hodnocení v˘sledkÛ jakosti pod-
zemních vod za rok 2003 se vzhledem
k poÏadavkÛm Rámcové smûrnice
2000/60/ES orientuje zejména na 
nebezpeãné látky. V âHMÚ bylo pro-
vedeno srovnání namûfien˘ch hodnot
ukazatelÛ jakosti podzemních vod
s hodnotami mezí stanovitelnosti,
hodnotami kriterií A, B a C podle 
metodického pokynu MÎP z roku
1996 a limity pro pitnou vodu dle vy-
hlá‰ky MZd ã. 376/2000 Sb., kterou
se stanoví poÏadavky na pitnou vodu
a rozsah a ãetnost její kontroly (pro
ukazatele, které nemají stanoven limit
v této vyhlá‰ce, byl pouÏit limit sta-
noven˘ normou âSN 75 7111 Pitná
voda).

Z hlediska srovnání jakostních uka-
zatelÛ oproti roku 2002 je moÏno kon-
statovat, Ïe v mûlk˘ch vrtech do‰lo ke
zlep‰ení v procentuálním zastoupení
objektÛ s pfiekroãením limitÛ B nebo
C (podle metodického pokynu MÎP
z 15.9.1996 ãást 2 - Kriteria zneãi‰tûní
zemin a podzemní vody). V˘razné
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Jez Lhotka - povodí Odry

Pramen: ZVHS

Tabulka 1.3.1 Pfiehled poãtÛ objektÛ s pfiekroãením normativÛ B, C min. v jednom
ukazateli za rok 2003

Objekty Poãet objektÛ Poãet objektÛ s pfiekroãením B nebo C % objektÛ s pfiekroãením B nebo C
Mûlké vrty 148 63 42,6 (39,0 v r. 2002)
Hluboké vrty a prameny 315 59 18,7 (16,8 v r. 2002)
Ve‰keré objekty 463 122 26,3 (23,9 v r. 2002)
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prÛmysl se zv˘‰ily o 2,6 %. Vût‰í nárÛst
v porovnání s rokem 2002 byl vyhod-
nocen v kategorii zemûdûlství (64,9 %)
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a v kategorii ostatní uÏívání (30,8 %).
Celkov˘ v˘voj odbûrÛ povrchov˘ch
vod od roku 1980 znázorÀuje Graf 2.1.1.

2.1 Odbûry povrchov˘ch vod

Celkov˘ sestupn˘ trend odbûrÛ po-
vrchov˘ch vod v letech 1990 aÏ 2001 se
zastavil. V letech 2002 a 2003 do‰lo
k meziroãnímu nárÛstu 19,6 %, nárÛst
od roku 2001 ãinil 24,9 %. Celkov˘ po-
kles proti roku 1990 pak ãiní 41,3 %.

V roce 2003 bylo evidováno 828 od-
bûrÛ povrchové vody z vodních tokÛ
a nádrÏí s odbûrem 1 635,9 mil. m3. Jed-
ná se o odbûry nad 6 000 m3 za rok ne-
bo nad 500 m3 za mûsíc. Z dÛvodÛ
sjednocení údajÛ od jednotliv˘ch s.p.
Povodí nejsou zahrnuty pfievody vody
v povodí Ohfie, a odbûry pro rybníky
v povodí Odry. Struktura evidovan˘ch
odbûrÛ vody v jednotliv˘ch povodích
v roce 2003 je uvedena v Tabulce 2.1.1.

Ke zv˘‰ení odbûrÛ do‰lo ve v‰ech ka-
tegoriích uÏívání vody. Nejv˘znamnûj‰í
podíl ãiní celkové odbûry pro energeti-
ku zahrnující i v˘robu tepla, které byly
vy‰‰í o 39,6 %. Nejvy‰‰í nárÛst v této
kategorii byl v povodí Labe o 52,8 %,
kde do‰lo ke zv˘‰ení odbûrÛ pro prÛ-
toãné chlazení elektrárny Kolín. Cel-
kové odbûry v kategorii vefiejné vodo-
vody se zv˘‰ily o 1,3 %. SníÏení odbûrÛ
v této kategorii bylo evidováno jen
v povodí Labe o 11,6 %. Odbûry pro
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2.

Pramen: MZe, VÚV T.G.M., s.p. Povodí 

Tabulka 2.1.1 Odbûry povrchov˘ch vod v roce 2003 v mil. m3 odbûrateli nad 6 000 m3/rok nebo nad 500 m3/mûsíc

s.p. Povodí Skupina uÏivatelÛ
Vefiejné VaK Zemûdûlství Energetika PrÛmysl Ostatní uÏívání Celkem

MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet
Povodí Labe, s.p. 37,3 32 11,9 41 626,5 12 135,3 127 0,2 10 811,2 222
Povodí Vltavy, s.p. 175,9 45 0,1 10 55,7 13 57,8 90 2,1 28 291,6 186
Povodí Ohfie, s.p. 59,5 26 0,3 17 59,8 7 44,0 59 0,1 6 163,7 115
Povodí Odry, s.p. 79,1 15 0,1 6 9,8 8 91,1 65 0,4 19 180,5 113
Povodí Moravy, s.p. 49,2 41 6,4 25 113,4 15 19,2 96 0,6 15 188,8 192
âeská republika 401,0 159 18,8 99 865,2 55 347,4 437 3,4 78 1 635,8 828

Graf 2.1.1 Odbûry povrchov˘ch vod v âR v letech 1980 - 2003

Pramen: VÚV T.G.M.

Podrobnûj‰í informace o uveden˘ch ODVùTVÍCH:

Vefiejné VaK Vefiejné vodovody a kanalizace OKEâ: 41 a 90 bez 410010
Zemûdûlství Zemûdûlství bez chovu ryb OKEâ: 01 - 05 bez 050200
Energetika V˘roba a rozvod elektfiiny a tepla OKEâ: 401 a 403
PrÛmysl PrÛmysl - bez energetiky a vodovodÛ OKEâ: 10 - 45, bez 401, 403 a 41
Ostatní uÏívání Jiné ãinnosti - bez vefiejné kanalizace OKEâ: 50 - 93, bez 90
CCeellkkeemm CCeellkkoovvéé  úúddaajjee  ((bbeezz  rryybbnnííkkÛÛ  aa ppfifieevvooddÛÛ)) OOKKEEââ::  0011  --  9933,,  bbeezz  005500220000  aa 441100001100

Pramen: âSÚ
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2.2 Odbûry podzemních vod

Celkové mnoÏství odebran˘ch pod-
zemních vod v roce 2003 ve srovnání
s rokem 2002 mírnû kleslo o 0,7 %,
proti roku 1990 o 30,8 %.

Pokles byl zaznamenán v kategorii
odbûrÛ pro vefiejné vodovody (o 2,2 %),
ve v‰ech povodích. V povodí Vltavy
o 9,1 %, v povodí Odry o 9,4 %.
V ostatních kategoriích do‰lo ke zv˘‰e-
ní odbûrÛ. Celkov˘ nárÛst odbûrÛ ve
v‰ech kategoriích vykazovalo povodí
Vltavy (1,1 %) a povodí Moravy 
(0,4 %). Celkov˘ pokles byl zazname-
nán v povodí Odry (9,6 %).

Struktura evidovan˘ch odbûrÛ vody
v jednotliv˘ch povodích v roce 2003 je
uvedena v Tabulce 2.2.1. V roce 2003
bylo evidováno 3 370 odbûrÛ podzem-
ní vody v mnoÏství 421 mil. m3. Jedná 
se o odbûry nad 6 000 m3 za rok nebo
nad 500 m3 za mûsíc.

Celkov˘ v˘voj odbûrÛ podzemní vody
od roku 1980 znázorÀuje Graf 2.2.1.

Graf 2.2.1 Odbûry podzemních vod v âR v letech 1980 - 2003

Pramen: VÚV T.G.M.

Pramen: MZe, VÚV T.G.M. z podkladÛ s.p. Povodí

Tabulka 2.2.1 Odbûry podzemních vod v roce 2003 v mil. m3 odbûrateli nad 6 000 m3/rok nebo nad 500 m3/mûsíc

s.p. Povodí Skupina uÏivatelÛ
Vefiejné VaK Zemûdûlství Energetika PrÛmysl Ostatní uÏívání Celkem

MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet
Povodí Labe, s.p. 114,3 585 1,4 85 0,9 6 9,7 140 2,1 44 128,4 860
Povodí Vltavy, s.p. 33,8 466 2,3 146 0,1 2 11,5 122 5,8 188 53,5 924
Povodí Ohfie, s.p. 64,2 340 0,4 17 1,0 5 5,8 80 1,3 12 72,7 454
Povodí Odry, s.p. 22,2 125 0,5 27 0,1 2 2,2 36 0,5 25 25,5 215
Povodí Moravy, s.p. 125,8 545 3,0 157 0,1 4 10,1 157 1,9 54 140,9 917
âeská republika 360,3 2 061 7,6 432 2,2 19 39,3 535 11,6 323 421,0 3 370

Vodní dílo Hracholusky - povodí Vltavy
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vodÛ sjednocení údajÛ od jednotliv˘ch
s.p. Povodí nejsou zahrnuty pfievody
vody v povodí Ohfie.

Struktura evidovan˘ch vypou‰tûní
v jednotliv˘ch povodích v roce 2003 je
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uvedena v Tabulce 2.3.1. Celkov˘ v˘voj
vypou‰tûn˘ch vod od roku 1980 zná-
zorÀuje Graf 2.3.1.

2.3 Vypou‰tûní odpadních 
a dÛlních vod

MnoÏství vypou‰tûn˘ch odpadních
a dÛlních vod se v roce 2003 ve srov-
nání s rokem 2002 zv˘‰ilo o 3,7 %,
v porovnání s rokem 1990 pak vyka-
zuje stále pokles o 33,3 %.

K v˘znamnému zv˘‰ení vypou‰tûné-
ho mnoÏství do‰lo v kategorii energeti-
ka, zahrnující i v˘robu tepla (o 29,8 %),
vypou‰tûním vod z prÛtoãného chlaze-
ní elektrárny Kolín v povodí Labe.
V kategorii vefiejné kanalizace do‰lo ke
sníÏení o 9,9 %. V povodí Labe do‰lo
ke sníÏení mnoÏství vypou‰tûn˘ch vod
z kanalizací o 11,6 %, ostatní povodí
vykazovala nárÛst. Objem vypou‰tû-
n˘ch odpadních a dÛlních vod oproti
roku 2001 vzrostl o 5,8 %.

V roce 2003 bylo evidováno 3 522
vypou‰tûní odpadních a dÛlních vod
do povrchov˘ch vod v objemu 1 957
mil. m3. Jedná se o zdroje nad 6 000 m3

za rok nebo nad 500 m3 za mûsíc. Z dÛ-

21

Graf 2.3.1 Vypou‰tûní do povrchov˘ch vod v âR v letech 1980 - 2003

Pramen: VÚV T.G.M.

Pramen: MZe, VÚV T.G.M., s.p. Povodí

Tabulka 2.3.1 Vypou‰tûní odpadních a dÛlních vod do povrchov˘ch vod v roce 2003 v mil. m3 u zdrojÛ nad 6 000 m3/rok
nebo nad 500 m3/mûsíc

s.p. Povodí Skupina uÏivatelÛ
Vefiejné VaK Zemûdûlství Energetika PrÛmysl Ostatní uÏívání Celkem

MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet MnoÏství Poãet
Povodí Labe, s.p. 176,4 413 0,0 2 592,5 21 117,6 198 1,8 56 888,3 690
Povodí Vltavy, s.p. 281,4 466 1,2 12 19,6 16 59,2 150 15,3 465 376,7 1 109
Povodí Ohfie, s.p. 81,0 257 0,3 1 37,5 21 92,5 163 1,8 17 213,1 459
Povodí Odry, s.p. 109,1 260 0,0 0 3,1 8 77,0 97 1,9 40 191,1 405
Povodí Moravy, s.p. 184,4 645 0,3 4 19,5 9 81,5 155 2,1 46 287,8 859
âeská republika 832,3 2 041 1,8 19 672,2 75 427,8 763 22,9 624 1 957,0 3 522

Labe u Dûãína - povodí Labe
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V dÛsledku zmûn ve vymezení v˘-
znamn˘ch vodních tokÛ byly nûkteré
vodní toky postupnû vyfiazovány a pfie-
vádûny ze správy státních podnikÛ Po-
vodí do správy ZVHS. Naopak novû
byly nûkteré pramenné úseky a hraniã-
ní toky, pÛvodnû vedené jako drobné
toky, zafiazeny do kategorie v˘znam-
n˘ch vodních tokÛ. Tyto pfiesuny jsou
zdokumentovány dle jednotliv˘ch
správcÛ vodních tokÛ v Tabulce 3.1.1.
Dle rámcové dohody mezi Lesy âR,
s.p. a ZVHS je prÛbûÏnû provádûna
zmûna urãení správy mezi tûmito
správci.

Pofiizovací hodnota dlouhodobého
hmotného majetku souvisejícího
s vodními toky vykazuje meziroãní
nárÛst témûfi 0,5 mld. Kã a v roce 2003
pfiesáhla hodnotu 44 mld. Kã.

Obdobnû jako v pfiedchozím roce,
nebylo ani v roce 2003 Ïádn˘m ze
správcÛ vodních tokÛ dokonãeno, ko-
laudováno a pfievedeno do uÏívání vod-
ní dílo, které by v˘znamnû ovlivnilo
ukazatele vyjadfiující pofiizovací hodno-
ty dlouhodobého hmotného majetku.
Meziroãní nárÛst vyjadfiuje pfieváÏnû
pfiírÛstky dlouhodobého hmotného ma-
jetku (dále jen „DHM“) získané obno-
vou a plánovit˘m rozvojem v oblasti
svûfieného majetku formou bûÏné inves-
tiãní v˘stavby a prÛbûÏného zafiazování
pfievzatého majetku a dokonãen˘ch
vodních dûl. V roce 2003 je‰tû pokraão-
valy pohyby v DHM v souvislosti s vy-
fiazováním urãitého majetku zniãeného
povodnûmi v pfiedchozích letech a sou-
ãasnû zv˘‰en˘m poãtem nezbytn˘ch re-
konstrukcí a generálních oprav v rámci
svûfieného majetku. Konkrétní hodnoty
DHM v pofiizovacích cenách u jednotli-
v˘ch správcÛ vodních tokÛ s meziroã-
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ním v˘vojem (pfiírÛstky DHM) uvádí
Tabulka 3.1.2.

V roce 2003 Ministerstvo zemûdûlství,
vykonávající jménem státu funkci za-
kladatele, vydalo nové Zakládací listi-
ny a Statuty v‰ech státních podnikÛ
Povodí.

Správu v˘znamn˘ch a urãen˘ch
drobn˘ch vodních tokÛ vykonávají
státní podniky Povodí na základû zá-
kona ã. 305/2000 Sb., o povodích.

MZe vykonávající jménem státu
funkci zakladatele státních podnikÛ
Povodí podle ustanovení § 1 odst. 4 zá-
kona ã. 305/2000 Sb., o povodích
a podle § 4 odst. 1 zákona ã. 77/1997
Sb., o státním podniku, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, vydalo z dÛvodu
zmûny organizaãní struktury MZe Za-
kládací listiny státních podnikÛ Povodí
Labe, Vltavy, Ohfie, Moravy a Odry.
RovnûÏ byly zakladatelem podle usta-
novení § 1 odst. 4 zákona ã. 305/2000
Sb., o povodích a podle § 3 odst. 1 zá-
kona ã. 77/1997 Sb., o státním podni-
ku, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vydá-
ny podle § 15 písm. f) zákona o státním

3.1 Odborná správa vodních tokÛ

S úãinností od 1.10.2003 byly vyhlá‰-
kou ã. 333/2003 Sb., kterou se mûní vy-
hlá‰ka ã. 470/2001 Sb., kterou se sta-
noví seznam v˘znamn˘ch vodních
tokÛ a zpÛsob provádûní ãinností sou-
visejících se správou vodních tokÛ, no-
velizovány mimo jiné i délky a vymeze-
ní úsekÛ v˘znamn˘ch vodních tokÛ.

Úpln˘ seznam v˘znamn˘ch vodních
tokÛ je uveden v pfiíloze v˘‰e uvedené
vyhlá‰ky. I nadále jsou rozhodujícími
správci vodních tokÛ - státní podniky
Povodí, ZVHS a Lesy âR, s.p. v pÛsob-
nosti MZe, ktefií zaji‰Èují správu cca 
94 % délky vodních tokÛ v âR. PfiibliÏ-
nû 6 % se na správû vodních tokÛ po-
dílejí obce, újezdní úfiady vojensk˘ch
újezdÛ a správy národních parkÛ.
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SPRÁVA VODNÍCH TOKÒ

3.

Pramen: MZe
Pozn.: 1) Zahrnuje správy Národních parkÛ, úfiadÛ vojen-
sk˘ch újezdÛ, obcí a ostatních právnick˘ch osob 
(napfi. doly)

Tabulka 3.1.1 Odborná správa vodních
tokÛ

Kategorie
Správce Délka 

vodních tokÛ v km
2002 2003

VV˘̆zznnaammnnéé  vvooddnníí  ttookkyy
Povodí Labe, s.p. 3 380,80 3 564,20

Povodí Vltavy, s.p. 4 775,60 4 744,67
Povodí Ohfie, s.p. 2 299,57 2 290,81
Povodí Odry, s.p. 1 110,80 1 110,80

Povodí Moravy, s.p. 3 823,86 3 816,27
CCeellkkeemm  ppÛÛssoobbnnoosstt  MMZZee 1155  339900,,6633 1155  552266,,7755

DDrroobbnnéé  vvooddnníí  ttookkyy
ZVHS 35 090,00 35 144,00

Lesy âR, s.p. 19 370,00 19 490,92
s.p. Povodí celkem 1 593,68 1 382,53

CCeellkkeemm  ppÛÛssoobbnnoosstt  MMZZee 5566  005533,,6688 5566  001177,,4455
Ostatní 1) 4 555,69 4 455,80

CCeellkkeemm  ddrroobbnnéé  vvooddnníí  ttookkyy 6600  660099,,3377 6600  447733,,2255
Vodní toky celkem 76 000,00 76 000,00

Pramen: MZe

Tabulka 3.1.2 Pofiizovací hodnota dlou-
hodobého hmotného
majetku souvisejícího
s vodními toky v mld. Kã

Správci vodních tokÛ v pÛsobnosti MZe 2002 2003
Povodí Labe, s.p. 7,92 7,95
Povodí Vltavy, s.p. 7,22 7,32
Povodí Ohfie, s.p. 7,22 7,44
Povodí Odry, s.p. 4,69 4,74
Povodí Moravy, s.p. 6,66 6,66
ss..pp..  PPoovvooddíí  cceellkkeemm 3333,,7733 3344,,1111
ZVHS 7,83 7,89
Lesy âR, s.p. 2,17 2,20
Celkem 43,73 44,20
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podniku Statuty tûchto pûti odborn˘ch
správcÛ vodních tokÛ. Pro pfiedkládání
a obûh dokladÛ a dokumentace v rám-
ci nakládání s urãen˘m majetkem stá-
tu, ke kterému mají státní podniky Po-
vodí právo hospodafiit, byl aktualizován
metodick˘ pokyn. V souvislosti se zmû-
nou organizaãní struktury MZe a na
základû poÏadavku MÎP byla provede-
na zmûna sloÏení dozorãích rad u v‰ech
státních podnikÛ Povodí.

Na základû provedené 2. fáze trans-
formace ZVHS v roce 2002 byl gene-
rálním fieditelem vydán v dubnu 2003
nov˘ organizaãní fiád.

Stabilním a v˘znamn˘m správcem
drobn˘ch vodních tokÛ byly i nadále
v roce 2003 Lesy âR, s.p., které pro-
stfiednictvím sedmi oblastních správ 
tokÛ vykonávaly odbornou správu
drobn˘ch vodních tokÛ, zejména byst-
fiinného charakteru.

Kontrolní ãinnost jednotliv˘ch stát-
ních podnikÛ Povodí a Zemûdûlské
vodohospodáfiské správy je provádû-
na zakladatelem, resp. zfiizovatelem.
V roce 2003 byly provedeny u státních
podnikÛ Povodí a Zemûdûlské vodo-
hospodáfiské správy následující kom-
plexní a úzce zamûfiené kontroly s tû-
mito v˘sledky:

Ministerstvo zemûdûlství
■ Odbor interního auditu a supervize

provedl u v‰ech státních podnikÛ Po-
vodí kontrolu, jejímÏ pfiedmûtem byla

tématická provûrka hospodafiení
a oprávnûnost nakládání se státním
majetkem. Nebylo shledáno hrubé po-
ru‰ení zákona, pouze drobné závady
v evidenci.

■ Odbor správy povodí provedl rov-
nûÏ u v‰ech státních podnikÛ Povodí
dvû úzce zamûfiené kontroly, a to kon-
trolu stavu manipulaãních a provoz-
ních fiádÛ vodních dûl a kontrolu po-
stupÛ pfii stanovení ceny za odbûry
povrchové vody pro rok 2003. U obou
kontrol nebyly zji‰tûny Ïádné nedostat-
ky a závady.

■ Odbor programového financování
provedl kontrolu plnûní podmínek ãer-
pání finanãních prostfiedkÛ Fondu So-
lidarity EU u státních podnikÛ Povodí
Vltavy, Labe a Ohfie, dále pak kontrolu
podmínek ãerpání finanãních prostfied-
kÛ státního rozpoãtu u státních podni-
kÛ Povodí Vltavy, Labe a Moravy. Ne-
byly shledány Ïádné závady.

Finanãní úfiady
Provedly kontrolu dodrÏování roz-

poãtov˘ch pravidel a káznû u státních
podnikÛ Povodí Ohfie, Moravy a Odry.

Bez závad.

PraÏská správa sociálního zabezpeãe-
ní a Okresní správy sociálního zabez-
peãení

Provedly u státních podnikÛ Povodí
Vltavy, Ohfie a Moravy kontroly pojistné-
ho, provádûní nemocenského poji‰tûní
a plnûní úkolÛ v dÛchodovém poji‰tûní.

Pouze u Povodí Ohfie byl zji‰tûn 
nedoplatek v pojistném v celkové v˘‰i
3 073 Kã. Jinak bez závad.

V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna
Provedla kontroly povinností za-

mûstnavatele v oblasti oznamovací po-
vinnosti, termín plateb a správnosti v˘-
poãtu u státních podnikÛ Povodí Labe,
Ohfie a Moravy.

Bez závad.

Státní energetická inspekce
Provedla kontrolu dokladÛ u stát-

ních podnikÛ Povodí Vltavy a Labe,
zamûfienou na vyuÏívání státní finanãní
pomoci z Fondu Solidarity EU a dodr-
Ïování ustanovení.

Nebyly zji‰tûny nedostatky.

Ministerstvo dopravy
Provedlo kontrolu podprogramu 

ã. 237 824 Obnova staveb vodní dopra-
vy po povodni z roku 2002 u Povodí
Vltavy, s.p.

Bez závad.

Správa státních hmotn˘ch rezerv
Provedla kontrolu plnûní úkolÛ v ob-

lasti hospodáfisk˘ch opatfiení pro kri-
zové stavy u státních podnikÛ Povodí
Labe a Povodí Odry.

Nebyly zji‰tûny Ïádné závady.

Magistrát mûsta Ostravy
Byla provedena prÛbûÏná kontrola

poskytované dotace u státního podni-
ku Povodí Odry.

Bez závad.

Zemsk˘ archiv Opava
Provedl u Povodí Odry, s.p. kontrol-

ní dohlídku chodu spisové sluÏby.
Nebyly zji‰tûny Ïádné nedostatky.

Odborov˘ svaz pracovníkÛ dfievoz-
pracujících odvûtví lesního a vodního
hospodáfiství

Provedl preventivní provûrku bez-
peãnosti a ochrany zdraví pracujících
(BOZP) u státního podniku Povodí
Odry v závodû 1 - Opava.

Nebyly shledány Ïádné závady.

U Zemûdûlské vodohospodáfiské
správy byly provedeny v roce 2003 ty-
to kontroly:

Ministerstvo zemûdûlství
■ Odbor interního auditu a supervize

provedl tematickou provûrku hospoda-
fiení ZVHS. Nebylo zji‰tûno neopráv-

Moravsk˘ jez v Hradci Králové - povodí Labe
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nûné pouÏití finanãních prostfiedkÛ, ale
pouze drobné nedostatky formálního
charakteru.

■ Odbor správy povodí provedl kon-
trolu zamûfienou na ovûfiení postupÛ
pfii stanovení ceny pro rok 2003 za od-
bûry povrchové vody a kontrolu zamû-
fienou na stav manipulaãních fiádÛ vod-
ních dûl. U obou kontrol nebyly zji‰tûny
závady.

■ Odbor programového financování
ve vodním hospodáfiství provedl kon-
trolu plnûní podmínek ãerpání finanã-
ních prostfiedkÛ státního rozpoãtu.
V hodnoceném období nebyly shledá-
ny Ïádné nesprávnosti pfii hospodafiení
s vefiejn˘mi prostfiedky.

3.2 Státní podniky Povodí

Celkové v˘nosy státních podnikÛ Po-
vodí zahrnující ve‰keré trÏby i provozní
dotace, vykázaly i pfies negativní ná-
sledky povodní v pfiedchozích letech,
znaãn˘ meziroãní nárÛst. V roce 2003
nav˘‰ení pfiedstavovalo témûfi 31 %.

Na tomto vysokém meziroãním ná-
rÛstu v˘nosÛ státních podnikÛ se podí-
lí zejména mimofiádné zv˘‰ení pfiídûlu
finanãních prostfiedkÛ ze státního roz-
poãtu v rámci dotací. Tento dotaãní
pfiídûl dosahující cca 1,7 mld. Kã nej-
více ovlivnil a urychlil rekonstrukci
a obnovu vodohospodáfiského majetku
po povodních a umoÏnil realizovat
i protipovodÀová opatfiení, stanovit zá-
plavová území a zpracovat fiadu studií
nezbytn˘ch pro systematickou ãinnost
v dal‰ích letech v souladu s koncepcí
vodohospodáfiské politiky. 

Nejvût‰í ãást celkov˘ch v˘nosÛ s.p.
Povodí i v roce 2003 tvofiily platby za
odbûry povrchové vody, které jsou i na-
dále nejdÛleÏitûj‰ím zdrojem pfiíjmÛ na
úhradu nákladÛ správy vodních tokÛ,
zejména k zaji‰tûní podmínek pro po-
tfiebné odbûry vody. PfiestoÏe jejich me-
ziroãní nárÛst pfiesahoval 212 tis. Kã,
jejich podíl rok od roku klesá a je sna-
ha tyto v˘padky nahradit vy‰‰ím nárÛs-
tem v ostatních trÏbách a v˘nosech. 

Vzhledem k nepfiíznivé hydrologické
situaci klesly v meziroãním srovnání
téÏ pfiíjmy za v˘robu elektrické energie
a pfiíjmy za vyuÏívání vzdouvacích zafií-
zení. 

Struktura v˘nosÛ s.p. Povodí v roce
2003 je vyjádfiena v Tabulce 3.2.1
a Grafu 3.2.1.
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Pramen: MZe z podkladÛ s.p. Povodí
Pozn.: 1) V platbách není zahrnuto následné sníÏení z titulu vláhového deficitu ve v˘‰i 153 tis. Kã v rámci odbûrÛ pro
zemûdûlské závlahy, které bylo uznáno a v celkov˘ch v˘nosech jiÏ nebylo realizováno (rozdíl oproti v˘kazu âSÚ).

Tabulka 3.2.1 Struktura v˘nosÛ s.p. Povodí v roce 2003 v tis. Kã

Ukazatel Povodí Povodí Povodí Povodí Povodí s.p. Povodí
Labe, s.p. Vltavy, s.p. Ohfie, s.p. Odry, s.p. Moravy, s.p. celkem

Platby za odbûry povrchové vody 612 980 495 210 426 550 358 629 367 780 2 261 149
V˘roba elektrické energie 14 590 62 363 111 312 27 798 18 324 234 387
Pfiíjmy za vyuÏívání vzdouvacích zafiízení 15 560 102 730 4 319 0 10 902 133 511
Ostatní pfiíjmy 68 368 136 859 67 525 41 618 55 643 370 013
Dotace ze státního rozpoãtu 325 499 1 019 151 33 188 56 572 251 598 1 686 008
ostatní provozní dotace 11 143 835 0 3 853 9 272 25 103
s.p. Povodí celkem 1 048 140 1 817 148 642 894 488 470 713 519 4 710 171

Graf 3.2.1 Struktura v˘nosÛ s.p. Povodí v roce 2003

Pramen: MZe z podkladÛ s.p. Povodí

Vodní dílo Janov - povodí Ohfie

1)

1)

1)
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TrÏby za dodávky povrchové vody
v roce 2003 v souhrnu za âeskou re-
publiku ãinily více neÏ 2,2 mld. Kã.

V˘voj dodávek povrchové vody za
úplatu je uveden v Tabulce 3.2.2. Ceny
za jednotlivé druhy odbûrÛ povrchové
vody jsou uvedeny v Tabulkách 3.2.3
a 3.2.4. Platby za odbûry povrchové vo-
dy uvádí Tabulka 3.2.5.

Ceny povrchové vody se v roce  2003
oproti pfiedchozímu roku v prÛmûru
zv˘‰ily o 6,2 %. Jedná se o ceny vûcnû
usmûrÀované, do nichÏ lze promít-
nout pouze ekonomicky oprávnûné
náklady, pfiimûfien˘ zisk a daÀ podle
pfiíslu‰n˘ch daÀov˘ch pfiedpisÛ.

Tyto ceny v dne‰ním pojetí nevyjad-
fiují hodnotu povrchové vody, ale cenu
sluÏby - tj. umoÏnûní dodávek, které
zabezpeãují s.p. Povodí uÏivatelÛm vo-
dy. Tyto ceny podléhají regulaci formou
vûcného usmûrÀování podle zákona 
ã. 526/1990 Sb., o cenách a pravidlÛm
stanoven˘m rozhodnutími Minister-
stva financí (dále jen „MF“) o regulaci
cen, tj. pfiíslu‰n˘mi v˘mûry, kter˘mi se
vydává seznam zboÏí s regulovan˘mi
cenami, které jsou uvefiejÀovány v Ce-
novém vûstníku.

V‰echny státní podniky Povodí vy-
kázaly v roce 2003 rÛst pfiíjmÛ za od-
bûry povrchové vody, kter˘ v absolut-
ní ãástce ãinil 212 mil. Kã, coÏ
pfiedstavuje meziroãní nárÛst v této
kategorii pfiíjmÛ o 10,3 %.

Pramen: s.p. Povodí
Pozn.: a) za úplatu celkem, b) z toho pro vodovody pro vefiejnou potfiebu 

Tabulka 3.2.2 Dodávky povrchové vody za úplatu v letech 1996 - 2003 v tis. m3

s.p. Povodí 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Povodí Labe, s.p

a) 863 372 897 063 787 331 572 341 534 300 508 435 571 365 803 416
b) 58 927 55 464 49 710 45 137 43 630 43 279 41 618 36 334

Povodí Vltavy, s.p.
a) 382 786 355 799 324 336 294 550 276 626 264 802 266 916 286 889
b) 250 796 232 545 207 949 192 786 185 072 171 924 167 878 173 773

Povodí Ohfie, s.p
a) 217 748 214 455 207 855 190 731 176 183 176 403 169 092 170 975
b) 78 533 74 352 71 517 67 185 63 206 60 263 57 807 58 951

Povodí Odry, s.p.
a) 235 133 215 549 198 122 182 515 175 883 166 799 173 275 172 795
b) 94 109 86 595 77 245 72 108 69 434 66 255 72 167 74 183

Povodí Moravy, s.p.
a) 204 538 201 655 171 842 156 247 141 902 132 680 135 366 165 653
b) 40 925 40 833 38 086 36 499 38 768 39 398 38 112 38 256

s.p. Povodí celkem 
a) 1 903 577 1 884 521 1 689 486 1 396 384 1 304 894 1 249 119 1 316 014 1 599 728
b) 523 290 489 789 444 507 413 715 400 110 381 119 377 582 381 497

Pramen: s.p. Povodí
Pozn.: Jednotková cena za m3 je uvádûna bez danû z pfiidané hodnoty

Tabulka 3.2.3 Cena za odbûry pro prÛtoãné chlazení v letech 1994 - 2003 v Kã/m3

s.p. Povodí 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Povodí Labe, s.p. 0,27 0,30 0,33 0,45 0,53 0,61 0,67 0,67 0,65 0,39
Povodí Vltavy, s.p. 0,42 0,42 0,48 0,51 0,55 0,70 0,76 0,81 0,86 0,91
Povodí Moravy, s.p. 0,30 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,56 0,60 0,53 0,41

Pramen: s.p. Povodí, VÚV T.G.M.
Pozn.: Jednotková cena za m3 je uvádûna bez danû z pfiidané hodnoty

Tabulka 3.2.4 Cena za ostatní odbûry povrchové vody v letech 1994 - 2003 v Kã/m3

s.p. Povodí 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Povodí Labe, s.p. 0,62 0,75 0,83 0,99 1,16 1,39 1,54 1,71 1,88 2,04
Povodí Vltavy, s.p. 0,88 0,91 0,95 1,03 1,15 1,41 1,55 1,65 1,70 1,79
Povodí Ohfie, s.p. 1,21 1,31 1,43 1,52 1,67 1,87 1,99 2,11 2,23 2,33
Povodí Odry, s.p. 0,67 0,80 0,94 1,18 1,40 1,59 1,74 1,80 2,01 2,08
Povodí Moravy, s.p. 1,40 1,60 1,76 1,92 2,10 2,27 2,53 2,66 2,89 3,06
s.p. Povodí celkem 0,88 0,98 1,08 1,24 1,39 1,59 1,76 1,90 2,10 2,23

Pramen: s.p. Povodí

Tabulka 3.2.5 Platby za odbûry povrchové vody v letech 1994 - 2003 v mil. Kã

s.p. Povodí 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Povodí Labe, s.p. 363 419 448 548 556 530 532 536 566 613
Povodí Vltavy, s.p. 331 332 337 345 357 383 401 408 438 495
Povodí Ohfie, s.p. 293 288 323 343 368 375 367 397 399 427
Povodí Odry, s.p. 170 195 221 255 273 279 294 301 347 359
Povodí Moravy, s.p. 248 256 266 273 264 266 277 287 300 368
s.p. Povodí celkem 1 405 1 490 1 595 1 764 1 818 1 833 1 871 1 929 2 050 2 262

Labe u ·pindlerova Ml˘na
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Oproti v˘raznému meziroãnímu ná-
rÛstu v trÏbách za elektrickou energii
z vlastních mal˘ch vodních elektráren
v roce 2002 do‰lo v roce 2003, vzhle-
dem k nepfiíznivé hydrologické si-
tuaci, k poklesu tûchto trÏeb o témûfi
56 mil. Kã a celkové trÏby v této ob-
lasti pfiíjmÛ dosáhly v˘‰e pfiesahující
234 mil. Kã.

TrÏby s.p. Povodí dosáhly svého ma-
xima - pfies 290 mil. Kã v roce 2002.
V roce 2003 do‰lo k meziroãnímu po-
klesu u v‰ech státních podnikÛ Povodí
s v˘jimkou s.p. Povodí Vltavy, kter˘
oproti pfiedchozímu roku vykazuje ná-
rÛst o více neÏ 12 mil. Kã. Nejv˘raznûj‰í
v˘padek tûchto trÏeb v celkové v˘‰i
pfies 50 mil. Kã se projevil u státního
podniku Ohfie, kter˘ disponuje nejvy‰-
‰ím poãtem vlastních mal˘ch vodních
elektráren, které provozuje. Podrobnûj-
‰í informace o celkovém poãtu vlast-
ních mal˘ch vodních elektráren v jed-
notliv˘ch státních podnicích Povodí,
jejich instalovaném v˘konu a v˘robû
elektrické energie a trÏbách podává
Tabulka 3.2.6.

Ostatní pfiíjmy státních podnikÛ Povo-
dí jsou ménû v˘znamné a jedná se ze-
jména o pronájem pozemkÛ, nebytov˘ch
prostor a vodních ploch a dal‰ích podni-
katelsk˘ch aktivit, z nichÏ nejv˘znam-
nûj‰í jsou pfiíjmy z v˘konÛ strojních me-
chanizmÛ a autodopravy, z v˘konÛ
laboratofií a za projektovou a inÏen˘r-
skou ãinnost a rovnûÏ finanãní v˘nosy.

Rok 2003 nelze v oblasti ostatních pfií-
jmÛ srovnávat s pfiedchozím rokem, kte-
r˘ byl netypick˘, z hlediska absolutního
objemu tûchto prostfiedkÛ byl naopak
v souvislosti s likvidací povodÀov˘ch
‰kod mimofiádn˘ (nepfiíznivá situace
v oblasti v˘nosÛ byla v nûkter˘ch pfiípa-
dech ãásteãnû kompenzována finanãní-
mi v˘nosy a trÏbami z prodeje nepotfieb-
ného majetku). Proto není porovnáván
meziroãní nárÛst, ale trend vycházející
z pfiedchozích let. Oproti roku 2001 tyto
pfiíjmy vykazují nárÛst o 9,9 %.

Celkové v˘nosy, tj. celkové trÏby za
v˘kony státních podnikÛ Povodí, vãetnû
finanãních v˘nosÛ a zv˘‰en˘ch dotací,
v roce 2003 vykazují nárÛst o témûfi 31 %,
kter  ̆byl ovlivnûn zejména vysok˘m dotaã-
ním pfiídûlem (ve v˘‰i témûfi 1,7 mld. Kã)
k zaji‰tûní urychlené rekonstrukce a ob-
novû vodohospodáfiského majetku po
povodních. V˘‰e ostatních pfiíjmÛ je
uvedena v Tabulce 3.2.7.

V˘raznou podporou financování po-
tfieb v rámci hlavní ãinnosti s.p. Povodí
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Pramen: s.p. Povodí

Tabulka 3.2.7 Ostatní pfiíjmy s.p. Povodí v letech 1995 - 2003 v tis. Kã

s.p. Povodí 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Povodí Labe, s.p. 21 811 32 356 54 094 50 907 54 754 145 989 124 730 173 429 68 368
Povodí Vltavy, s.p. 19 200 23 600 26 800 56 286 49 222 55 481 79 505 191 391 136 859
Povodí Ohfie, s.p. 47 000 57 000 54 000 64 398 55 922 66 836 57 809 65 606 67 525
Povodí Odry, s.p. 14 200 8 000 9 600 70 977 31 033 49 113 28 208 47 853 41 618
Povodí Moravy, s.p. 18 647 29 107 29 346 38 021 41 786 54 879 46 462 44 975 55 643
s.p. Povodí celkem 120 858 150 063 173 840 280 589 232 717 372 298 336 714 523 254 370 013

Pramen: MZe, s.p. Povodí
Pozn: 
1) vãetnû dotace 2 422 tis. Kã ke krytí nákladÛ z roku 2002, pfievedená na státní podnik Povodí Labe aÏ v roce 2003
2) vãetnû provozní dotace SFÎP ve v˘‰i 3 760 tis. Kã na monitorování jakosti vod
3) vãetnû investiãní dotace PHARE ve v˘‰i 9 678 tis. Kã

Tabulka 3.2.8 Dotace pfiidûlené s.p. Povodí v roce 2003 v tis. Kã

s.p. Povodí Provozní dotace Investiãní dotace Dotace celkem
Povodí Labe, s.p. 336 643 416 277 752 920
Povodí Vltavy, s.p. 1 019 986 101 744 1 121 730
Povodí Ohfie, s.p. 33 188 85 086 118 274
Povodí Odry, s.p. 60 425 206 672 267 097
Povodí Moravy, s.p. 260 870 357 744 618 614
s.p. Povodí celkem 1 711 112 1 167 523 2 878 635

jsou kaÏdoroãnû dotace. Bez státních do-
tací by zejména v loÀském roce nemohly
b˘t napraveny následky povodní a sou-
ãasnû jiÏ zahájena systematická ãinnost,
která umoÏní realizovat protipovodÀová
opatfiení, stanovit záplavová území a vy-
pracovat fiadu nezbytn˘ch studií. Tabulka
3.2.8 uvádí celkové provozní (neinvestiã-
ní) a investiãní dotace jednotliv˘ch s.p.
Povodí pfiidûlené v roce 2003. Kromû do-

tací procházejících rozpoãtem MZe se na
dotacích podílely i finanãní prostfiedky
Státního fondu dopravní infrastruktury
(dále jen „SFDI“), MÎP (prostfiednictvím
fondÛ PHARE) a na protipovodÀová
opatfiení pak pfiispûly i nûkteré krajské
úfiady. Do dotací byly zahrnuty i pro-
stfiedky ke krytí nákladÛ z roku 2002,
které v‰ak byly na správce vodních tokÛ
pfievedeny aÏ v roce 2003.

Pramen: s.p. Povodí

Tabulka 3.2.6 Vlastní malé vodní elektrárny s.p. Povodí v letech 1998 - 2003

s.p. Povodí ukazatel 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Povodí Labe, s.p. Poãet MVE 15 15 15 15 15 17

Instalovan˘ v˘kon v kW 2 711 2 711 2 711 2 711 2 677 4 876
V˘r. el. energie v MWh 10 860 8 913 7 968 10 738 9 974 7 792

TrÏby v tis. Kã 11 566 10 626 9 459 12 515 15 107 14 590
Povodí Vltavy, s.p. Poãet MVE 11 13 12 14 14 15

Instalovan˘ v˘kon v kW 3 629 8 740 8 500 9 600 9 600 15 500
V˘r. el. energie v MWh 36 454 37 403 37 722 50 409 35 873 43 030

TrÏby v tis. Kã 33 823 38 233 39 840 53 217 49 992 62 363
Povodí Ohfie, s.p. Poãet MVE 16 19 20 20 20 20

Instalovan˘ v˘kon v kW 15 029 15 286 16 750 16 750 16 750 16 750
V˘r. el. energie v MWh 72 826 82 868 74 494 87 539 106 363 75 560

TrÏby v tis. Kã 75 113 89 121 82 922 95 774 161 747 111 312
Povodí Odry, s.p. Poãet MVE 14 14 14 14 14 14

Instalovan˘ v˘kon v kW 4 750 4750 4 750 4 750 4 750 4 985
V˘r. el. energie v MWh 18 658 26 161 25 168 25 896 31 019 20 250

TrÏby v tis. Kã 17 723 28 220 26 480 25 732 41 604 27 798
Povodí Moravy, s.p. Poãet MVE 12 12 12 13 14 14

Instalovan˘ v˘kon v kW 3 192 3 192 3 192 3 512 3 612 3 612
V˘r. el. energie v MWh 9 255 12 342 10 613 14 301 14 476 12 412

TrÏby v tis. Kã 9 613 13 266 11 839 15 716 21 603 18 324
s.p. Povodí celkem Poãet MVE 68 73 73 76 77 80

Instalovan˘ v˘kon v kW 29 311 34 679 35 903 37 323 37 389 45 723
V˘r. el. energie v MWh 148 053 167 687 155 965 188 903 197 705 159 044

TrÏby v tis. Kã 147 838 179 466 170 540 202 954 290 053 234 387

1)

2) 3)
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V˘razn˘ meziroãní nárÛst u provoz-
ních dotací, odráÏí potfieby obnovy
vodních tokÛ po povodních z pfied-
chozích let 1997, 1998, 2000 a zejmé-
na pak po niãivé srpnové povodni
z roku 2002. V rámci programov˘ch
opatfiení byly vyhlá‰eny programy na
likvidaci povodÀov˘ch ‰kod z pfied-
chozích let. U s.p. Povodí Labe a s.p.
Povodí Vltavy tvofií kaÏdoroãnû pod-
statnou ãást provozních dotací rov-
nûÏ pfiíspûvek na provoz a údrÏbu
vodní cesty, v investiãních dotacích
pak budování a rekonstrukce vodních
cest.

Meziroãní nárÛst nákladÛ o témûfi
27 % odpovídá trendÛm komentova-
n˘m v pfiedchozích ãástech této zprá-
vy. Tento v˘razn˘ rÛst je dÛsledkem
snahy co nejrychleji zabezpeãit pro-
voz a bezpeãnost na vodních dílech
po povodních v pfiedchozích letech,
zejména v‰ak po niãivé srpnové po-
vodni v roce 2002 a minimalizovat
‰kody na majetku obhospodafiova-
ném vodohospodáfisk˘mi organiza-
cemi.

K nárÛstu nákladÛ do‰lo zejména vli-
vem zv˘‰en˘ch nákladÛ na opravy
a udrÏbu, a postupn˘m proúãtováním
povodÀov˘ch ‰kod. Nákladová poloÏ-
ka oprav, která jiÏ v pfiedchozím roce
vzrostla za souhrn státních podnikÛ
Povodí o více jak 50 %, pokraãovala
i v roce 2003 ve v˘jimeãném tempu rÛ-
stu a vykázala v absolutním objemu ná-
rÛst o témûfi 1 mld. Kã, coÏ v meziroã-
ním srovnání pfiedstavuje zv˘‰ení
o více jak 86 %. Nejvíce se na tomto
zv˘‰ení podílely organizace, kde po-
vodnû napáchaly nejvût‰í ‰kody - napfi.
u s.p. Povodí Vltavy byl meziroãní ná-
rÛst v pfiedchozím roce více jak trojná-
sobn˘, v roce 2003 byl tento zv˘‰en˘
základ nejen zachován, ale vlivem pro-
gramov˘ch opatfiení se umoÏnilo jeho
2,5-násobné zv˘‰ení. Více jak na úro-
veÀ dvojnásobku vzrostla i poloÏka
oprav a udrÏování i u s.p. Povodí Labe.
Pfiehled nákladÛ s.p. Povodí v roce
2003 a jejich porovnání s pfiedchozím
rokem je uveden v Tabulce 3.2.9.

Státní podniky Povodí vynaloÏily
na realizaci investic v roce 2003
l 992,7 mil. Kã, z toho 762,6 mil. Kã
bylo ãerpáno z vlastních zdrojÛ a dále
bylo pouÏito celkem 1 230,1 mil. Kã
investiãních prostfiedkÛ nekryt˘ch
vlastními zdroji.

V prÛbûhu posledních devíti let vy-
naloÏily s.p. Povodí na investice fi-
nanãní prostfiedky ve v˘‰i pfiesahující
11 555 mil. Kã, jak je uvedeno v Tabul-
ce 3.2.10 a znázornûno v Grafu 3.2.2.
Meziroãní nárÛst o témûfi 40 % odráÏí
nutnost co nejrychleji fie‰it následky

katastrofálních povodní roku 2002 ne-
jenom formou ãerpání provozních (ne-
investiãních) finanãních prostfiedkÛ
v oblasti nezbytn˘ch oprav a údrÏby
znaãnû po‰kozen˘ch vodohospodáfi-
sk˘ch dûl a koryt vodních tokÛ, ale
v mnoha pfiípadech byla nezbytná

Pramen: s.p. Povodí

Tabulka 3.2.9 Náklady s.p. Povodí v letech 2002 - 2003 v mil. Kã

Druh nákladÛ Povodí Povodí Povodí Povodí Povodí s.p. Povodí
Labe, s.p. Vltavy, s.p. Ohfie, s.p. Odry, s.p. Moravy, s.p. celkem

Odpisy 2002 127,4 141,4 152,7 98,3 106,9 626,7
2003 131,5 152,8 170,3 89,2 107,7 651,5

Opravy 2002 215,9 471,6 122,8 133,7 211,7 1 155,7
2003 483,3 1 205,9 143,3 100,4 221,1 2 154,0

Materiál 2002 48,6 22,4 22,3 33,4 31,7 158,4
2003 46,2 22,8 23,1 34,2 35,4 161,7

Energie a paliva 2002 28,2 23,7 24,5 4,4 9,4 90,2
2003 11,8 26,2 24,2 4,3 8,0 74,5

Osobní náklady 2002 277,8 241,9 190,9 129,2 195,1 1 034,9
2003 292,3 253,7 202,4 138,4 202,9 1 089,7

SluÏby 2002 115,9 55,3 28,1 33,1 24,2 256,6
2003 50,5 59,5 32,4 30,0 25,4 197,8

Finanãní náklady 2002 1,9 6,9 3,0 5,1 9,4 26,3
2003 1,4 7,6 1,2 3,3 0,2 13,7

Ostatní náklady 2002 61,7 6,7 78,9 59,9 23,9 231,1
2003 4,6 42,9 17,7 50,0 80,6 195,8

Náklady celkem 2002 877,4 969,9 623,2 497,1 612,3 3 579,9
2003 1 021,6 1 771,4 614,6 449,8 681,3 4 538,7

Pramen: MZe, s.p. Povodí

Tabulka 3.2.10 Investice s.p. Povodí v letech 1995 - 2003 v mil. Kã

s.p. Povodí 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Povodí Labe, s.p. 110,1 193,0 216,8 313,4 248,4 328,5 347,1 529,1 607,6
Povodí Vltavy, s.p. 203,2 216,4 235,2 115,7 116,3 115,2 114,1 199,3 321,6
Povodí Ohfie, s.p. 122,0 225,0 200,0 180,2 212,5 148,2 173,4 212,8 339,8
Povodí Odry, s.p. 289,1 340,2 314,3 279,1 484,4 361,6 226,8 282,3 316,3
Povodí Moravy, s.p. 94,0 95,5 236,1 311,0 357,3 356,8 257,8 200,5 407,4
s.p. Povodí celkem 818,5 1 069,8 1 202,4 1 199,4 1 418,9 1 310,3 1 119,2 1 424,0 1 992,7

Graf 3.2.2 V˘voj investiãní v˘stavby s.p. Povodí v letech 1992 - 2003

Pramen: MZe, s.p. Povodí
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a prokazatelnû ekonomicky vhodnûj‰í
celková obnova ãi rekonstrukce for-
mou investiãních prací.

V‰echny státní podniky Povodí vy-
kázaly v roce 2003 zisk, kter˘ pfied-
stavuje finanãní prostfiedky v celko-
vé v˘‰i 171,4 mil. Kã. Nejvy‰‰í podíl
na tomto v˘sledku, pfiedstavující
ãástku témûfi 46 mil. Kã, má státní
podnik Povodí Vltavy, jehoÏ ztráta
se v pfiedchozím roce pohybovala
zhruba na této úrovni. Tato ztráta
v‰ak byla je‰tû v roce 2002 uhrazena
z rezervního a z ostatních kapitálo-
v˘ch fondÛ.

Podíl jednotliv˘ch s.p. Povodí na cel-
kovém hospodáfiském v˘sledku a v˘voj
v˘sledku hospodafiení v posledních 
8 letech dokumentuje Tabulka 3.2.11.
Rozdûlení dosaÏen˘ch ziskÛ do jedno-
tliv˘ch fondÛ a návrh na úhradu ztráty
v konkrétních s.p. Povodí jsou uvedeny
v Tabulce 3.2.12.

PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ stav pracov-
níkÛ ve státních podnicích Povodí
v roce 2003 vzrostl o dal‰ích 14 pra-
covníkÛ. Oproti minul˘m letÛm, 
kdy docházelo k meziroãním pokle-
sÛm, do‰lo jiÏ v roce 2002 ke zlomu
a k nav˘‰ení pracovníkÛ. Ve srovná-
ní s pfiedchozím rokem je tento
trend zachován a zv˘‰ení o 14 pra-
covníkÛ pfiedstavuje rÛst na celkov˘
stav 3 558 osob. Tento nárÛst úzce
souvisí s nov˘mi úkoly správcÛ vod-
ních tokÛ vypl˘vajících ze zákona
o vodách, zejména pak v souvislosti
s plánováním v oblasti vod.

Situaci ve v˘voji pracovních sil
znázorÀuje Tabulka 3.2.13, ze které
je patrné, Ïe nejvût‰í nárÛst ve v˘‰i
celkového poãtu pfiipadá na s.p. Po-
vodí Vltavy (+ 14), dále je patrn˘ pfií-
rÛstek 5 osob u s.p. Povodí Labe, na-
opak u s.p. Povodí Ohfie a Moravy
do‰lo ke sníÏení prÛmûrného poãtu
pracovníkÛ.

PrÛmûrná mûsíãní mzda ve stát-
ních podnicích Povodí v roce 2003
ãinila 18.505,- Kã, viz. Tabulka
3.2.14 a vykázala v roce 2003 mezi-
roãní nárÛst 4,4 %. V absolutních
ãíslech se meziroãní nárÛsty pohybu-
jí od 629,- Kã u s.p. Povodí Vltavy aÏ
po 985,- Kã u s.p. Povodí Ohfie. Nej-
niÏ‰í prÛmûrnou mzdu i nadále vyka-
zuje s.p. Povodí Moravy.
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Pramen: s.p. Povodí

Tabulka 3.2.11 Hospodáfiské v˘sledky s.p. Povodí v letech 1996 - 2003 v tis. Kã

s.p. Povodí 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Povodí Labe, s.p. 8 533 - 1 800 - 6 808 35 398 19 859 17 166 4 774 26 542
Povodí Vltavy, s.p. 22 058 22 000 14 475 16 853 37 838 48 735 - 45 525 45 752
Povodí Ohfie, s.p. 8 306 7 461 14 625 6 947 11 825 12 415 11 334 28 274
Povodí Odry, s.p. 32 192 - 71 500 65 340 66 870 19 617 22 575 23 002 38 671
Povodí Moravy, s.p. 8 047 - 68 359 - 41 867 8 930 20 647 17 939 24 512 32 170
s.p. Povodí celkem 79 136 - 112 198 45 765 134 998 109 786 118 830 18 097 171 409

Pramen: s.p. Povodí

Tabulka 3.2.14 PrÛmûrné mzdy v Kã v jednotliv˘ch s.p. Povodí v letech 1997 - 2003

s.p. Povodí 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Povodí Labe, s.p. 11 351 12 911 14 675 15 641 16 565 17 941 18 750
Povodí Vltavy, s.p. 11 852 13 338 14 875 15 819 16 526 18 444 19 073
Povodí Ohfie, s.p. 11 923 13 454 14 545 15 704 17 085 18 435 19 420
Povodí Odry, s.p. 11 459 12 738 13 999 14 717 15 811 17 516 18 362
Povodí Moravy, s.p. 11 009 12 922 14 007 14 663 15 820 16 216 16 899
s.p. Povodí celkem 11 506 13 084 14 468 15 330 16 396 17 724 18 505

Pramen: MZe

Tabulka 3.2.12 Rozdûlení ziskÛ za rok 2003 v tis. Kã

s.p. Povodí Zisk Rozdûlení zisku nebo krytí ztráty
Rezervní fond FKSP Fond investic Sociální Fond Neuhrazená

Kapitálové fond odmûn ztráta z
fondy minul˘ch let

Povodí Labe, s.p. 26 542 2 655 4 237 17 150 0 2 500 0
Povodí Vltavy, s.p. 45 752 6 000 5 000 28 252 1 000 5 500 0
Povodí Ohfie, s.p. 28 274 8 482 6 000 7 792 0 6 000 0
Povodí Odry, s.p. 38 671 5 801 4 929 22 941 0 5 000 0
Povodí Moravy, s.p. 32 170 3 217 4 870 0 0 3 000 21 083

Pramen: s.p. Povodí

Tabulka 3.2.13 Poãet pracovníkÛ 
(prÛmûrn˘ pfiepoãten˘ stav)
v letech 2002 - 2003

s.p. Povodí 2002 2003
Povodí Labe, s.p. 936,5 941,1
Povodí Vltavy, s.p. 784,0 798,0
Povodí Ohfie, s.p. 623,0 619,9
Povodí Odry, s.p. 460,0 461,0
Povodí Moravy, s.p. 740,4 738,1
s.p. Povodí celkem 3 543,9 3 558,1

Soutok Labe s Orlicí v Hradci Králové - povodí Labe
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3.3 Zemûdûlská vodohospodáfiská
správa

ZVHS je organizaãní sloÏkou státu,
zfiízenou MZe ke dni 1.1.2001 za úãe-
lem zaji‰tûní v˘konu správy vodních to-
kÛ, péãe o hlavní odvodÀovací zafiízení
(dále jen „HOZ“) ve správû Pozemko-
vého fondu âR, hospodafiení na specifi-
kovaném státním majetku, odborné
ãinnosti v oblasti vodohospodáfisk˘ch
meliorací, sledování stavu povrchov˘ch
vod a ochrany a tvorby krajiny, vãetnû
pfiíslu‰né oborové informatiky.

ZVHS zabezpeãovala k 31.12.2003
v˘kon správy na drobn˘ch vodních to-
cích v délce 35 144 km a 444 nádrÏích.
Jedná se o vodní toky protékající ze-
jména zemûdûlsky vyuÏívanou kraji-
nou a zastavûn˘mi ãástmi obcí. Pofiizo-
vací hodnota vodních dûl na tocích
a nádrÏích pfiedstavuje k 31.12.2003
ãástku 7,894 mld. Kã.

KaÏdoroãnû ZVHS jako správce
drobn˘ch vodních tokÛ zaji‰Èuje od-
straÀování povodÀov˘ch ‰kod na spra-
vovan˘ch vodních tocích a vodních dí-
lech. V roce 2003 bylo realizováno
odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod
vznikl˘ch v letech 2000 a zejména v roce
2002, kdy rozsáhlé katastrofické po-
vodnû zasáhly pfieváÏnou ãást povodí
Vltavy, Ohfie a ãást povodí Moravy.
ZVHS jako organizaãní sloÏka státu,
která nedisponuje vlastními finanãními
zdroji, realizovala tato nápravná opatfie-
ní zejména z prostfiedkÛ Evropské in-
vestiãní banky (dále jen „EIB“).

Pfii své ãinnosti se ZVHS dafiilo
skloubit poÏadavky z hlediska ochrany
pfiírody se sv˘mi zámûry, a to zejména
úãastí v krajinotvorn˘ch programech
MÎP. Realizace staveb v rámci Progra-
mu revitalizace fiíãních systémÛ (PR¤S)
byla jednou z priorit organizace v roce
2003.

ZVHS zaji‰Èuje na základû platné
Pfiíkazní smlouvy uzavfiené mezi Po-
zemkov˘m fondem âR a ZVHS v˘kon
odborné péãe o HOZ. V roce 2003 by-
lo Pozemkov˘m fondem âR pfiidûleno
ZVHS na údrÏbu a provoz tohoto roz-
sáhlého majetku (mj. témûfi 12 tis. 
km odvodÀovacích kanálÛ) celkem 
60 mil. Kã.

Z uveden˘ch finanãních prostfiedkÛ
byla pfieváÏná ãást pouÏita na údrÏbu
a opravy vodních tokÛ (cca 90 %) a dá-
le na ostatní neinvestiãní v˘daje (cca
10 %). Neinvestiãní v˘daje na odstra-
Àování povodÀov˘ch ‰kod jsou uvede-
ny samostatnû.

Pramen: ZVHS (Neinvestiãní v˘daje na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod jsou uvedeny v samostatn˘ch tabulkách)

Tabulka 3.3.1 VyuÏití jednotliv˘ch finanãních zdrojÛ ZVHS v roce 2003 v mil. Kã

âinnost Zdroj Plán Skuteãnost
ÚdrÏba a opravy vodních tokÛ SR 122,449 122,376
Provoz vodních tokÛ a souvisejících vodních dûl SR 12,603 12,532
Program péãe o krajinu SR 0,313 0,311
Prevence pfied povodnûmi SR 26,125 26,109
Ostatní neinvestiãní v˘daje SR 18,800 18,735
Celkem SR 180,290 180,063

Pramen: ZVHS

Tabulka 3.3.2 Pokrytí v˘dajÛ ZVHS na údrÏbu a opravy vodních tokÛ 
a vodohospodáfisk˘ch dûl v letech 1999 - 2003 v mil. Kã

Pramen: ZVHS

Tabulka 3.3.4 Skladba pfiíjmÛ ZVHS v letech 1999 - 2003 v mil. Kã

Pfiíjmy 1999 2000 2001 2002 2003
platby za odbûry vody 2,8 4,4 3,8 2,5 2,6
nájmy vodohospodáfisk˘ch staveb 3,2 1,9 3,5 5,2 5,3
ostatní pfiíjmy 2,3 4,1 3,4 1,4 1,0

Pramen: ZVHS

Tabulka 3.3.3 Neinvestiãní v˘daje na vodní toky ve správû ZVHS a údrÏbu a opravy
hlavních odvodÀovacích zafiízení ve správû PF âR v roce 2003 podle
regionÛ v mil. Kã

Oblast povodí ÚdrÏba a opravy Provoz Odstranûní povodÀov˘ch Hlavní odvodÀovací Celkem
vodních tokÛ ‰kod zafiízení

Vltava 33,430 0,707 57,025 24,397 115,559
Labe 26,999 2,497 4,450 13,200 47,146
Ohfie 13,279 1,630 24,302 4,199 43,410
Morava 30,433 6,154 7,799 12,971 57,357
Odra 18,235 1,544 0,000 5,093 24,872
Celkem 122,376 12,532 93,576 59,860 288,344

Souhrnn˘ pfiehled o skuteãném vyu-
Ïití tûchto finanãních prostfiedkÛ uvádí
Tabulka 3.3.1.

V rámci údrÏby vodních tokÛ bylo
provádûno zejména seãení, ãi‰tûní,
opravy objektÛ zabezpeãující protipo-
vodÀovou ochranu, likvidace nepÛ-
vodních invazních druhÛ rostlin (bol-
‰evník velkolep˘, kfiídlatka japonská)
a údrÏba bfiehov˘ch porostÛ.

Pfiehled finanãních prostfiedkÛ vyuÏi-
t˘ch v posledních letech z jednotliv˘ch
finanãních zdrojÛ na údrÏbu a opravy
vodních tokÛ a vodních dûl uvádí Ta-
bulka 3.3.2.

Rozdûlení neinvestiãních v˘dajÛ na
vodní toky ve správû ZVHS a údrÏbu
a opravy hlavních odvodÀovacích zafií-
zení ve správû Pozemkového fondu âR
(dále jen „PF âR“) podle jednotliv˘ch
oblastí povodí uvádí Tabulka 3.3.3.

Pfiíjmy z plateb za odbûry vody, pfií-
padnû z nájmÛ vodohospodáfisk˘ch
staveb a jin˘ch nemovitostí jsou nev˘-
znamné a ve stfiednûdobé ãasové fiadû
se pohybují mezi 8 aÏ 11 mil. Kã.

Celková skladba pfiíjmÛ ZVHS je
uvedena v Tabulce 3.3.4.

Zdroj na úhradu v˘dajÛ 1999 2000 2001 2002 2003
Rozpoãet MZe 68,1 77,6 77,0 119,7 122,4
Program péãe o krajinu 2,5 1,0 2,4 0,6 0,3
ProtipovodÀová opatfiení 0,0 35,2 5,7 8,9 26,1
Celkem státní rozpoãet 70,6 113,8 85,1 129,2 148,8
Státní fond zúrodnûní pÛdy 1,0 5,6 3,8 0,0 0,0
Celkem 71,6 119,4 88,9 129,2 148,8
Náprava povodÀov˘ch ‰kod ze zdrojÛ PF âR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÚdrÏba a opravy hlavních melioraãních zafiízení ze zdrojÛ PF âR 79,6 75,9 59,8 54,9 59,9
Celkem v˘daje 151,2 195,3 148,7 184,1 208,7
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v Orlick˘ch horách, Sudovick˘ potok
a PodluÏsk˘ potok ve Stfiedních âe-
chách, Jedlová a Poustka v Kru‰n˘ch
horách, Romanovsk˘ potok a V‰emin-
ka ve Zlínském kraji.

Zv˘‰ené prÛtoky byly zaznamenány
pouze lokálnû v mûsíci kvûtnu v oblas-
ti Jihlavy, Blanska a Brna-venkova, ji-
nak celkovû na sráÏky velmi chud˘ rok
zpÛsobil vyschnutí fiady tokÛ.

Realizovaná opatfiení byla financová-
na z vlastních zdrojÛ, z úvûru EIB - pro-
gram protipovodÀové prevence a sana-
ce ‰kod zpÛsobené povodní v roce 2002

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

a z rozpoãtu státu - sanace ‰kod zpÛso-
ben˘ch povodní v roce 1997 a opatfiení
provádûná ve vefiejném zájmu prostfied-
nictvím § 35 lesního zákona.

Z celkov˘ch finanãních v˘dajÛ LesÛ
âR, s.p. do vodního hospodáfiství ve
v˘‰i 482,1 mil. Kã ãinily v˘daje inves-
tiãního charakteru 245,9 mil. Kã. Z to-
hoto objemu pfiedstavují 97,0 mil. Kã
vlastní prostfiedky. Investice LesÛ âR,
s.p. byly zamûfieny na preventivní opat-
fiení a zejména na v˘stavbu a rekon-
strukci objektÛ hrazení bystfiin v oblas-
tech zasaÏen˘ch povodnûmi. Opatfiení

V roce 2003 pokraãovalo na vod-
ních tocích ve správû ZVHS odstra-
Àování povodÀov˘ch ‰kod z roku
1997. Postupnû se likvidují i povod-
Àové ‰kody z let následujících.

Pfiehled o celkov˘ch nákladech na
odstranûní povodÀov˘ch ‰kod v ãlenû-
ní podle zdrojÛ a s rozdûlením na in-
vestiãní a neinvestiãní prostfiedky po-
dává Tabulka 3.3.5.

Za úãelem odstraÀování povodÀo-
v˘ch ‰kod z roku 2000 a 2002 na vod-
ních tocích spravovan˘ch ZVHS po-
kraãovala v roce 2003 realizace
programu 229 110 zahájeného jiÏ
v pfiedchozím roce, na odstraÀování
povodÀov˘ch ‰kod z roku 2000 (pod-
program 229 112) a 2002 (podpro-
gram 229 113).

ZVHS v roce 2003 realizovala inves-
tiãní v˘stavbu v celkové v˘‰i 232,7 mil.
Kã, vãetnû programu na protipovodÀo-
vá opatfiení ve v˘‰i 121,2 mil. Kã, od-
straÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku
1997 ve v˘‰i 0,5 mil. Kã a odstraÀování
povodÀov˘ch ‰kod z roku 2000 a 2002
ve v˘‰i 12,4 mil. Kã. Pfiehled je uveden
v Tabulce 3.3.7.

3.4 Lesy âR, s.p. 
- oblastní správy tokÛ

LesÛm âR, s.p. je svûfieno do správy
cca 19,5 tis. km drobn˘ch vodních tokÛ.
PfieváÏná vût‰ina se nachází v horních
ãástech povodí, pramenn˘ch oblastech
a oblastech s vy‰‰ím podílem lesnatosti.
Lesy âR, s.p. spravují bystfiinné toky
i mimo pozemky urãené k plnûní funkcí
lesa, protoÏe pfii péãi o ucelená povodí
vodních tokÛ protékají zemûdûlskou
krajinou a intravilány obcí. Správu vod-
ních tokÛ zaji‰Èovalo celkovû 70 pracovní-
kÛ na 7 oblastních správách tokÛ Fr˘dek-
Místek, Brno, Hradec Králové, Bene‰ov,
PlzeÀ, Teplice vãetnû novû zfiízené sprá-
vy se sídlem ve Vsetínû.

Náplní roku 2003 bylo pfiedev‰ím
odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z ro-
ku 1997 a 2002 a dále realizace preven-
tivních opatfiení. Z vût‰ích akcí moÏno
uvést napfi. dokonãení opravy Ole‰nice
(hraniãní tok s Polskou republikou),
âerven˘ potok - ·umpersko, Kotelnice
a MatulákÛv potok - Beskydy, Vrcho-
vi‰tní a Bystr˘ potok v Jeseníkách, akci
Hodonínka ve ·Èûpánovû nad Svrat-
kou, Jamensk˘ a Tûchonínsk˘ potok
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Pramen: ZVHS

Tabulka 3.3.5 OdstraÀování povodÀo-
v˘ch ‰kod z let 1997 
na vodních tocích
spravovan˘ch ZVHS 
v roce 2003 v mil. Kã

Zdroj - program Investiãní Neinvestiãní Celkem
náklady náklady

Program 329 181 0,027 0 0,027
Program 329 184 0,439 0 0,439
Celkem 0,466 0 0,466

Pramen: ZVHS

Tabulka 3.3.6 OdstraÀování povodÀo-
v˘ch ‰kod z let 2000 
a 2002 na vodních tocích
spravovan˘ch ZVHS 
v roce 2003 v mil. Kã

Zdroj - program Investiãní Neinvestiãní Celkem
náklady náklady

Program 229 112 3,757 4,450 8,207
Program 229 113 8,654 89,126 97,780
Celkem 12,411 93,576 105,987

Pramen: ZVHS

Tabulka 3.3.7 Struktura investic a finanãních zdrojÛ ZVHS v letech 2000 - 2003 v mil. Kã

Struktura investic Finanãní zdroje 2000 2001 2002 2003
Úprava vodních tokÛ Státní rozpoãet 32,2 47,2 47,4 52,2

Úãelov˘ fond (náhradní rekultivace) 3,6 6,5 0,9 0,1
Státní fond pro zúrodnûní pÛdy 0,0 0,2 0,0 0,0

Studie odtokov˘ch pomûrÛ Státní rozpoãet 3,8 0,0 0,0 4,7
Revitalizace VT Státní rozpoãet 45,3 17,3 30,7 41,6
ProtipovodÀová opatfiení Státní rozpoãet 33,6 2,8 63,1 54,4

Evropská investiãní banka 0,0 0,0 0,0 66,8
Odstranûní povodÀov˘ch ‰kod z roku 1997 Státní rozpoãet 27,0 28,9 29,2 0,5

Evropská investiãní banka 36,5 0,0 0,0 0,0
Odstranûní povodÀov˘ch ‰kod z roku 1998 Státní rozpoãet 0,0 0,0 0,0 0,0
Odstranûní povodÀov˘ch ‰kod z roku 2000 Státní rozpoãet 0,0 0,0 1,6 3,8
Odstranûní povodÀov˘ch ‰kod z roku 2002 Státní rozpoãet 0,0 0,0 0,0 0,3

Evropská investiãní banka 0,0 0,0 0,0 8,3
Celkem 182,0 102,9 172,9 232,7

Pramen: Lesy âR, s.p.

Tabulka 3.4.1 Struktura financování LesÛ âR, s.p. - oblastních správ tokÛ v roce
2003 v mil. Kã

Lesy âR, s.p. Vlastní zdroje celkem Dotace celkem Z toho povodÀové ‰kody
Dotace Vlastní zdroje

Investice 90,5 146,8 12,4 24,1
Neinvestice 170,2 29,3 11,2 72,5
Celkem 260,7 176,1 23,6 96,6

Pramen: Lesy âR, s.p.
Pozn.:  *) Jednotková cena za m3 je uvádûna bez danû z pfiidané hodnoty

Tabulka 3.4.2 TrÏby LesÛ âR, s.p. za povrchovou vodu
v letech 1998 - 2003 v tis. Kã

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TrÏby 7 906 7 896 7 876 8 639 9 790 9 390
Cena za m3 *) 0,92 0,99 1,06 1,17 1,23 1,24
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jsou realizována pfieváÏnû za úãelem
vytvofiení retenãních prostorÛ pro za-
chycení splavenin, stabilizace podélné-
ho sklonu tokÛ pfiíãn˘mi objekty 
a zaji‰tûní protipovodÀové ochrany
zkapacitnûním koryt vodních tokÛ. Na
opravu a údrÏbu základních prostfied-
kÛ hrazení bystfiin a dal‰ích vodních
dûl ve správû LesÛ âR, s.p. bylo vyuÏi-
to 236,2 mil. Kã, z toho z vlastních pro-
stfiedkÛ 200,3 mil. Kã. V uveden˘ch ob-
jemech jsou zahrnuty také náklady na
opravu a údrÏbu melioraãních sítí
a vodních nádrÏí provádûnou pfiíslu‰-
n˘mi lesními správami a závody.

Nejv˘znamnûj‰í náplní ãinnosti LesÛ
âR, s.p. na úseku vodního hospodáfi-

ství byla sanace povodÀov˘ch ‰kod.
Jednalo se pfiedev‰ím o zkapacitnûní
koryt, odstraÀování náplavÛ a opravy
opûrn˘ch zdí, dlaÏeb, pfiíãn˘ch objektÛ
a pfiehráÏek. Na odstranûní povodÀo-
v˘ch ‰kod bylo celkovû vynaloÏeno
120,2 mil. Kã, z toho z vlastních pro-
stfiedkÛ 96,6 mil. Kã.

Grafy 3.4.1 a 3.4.2 v del‰í ãasové 
fiadû podávají pfiehled o celkov˘ch
roãních investiãních v˘dajích a pro-
stfiedcích vynaloÏen˘ch na opravy
a údrÏbu.

Lesy âR, s.p. vynaloÏily v roce 
2003 na správu vodních tokÛ témûfi
437 mil. Kã.

Strukturu financování správy drob-
n˘ch tokÛ prostfiednictvím oblastních
správ tokÛ a úroveÀ podpory státu uvádí
pro rok 2003 Tabulka 3.4.1.

TrÏby za odbûry povrchové vody 
nejsou v˘znamné a v roce 2003 ãinily
9,4 mil. Kã pfii cenû 1,24 Kã/m3 ode-
brané vody.

V˘voj trÏeb LesÛ âR, s.p. za odbûry
povrchové vody a jednotkové ceny je
uveden v Tabulce 3.4.2.

3.5 Vodní cesty

Podle „Evropské dohody o hlavních
vnitrozemsk˘ch vodních cestách mezi-
národního v˘znamu (AGN)“ je Labe ve-
deno jako hlavní evropská vodní magis-
trála E 20 a Vltava jako její odboãka
E 20-06. Labsko-vltavská vodní cesta je
dle zákona ã. 114/1995 Sb., o vnitro-
zemské plavbû, mezinárodní dopravnû
v˘znamnou vodní cestou, která je jedi-
n˘m plavebním spojením s celou evrop-
skou sítí vodních cest. Na ãeském, 171 km
dlouhém úseku Labe od Stfiekova po
pfiístav ve Chvaleticích a na 70 km dlou-
hém úseku Vltavy od soutoku s Labem
v Mûlníku po pfiístav Radotín v Praze, je
pomocí jezÛ zaji‰Èován témûfi celoroãní
plavební provoz souvislou kaskádou jezÛ,
a to i pfii nízk˘ch prÛtocích. Na 40 km
regulovaném úseku od Stfiekova po stát-
ní hranici âR se Spolkovou republikou
Nûmecko je plavební provoz zcela závis-
l˘ na aktuálních vodních stavech.

V rámci podprogramu Ministerstva
dopravy „Obnova staveb vodní do-
pravy po povodni 2002“ byly v roce
2003 dokonãeny práce v celkové hod-
notû témûfi 461 mil. Kã.

·kody zpÛsobené srpnovou povodní
v roce 2002 i na stavbách dopravnû v˘-
znamné vodní cesty, vyãíslené Povo-
dím Labe, s.p. a Povodím Vltavy, s.p.
na ãástku 699,0 mil. Kã, byly v roce
2003 prÛbûÏnû odstraÀovány mimo vy-
naloÏené prostfiedky od MZe s pomocí
podprogramu Ministerstva dopravy
(dále jen „MD“) „Obnova staveb vodní
dopravy po povodni 2002“. V rámci to-
hoto podprogramu byly do konce roku
2003 realizovány práce za 460,9 mil.
Kã, z toho Povodím Labe, s.p. za 
173,2 mil. Kã a Povodím Vltavy, s.p. za
287,7 mil. Kã. Tyto práce budou pokra-
ãovat je‰tû v roce 2004.

Graf 3.4.1 Investiãní v˘daje LesÛ âR, s.p. v letech 1996 - 2003 v mil. Kã - vodní toky

Pramen: Lesy âR, s.p.

Graf 3.4.2 V˘daje LesÛ âR, s.p. v letech 1996 - 2003 v mil. Kã - oprava a údrÏba
vodních tokÛ

Pramen: Lesy âR, s.p.
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roãn˘m projednáváním námitek eko-
logÛ, a to stavby „Zlep‰ení plavebních
podmínek na Labi v úseku Ústí nad
Labem - státní hranice âR/SRN“
a stavby „StupeÀ Pfielouã II“ k pro-
dlouÏení splavnosti Labe do Pardubic.

Z uveden˘ch 355,8 mil. Kã z pro-
stfiedkÛ SFDI realizovalo Povodí Labe,
s.p. 280,3 mil. Kã a Povodí Vltavy, s.p.
12,8 mil. Kã. Ostatní prostfiedky byly
realizovány státním investorem MD -
¤editelstvím vodních cest âR ve v˘‰i
37,3 mil. Kã, a dále soukrom˘mi inves-
tory ve v˘‰i 25,4 mil. Kã. K obnovû re-
kreaãní vodní cesty Otrokovice - Roha-
tec byly ¤editelstvím vodních cest âR
v roce 2003 realizovány z uvedené ãást-
ky drobné stavby ve v˘‰i 11,0 mil. Kã.
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V prÛbûhu minulého kalendáfiního
roku byly dále zabezpeãovány násle-
dující pfiípravné práce: studie provedi-
telnosti pro napojení Logistického
centra Bfieclav na Dunaj, porovnání
variant studií k prodlouÏení splavné
Odry do Ostravy, studie pro dovybave-
ní vltavské vodní cesty chybûjícími
plavebními objekty, investiãní zámûr
ProdlouÏení BaÈova kanálu Otrokovi-
ce - Rohatec, studijní práce pro rozvoj
vodních cest ke sportovní a rekreaãní
plavbû a studijní podklady pro zv˘‰ení
protipovodÀové ochrany pfiístavÛ
a vodních cest.

Z prostfiedkÛ Státního fondu do-
pravní infrastruktury byly v roce 2003
realizovány práce spojené s rekon-
strukcí, modernizací a v˘stavbou 
vodních cest v celkové v˘‰i témûfi 
356 mil. Kã.

V rámci programu „Podpora rozvoje
vodní dopravy v âR do roku 2005“ na
rekonstrukci, modernizaci a v˘stavbu
vodních cest byly z prostfiedkÛ SFDI
v oblasti péãe MD o rozvoj vodních
cest realizovány práce za 355,8 mil.
Kã. V porovnání s pfiedchozím rokem
tyto v˘daje pfiedstavují pokles o 30 %.
DÛvodem je zdlouhavá pfiíprava dvou
prioritních staveb programu na labské
vodní cestû, zapfiíãinûná ãasovû ná-
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OPAT¤ENÍ KE ZMÍRNùNÍ EXTRÉMNÍCH

HYDROLOGICK¯CH JEVÒ

roãního cyklu podzemních vod. Rozdíl
v jednotliv˘ch letech je v rychlosti a ve-
likosti poklesu. V roce 2003 byl v˘cho-
zí stav zásob podzemních vod v povo-
dích zasaÏen˘ch povodní a extrémními
sráÏkami velmi vysok˘ a ve zb˘vající
ãásti území prÛmûrn˘ aÏ slabû nadprÛ-
mûrn˘. Pokles hladin a vydatností pra-
menÛ zapoãal v dubnu a pokraãoval tr-
vale aÏ do záfií 2003. Ani vy‰‰í sráÏkové
úhrny v kvûtnu nemûly vliv na pokra-
ãování poklesu, protoÏe vysoká evapo-
transpirace neumoÏnila prÛnik sráÏko-
v˘ch vod na hladinu vod podzemních.

Vzhledem k pomûrnû velk˘m poãá-
teãním zásobám podzemních vod, pfies
velmi nízké sráÏkové úhrny, nebyl po-
kles zásob podzemních vod v období
duben - záfií tak velk˘, jako u prÛtokÛ
v tocích. Je moÏné konstatovat, Ïe pfii-
bliÏnû od srpna témûfi cel˘ prÛtok v to-
cích je saturován z podzemních vod.
Koncem srpna se v reÏimu podzemních
vod kromû rozloÏení sráÏek zaãíná zfie-
telnû projevovat i vliv charakteru hyd-
rogeologické struktury. Pánevní struk-
tury s kolektory, které mají vût‰í zásobu
podzemních vod, byly je‰tû v srpnu nad
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dlouhodob˘mi prÛmûry z období 1971
- 1990. Mûlké obûhy podzemních vod
a pofiíãní zóny byly vût‰inou od ãerven-
ce v˘raznû pod dlouhodob˘mi prÛmû-
ry. Obdobn˘ charakter mûl reÏim vy-
datností pramenÛ v puklinov˘ch
obûzích krystalinika a podobn˘ch hor-
ninov˘ch prostfiedích. V záfií se vlivem
vût‰ích sráÏkov˘ch úhrnÛ pokles zásob
mûlk˘ch obûhÛ lokálnû zastavil, nebo
zpomalil.

Anal˘za sucha za rok 2003 byla pro-
vádûna v jednotliv˘ch sledovan˘ch po-
loÏkách k 30. záfií 2003, v˘jimeãnû 
postihovala i fiíjen 2003. Takto stanove-
né období pokr˘vá celé vegetaãní ob-
dobí tohoto roku, ale není schopno po-
stihnout a stanovit nutnou dobu, po
kterou se bude krajinn˘ systém v oblas-
ti zásob vody v jednotliv˘ch ãástech
systému doplÀovat.

Z pohledu klimatologického a agro-
klimatologického bylo v prÛmûru ob-
dobí od ledna do konce záfií v˘znamnû
teplej‰í a vyskytoval se nedostatek srá-
Ïek. Pfiíznivûj‰í vláhová situace byla
pouze v okrajov˘ch ãástech âR, nao-
pak nepfiíznivá aÏ v˘raznû nepfiíznivá

4.1 Charakteristika a dÛsledky 
sucha v roce 2003

Rok 2003 se ve vegetaãním období
vyznaãoval nepfiízniv˘m prÛbûhem
nûkter˘ch klimatologick˘ch charakte-
ristik, které ve svém komplexu zapfií-
ãinily stav obecnû naz˘van˘ meteoro-
logické a hydrologické sucho.

âHMÚ zpracoval podrobnou zprávu
s komplexnû vyhodnocen˘mi charakte-
ristikami, které popisují dan˘ stav.
V jednotliv˘ch ãástech byly podrobnû
rozebrány následky kombinace teplot-
nû nadnormálních a sráÏkovû podnor-
málních období v roce 2003.

Na základû dostupn˘ch reÏimov˘ch
charakteristik zpracovan˘ch pro vy-
brané stanice bylo, z hlediska pravdû-
podobnosti opakování jevu, nejv˘raz-
nûj‰í hydrologické sucho v povodí
horního Labe (pravdûpodobnost opa-
kování vût‰inou 2 aÏ 10 ojedinûle aÏ 50
let) a v povodí Vltavy nad Vltavskou
kaskádou (5 aÏ 25 let). V povodí Be-
rounky, Vltavy pod kaskádou a dolní-
ho Labe je situace v tomto ohledu pfiíz-
nivûj‰í (2 aÏ 5 let).

O zásobách vody v nádrÏích a postu-
pu prázdnûní nejdÛleÏitûj‰ích vodáren-
sk˘ch nádrÏí v âR informuje Tabulka 
4.1.1.

Doplnûní zásob podzemních vod po
extrémních sráÏkách v druhém pololetí
2002 kulminovalo v lednu aÏ únoru
2003. V bfieznu 2003 byly zásoby pod-
zemních vod doplnûny je‰tû z tání snû-
hu a jarních sráÏek. VyprazdÀování zá-
sob podzemních vod, podle poklesÛ
hladin a vydatností pramenÛ, zapoãalo
obvykle koncem bfiezna aÏ první polo-
vinû dubna 2003. Pokles zásob pod-
zemních vod od jarních maxim k pod-
zimním minimÛm je projevem bûÏného

35

4.
Tabulka 4.1.1 Postup prázdnûní nejdÛleÏitûj‰ích vodárensk˘ch nádrÏí v âR 

v roce 2003 v % zásobních prostorÛ

Zásobovan˘ kraj NádrÏ 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9. 29.9. 6.10. 13.10 20.10
Stfiedoãesk˘ Îelivka 88 88 87 87 85 85 84 83 83 82 82 82 82
Libereck˘ JosefÛv DÛl 87 86 85 84 82 81 79 79 78 77 76 77 76

Sou‰ 79 77 75 73 72 69 67 66 64 61 60 62 60
Jihoãesk˘ ¤ímov 74 74 72 69 68 66 64 63 60 59 64 65
PlzeÀsk˘ N˘rsko 95 95 95 94 94 93 92 92 91 91 90 93 92
Karlovarsk˘ Horka 68 66 62 61 60 59 58 58 57 56 56 56 55

Stanovice 73 72 70 68 66 65 64 63 62 61 60 59 58
Ústeck˘ Pfiíseãnice 78 78 77 76 75 74 72 72 70 69 68 68 67

Fláje 60 59 57 55 54 52 50 49 47 46 44 43 41
Moravskoslezsk˘ KruÏberk 58 60 61 63 64 66 65 70 75 80 85 79 71

·ance 65 65 63 61 58 56 54 52 49 47 46 51 50
Jihomoravsk˘ Vír 82 80 77 74 72 70 67 66 65 62 61 62 60

Pramen: âHMÚ
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byla ve v‰ech zemûdûlsky produkãních
oblastech, a to nejen ke konci záfií, ale
prÛbûÏnû ve v‰ech letních mûsících.

NiÏ‰í vlhkost vzduchu s vysok˘mi
teplotami vyvolala jeho vysokou vysou-
‰ecí schopnost. Proto byly hodnoty po-
tenciální evapotranspirace v hodnoce-
ném období roku 2003 podstatnû vy‰‰í
neÏ je jejich dlouhodob˘ prÛmûr 1992
aÏ 2002. Zákonitû pak byla vlhkost pÛ-
dy niÏ‰í neÏ zmínûn˘ dlouhodob˘ prÛ-
mûr. S tím souvisí i vy‰‰í v˘skyt poãtu
dní, kdy aktuální deficit dosáhl ãi pfiekro-
ãil hodnotu kritického vláhového deficitu.

Nejvût‰í záporné odchylky indexu
meteorologického sucha se vyskytovaly
na celém území âR s v˘jimkou pohra-
niãních hor. V˘skyt sucha mûl pût vln,
se dvûma v˘razn˘mi vrcholy. První pro-
bûhl v ãervnu, kdy se kritické sucho vy-
skytovalo na 47 % území âR, tj. posti-
hovalo vût‰inu pûstitelsky v˘znamn˘ch
oblastí republiky. Druh˘, v podstatû
srpnov˘, se vyskytl na 53 % území a byl
tak rozsáhlej‰í neÏ ãervnov˘.

Z hydrologick˘ch hodnocení vyplynu-
lo, Ïe z hlediska povrchov˘ch vod nelze

chápat suché období roku 2003 jako 
celoplo‰nou záleÏitost. Extrémnû malé
prÛtoky se v‰ak vyskytovaly místy na to-
cích v jiÏních a v˘chodních âechách
a také na mal˘ch tocích na západû úze-
mí. PostiÏeny byly i toky na severní Mo-
ravû pramenící v oblasti JeseníkÛ.

Zmen‰ování zásob podzemních vod
se projevilo dfiíve v jiÏních a jihozá-
padních âechách, neÏ ve zb˘vající
ãásti území. Za jasn˘ pfiíznak sucha
u podzemních vod v‰ak povaÏujeme
dosaÏení nebo podkroãení kvantilu 
85 % mûsíãní kfiivky pfiekroãení, kter˘
byl dosaÏen pouze v povodí Moravy
a ãásteãnû i v povodí Odry. Proto cel-
kovû z hlediska podzemních vod su-
ché období roku 2003 nelze povaÏo-
vat za extrémnû suché. V˘znamnûj‰í
projevy nedostatku podzemních vod
byly dány pfieváÏnû lokálními podmín-
kami.

DosaÏené v˘sledky a závûry z anal˘-
zy sucha dokládají, Ïe na území âR se
v roce 2003 vyskytovalo sucho jak me-
teorologické, tak pÛdní, tedy i agrono-
mické.

4.2 Realizace preventivních opat-
fiení na ochranu pfied povod-
nûmi a odstraÀování povod-
Àov˘ch ‰kod z minul˘ch let

Stejnû jako v minul˘ch letech, tak
i v roce 2003, Ministerstvo zemûdûl-
ství zabezpeãovalo programy zamûfie-
né na odstraÀování povodÀov˘ch
‰kod a na realizaci preventivních
opatfiení na ochranu pfied povodnûmi.

Realizace zmínûn˘ch ãinností spoje-
n˘ch s pojmem povodnû patfií mezi
nejv˘znamnûj‰í aktivity MZe. Ochrana
lidsk˘ch ÏivotÛ, zdraví a majetku oby-
vatel obecnû patfií mezi jeho základní
priority a v této problematice velmi úz-
ce spolupracuje s celou fiadou subjektÛ
tak, aby do‰lo k co nejúãinnûj‰ímu na-
plnûní této priority.

Jednou z prvotních fází období po
povodni je odstraÀování ‰kod povodní
zpÛsoben˘ch. JelikoÏ byla âR v posled-
ních sedmi letech (od roku 1997) nû-
kolikrát postiÏena povodnûmi, (aÈ
místního, regionálního ãi nadregionál-
ního charakteru) byla a v souãasné do-
bû také je, tato fáze hlavním motivem
pro zaloÏení a realizaci nûkolika pro-
gramÛ v rámci programového financo-
vání MF. V gesci MZe potom mÛÏeme
hovofiit o tûchto následujících progra-
mech:

■ Program 329 180 „Odstranûní
‰kod zpÛsoben˘ch povodní 1997“,

■ Program 229 110 „Odstranûní 
následkÛ povodnû na státním 
vodohospodáfiském majetku“ 
- podprogram 229 112 „Odstranûní
následkÛ povodnû roku 2000“,
- podprogram 229 113 „Odstranûní
následkÛ povodnû roku 2002“,

■ Program 229 810 „Státní pomoc
pfii obnovû území postiÏeného 
povodní v roce 2002 poskytovaná
MZe, zamûfiená na obnovu a za-
bezpeãení vodohospodáfiské infra-
struktury vodovodÛ a kanalizací“,

■ Program 229 210 „Obnova, 
odbahnûní a rekonstrukce rybníkÛ
a vodních nádrÏí“ 
- podprogram 229 218 „Odstranû-
ní ‰kod na rybnících a vodních
nádrÏích po povodních v srpnu
2002.

O jednotliv˘ch programech, úãelu
a cílech pro které byly zaloÏeny, délce
jejich trvání, objemu a zaji‰tûní pfied-
pokládan˘ch finanãních prostfiedkÛ,
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pfiírody a krajiny âR (dále jen „AOPK“),
âeská geologická sluÏba, správci povo-
dí a dal‰í odborné organizace a experti.

DÛleÏité v˘stupy a poznatky z pro-
jektu a z toho vypl˘vající doporuãení
a návrhy opatfiení pro dal‰í rozvoj po-
vodÀové ochrany v âR byly shrnuty ve
V˘sledné zprávû projektu, kterou pro-
jednala a schválila vláda usnesením 
ã. 76 na svém zasedání 21. ledna 2004. 

V obecné rovinû lze fiíci, Ïe srpnová
povodÀová pohroma v roce 2002 se
stala událostí, jejíÏ vyhodnocení zabez-
peãované projektem provûfiilo správ-
nost a úplnost kolekce zásad Strategie
ochrany pfied povodnûmi na území
âeské republiky (schválena usnese-
ním vlády ã. 382 ze dne 19. dubna
2000) a je souãasnû pfiíkladem, na
kterém lze prokázat, Ïe nûkteré z vy-
t˘ãen˘ch zásad jsou nebo nejsou dÛ-
slednû sledovány a naplÀovány.
V rámci nûkter˘ch odborn˘ch blokÛ
projektu a stejnû tak vefiejností bylo
mnohokrát konstatováno, Ïe od roku
1997 a tedy i v prÛbûhu srpnové po-
vodnû 2002 se v âR pozitivnû projevi-
ly zmûny legislativy pro oblast povod-

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

Àové ochrany, krizového fiízení i po-
skytování státní pomoci pfii obnovû
území po pfiírodních nebo jin˘ch ka-
tastrofách.

V prÛbûhu fie‰ení projektu byly závû-
ry z jednotliv˘ch odborn˘ch blokÛ
konfrontovány se zásadami Strategie.
Nebyla zji‰tûna Ïádná akutní potfieba
zmûny právních pfiedpisÛ. Byly v‰ak
identifikovány problémové okruhy,
v nichÏ úãelová zmûna mÛÏe zlep‰it
systémové provázání postupÛ povod-
Àové prevence. U v‰ech preventivních
opatfiení je nutné více dbát na soustav-
né a dÛslednûj‰í prosazování zásad 
Strategie. Nûkteré z nich musí b˘t pro-
sazovány pfii simulovan˘ch podmín-
kách ohroÏení systematick˘m ‰kole-
ním a tréninkem orgánÛ vefiejné správy,
odborn˘ch organizací a obãanÛ, jakoÏ
i mládeÏe od ‰kolních let.

Z proveden˘ch rozborÛ a hodnocení
v rámci projektu vyplynulo, Ïe pfiíãinné
sráÏky povodnû v srpnu 2002 byly ex-
trémním pfiípadem, ale dosahovaly
pouze 68 % maximálních hodnot, kte-
ré jsou v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách
fyzikálnû moÏné. Z toho vypl˘vá, Ïe

pfiíjemcích dotace a realizovan˘ch ak-
cích je blíÏe pojednáno v kapitole 7.
Státní finanãní podpora vodního hos-
podáfiství.

Fáze prevence pfied povodnûmi úzce
navazuje na programy t˘kající se od-
straÀování povodÀov˘ch ‰kod, vychází
z poznatkÛ zpÛsoben˘ch povodnûmi
a zabraÀuje jejich opakování v nejvíce
exponovan˘ch lokalitách podél vod-
ních tokÛ. Cílov˘m stavem vodohospo-
dáfiÛ je pak dosáhnout co nejvy‰‰í míry
ochrany pfied povodnûmi na celém
území na‰eho státu.

MZe v souãasné dobû realizuje ná-
sledující dva programy zamûfiené na
prevenci pfied povodnûmi:

■ Program 229 060 Prevence pfied
povodnûmi,
- podprogram 229 062 „V˘stavba a
obnova poldrÛ, nádrÏí a hrází“,
- podprogram 229 063 „Zvy‰ování
prÛtoãné kapacity vodních tokÛ“,
- podprogram 229 064 „Stanovová-
ní záplavov˘ch území“,
- podprogram 229 065 „Studie od-
tokov˘ch pomûrÛ“,
- podprogram 229 066 „Vymezení
rozsahu území ohroÏen˘ch zvlá‰t-
ními povodnûmi“,

■ Program 229 210 „Obnova, odbah-
nûní a rekonstrukce rybníkÛ a vod-
ních nádrÏí“ 
- podprogram 229 212 „Obnova,
odbahnûní a rekonstrukce rybníkÛ
a vodních nádrÏí“.

4.3 Související nelegislativní úkoly

Projekt Vyhodnocení katastrofální
povodnû v srpnu 2002

V závûru loÀského roku byl dokon-
ãen projekt Vyhodnocení katastrofál-
ní povodnû v srpnu 2002, kter˘ vláda
schválila sv˘m usnesením ã. 977 ze
dne 7. fiíjna 2002.

PrÛbûh prací kontrolovala ¤ídící ra-
da projektu pod vedením námûstka mi-
nistra Ïivotního prostfiedí a sloÏená ze
zástupcÛ zainteresovan˘ch ministers-
tev. Na jednání byli rovnûÏ zváni zá-
stupci krajsk˘ch úfiadÛ a správcÛ pfií-
slu‰n˘ch povodí. Vlastní koordinací
vyhodnocovacích prací byl povûfien
V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘ 
T. G. Masaryka (dále jen „VÚV
T.G.M.“). Spolupracujícími organiza-
cemi byly âHMÚ, Agentura ochrany
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v˘skyt vy‰‰ích plo‰n˘ch sráÏek neÏ byla
v˘‰ka sráÏek v srpnu 2002 je reálnû
moÏn˘. Opakovan˘ v˘skyt siln˘ch
sráÏkov˘ch epizod v krátkém ãasovém
odstupu nûkolika dní je pfiípadem spo-
radick˘m, v historii povodní v‰ak byly
nûkolikrát zaznamenány extrémní pfií-
pady letních regionálních povodní do-
provázen˘ch podruÏn˘mi povodnûmi
(napfi. rok 1890, 1997). Pravdûpodob-
nost opakování extrémní povodnû, po-
dobn˘ch rozmûrÛ jak˘mi se vyznaão-
vala srpnová povodeÀ 2002 na na‰em
území, nelze v nejbliÏ‰ích letech serióz-
nû kvantifikovat. Pfiípady kumulace let
s v˘skytem velk˘ch povodní v letním
pololetí jsou v povodí Vltavy v minu-
losti známy (1872, 1890, 1897, 1899).

Zpráva o plnûní Strategie ochrany 
pfied povodnûmi pro území âR

Vûcn˘ obsah Zprávy o plnûní Stra-
tegie vycházel ze získan˘ch zku‰eností
z povodÀov˘ch situací na území âeské
republiky v posledních ‰esti letech byl
cílenû zamûfien na nutnost pokraão-
vat v zahájené realizaci nezbytn˘ch
opatfiení. Pfiedkládaná zpráva hodno-
tila proces naplÀování jednotliv˘ch
zásad Strategie a provedla anal˘zu
existujících legislativních, organizaã-
ních, technick˘ch a ekologick˘ch hle-
disek.

Vládou schválená Strategie ochrany
pfied povodnûmi pro území âR byla
prvním vûcnû politick˘m dokumentem
tohoto druhu v âR, která vycházela
z vyhodnocení povodÀov˘ch situací na
na‰em území z let 1997 a 1998 a z po-
znatkÛ úrovnû povodÀové ochrany
v Evropû v 90-t˘ch letech minulého
století. Strategie zejména poukazovala
na skuteãnost, Ïe ochranu pfied povod-
nûmi je tfieba prioritnû fie‰it realizací
souboru programÛ (v rámci programo-
vého financování) s vyuÏitím technic-
k˘ch a netechnick˘ch prvkÛ. Definová-
ním tûchto principÛ se Strategie v˘raznû
zaslouÏila o obrat v pfiístupu k prevenci
pfied povodnûmi, vytvofiila ucelen˘ rá-
mec pro pfiípravu konkrétních opatfiení
a zavedla rozsah odpovûdností.

Ve schválené Strategii pak vláda ulo-
Ïila ministrÛm zemûdûlství a Ïivotního
prostfiedí ve spolupráci s ministry pro
místní rozvoj a dopravy a spojÛ zpraco-
vat kontrolní „Zprávu o plnûní Strate-
gie ochrany pfied povodnûmi pro území
âR“ (dále jen „Zpráva o plnûní Strate-

gie“) a pfiedloÏit ji vládû k projednání
do 31. bfiezna 2003.

V prÛbûhu konce roku 2002 a zaãát-
ku roku 2003 byla tato Zpráva o plnû-
ní Strategie dotãen˘mi ministerstvy
zpracovávána. Pfii zpracování tohoto
materiálu byly jiÏ ãásteãnû vyuÏity po-
znatky a dosavadní v˘sledky projektu
Vyhodnocení katastrofální povodnû
v srpnu 2002. Dne 7. dubna 2003 pak
vláda âR sv˘m usnesením ã. 334 tuto
Zprávu o plnûní Strategie schválila.

S odstupem nûkolika let mÛÏeme
konstatovat, Ïe pfiijatá Strategie sehrála
dÛleÏitou úlohu zejména v nastartová-
ní procesu realizace programÛ preven-
ce pfied povodnûmi, které jsou v systé-
mové gesci jednotliv˘ch vybran˘ch
resortÛ. V souãasné dobû je nezbytné
pokraãovat v jiÏ zahájené realizaci v˘-
znamn˘ch protipovodÀov˘ch opatfiení
regionálního a nadregionálního v˘zna-

mu v nejohroÏenûj‰ích ãástech území
na‰eho státu. Vefiejnost zde oãekává re-
alizaci opatfiení ke sníÏení rizika ohro-
Ïení lidsk˘ch ÏivotÛ a ‰kod na majetku
státu, mûst a obcí, vãetnû soukromého
majetku v‰ech obyvatel. S ohledem na
geografickou a orografickou polohu
âR je dále nezbytné tyto zásady vy-
pl˘vající ze Strategie nadále koordi-
novat s dotãen˘mi sousedícími státy,
neboÈ fiada na‰ich vodních tokÛ ovliv-
Àuje prÛbûh povodní a celkovou po-
vodÀovou situaci na území soused-
ních státÛ.

Zpráva o plnûní Strategie kontrolo-
vala nejen proces plnûní Strategie, ale
zároveÀ, na základû anal˘zy souãasné-
ho systému ochrany pfied povodnûmi
v âR a souãasné úrovnû poznání, na-
vrhla nové postupy a pfiístupy k fie‰ení
problematiky spojené s protipovodÀo-
vou ochranou na‰eho území.

Vodní dílo Labská - povodí Labe
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a v odÛvodnûn˘ch pfiípadech i v neza-
stavûn˘ch územích z Q

5
na Q

20
. Dal‰ím

neménû dÛleÏit˘m cílem je zv˘‰it poãet
stanoven˘ch záplavov˘ch území podél
v˘znamn˘ch vodních tokÛ ze souãas-
n˘ch 51,4 % na pfiedpokládan˘ch cca
75 %, coÏ znamená dosaÏení úrovnû
srovnatelné s vybran˘mi zemûmi zá-
padní Evropy. Realizace tohoto pro-
gramu si vyÏádá investice ve v˘‰i cca 
4,15 mld. Kã.

Ve Zprávû o plnûní programÛ se na-
dále pfiedpokládá pokraãování v reali-
zaci podpÛrn˘ch opatfiení v rámci mi-
moprodukãních funkcí zemûdûlství,
které je tfieba z hlediska prevence pfied
povodnûmi v‰emoÏnû podporovat.
Efekt opatfiení tohoto druhu, v rámci
zabránûní povodÀové situace, je neza-
nedbateln˘ do prÛtokÛ s ãetností doby
opakování maximálnû Q

10
. Pfii povod-

Àov˘ch situacích s niÏ‰í ãetností opa-
kování jiÏ vliv tûchto opatfiení v˘raznû
klesá a pfii katastrofálních povodních je
pak efekt prakticky zanedbateln˘.

Dal‰í souãástí preventivních opatfiení
pfied povodnûmi je Program podpory

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

prevence v územích ohroÏen˘ch nepfiíz-
niv˘mi klimatick˘mi vlivy v gesci MÎP.
Prioritami programu jsou zejména pod-
pora modernizace systému pfiedpovûd-
ní povodÀové sluÏby a základních
hlásn˘ch profilÛ realizovan˘ch âHMÚ
a dále realizace doplÀkov˘ch hlásn˘ch
profilÛ budovan˘ch na úrovni krajÛ
a obcí a dále rajonizace území pro po-
tfieby územního rozhodování z hledis-
ka ohroÏení sesuvn˘mi jevy.

Nov˘m podpÛrn˘m programem uve-
den˘m ve Zprávû o plnûní programÛ,
kter˘ má vazbu na systémovû navrÏené
programy prevence pfied povodnûmi, je
MZe novû zaloÏen˘ Program obnovy,
odbahnûní a rekonstrukce rybníkÛ
a vodních nádrÏí. Pfii povodÀov˘ch si-
tuacích v uplynul˘ch letech prokázaly
rybníky a malé vodní nádrÏe svoji ne-
zanedbatelnou úlohu v preventivní
protipovodÀové ochranû území, která
je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích mimopro-
dukãních funkcí rybníkÛ a vodních ná-
drÏí. Z tohoto dÛvodu je kladen dÛraz
zejména na posílení retenãní funkce
rybníkÛ.

Zpráva o plnûní programÛ prevence 
pfied povodnûmi

Samotná Strategie je naplÀována
zejména prostfiednictvím realizace
programÛ v oblasti prevence pfied po-
vodnûmi, které jsou v gesci jednotli-
v˘ch vybran˘ch resortÛ v rámci systé-
mu programového financování.

Usnesením vlády ã. 897, bod I, ze
dne 13. záfií 2000 vzala vláda na vûdo-
mí materiál Zámûry tvorby programÛ
prevence pfied povodnûmi, ve kterém
byla vûcnû navrÏena struktura jednotli-
v˘ch programÛ prevence pfied povod-
nûmi v gesci MZe, MÎP a MD vãetnû
odhadu finanãní nároãnosti na jejich
realizaci. Na základû tohoto usnesení
vlády, bod II/3, bylo dále uloÏeno mi-
nistrÛm zemûdûlství, Ïivotního prostfie-
dí a dopravy ve spolupráci s ministrem
pro místní rozvoj zpracovat „Zprávu
o plnûní programÛ prevence pfied po-
vodnûmi“ (dále jen „Zpráva o plnûní
programÛ“).

Pravidelná kontrolní zpráva o reali-
zaci programÛ prevence pfied povodnû-
mi uskuteãÀovan˘ch v rámci programo-
vého financování, která byla schválena
usnesením vlády ã. 335 ze dne 7. dubna
2003, byla pfiedkládána soubûÏnû se
Zprávou o plnûní Strategie.

Pfiedkládan˘ materiál informoval vlá-
du o realizaci programÛ prevence pfied
povodnûmi od roku 2000, vãetnû uve-
dení dÛvodÛ, proã nûkteré programy
nebyly zaloÏeny ãi proã byla jejich rea-
lizace opoÏdûna vãetnû informace
o novû zakládan˘ch programech, které
sv˘m charakterem mají vazbu na oblast
prevence pfied povodnûmi. Zpráva
o plnûní programÛ podává detailní in-
formaci o souãasném v˘voji stavu pre-
vence pfied povodnûmi v âR a o vûc-
ném a finanãním podílu jednotliv˘ch
resortÛ v této oblasti.

NejdÛleÏitûj‰ím a finanãnû nejnároã-
nûj‰ím programem je Program preven-
ce pfied povodnûmi v gesci MZe. K datu
31.12.2002 se podafiilo schválit doku-
mentaci programu MF, zabezpeãit fi-
nancování programu kofinancováním
z národních a zahraniãních zdrojÛ
a zaãít se systematickou realizací vy-
bran˘ch prioritních opatfiení na ochra-
nu pfied povodnûmi v nejohroÏenûj‰ích
ãástech území âR. V˘hledov˘m cílem
do roku 2005 je zv˘‰it souãasnou úro-
veÀ ochrany pfied povodnûmi v souvis-
le zastavûn˘ch územích, které odpoví-
dají zv˘‰ení prÛtokÛ z Q

20
na min. Q

50
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VODOVODY A KANALIZACE

PRO VE¤EJNOU POT¤EBU
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5.1 Zásobování pitnou vodou

Z vodovodÛ pro vefiejnou potfiebu
bylo zásobováno v roce 2003 pitnou
vodou 89,8 % obyvatel.

V roce 2003 bylo v âR zásobováno
z vodovodÛ pro vefiejnou potfiebu 
9,18 mil. obyvatel, tj. 89,8 % z celko-
vého poãtu obyvatel v âR. Ve v‰ech
vodovodech pro vefiejnou potfiebu by-
lo vyrobeno celkem 750,5 mil. m3 pit-
né vody. Za úplatu bylo dodáno (fak-
turováno) 547,2 mil. m3 pitné vody,
z toho pro domácnosti 344,7 mil. m3

pitné vody. Ztráty pitné vody dosáhly
u hlavních provozovatelÛ 169,4 mil. m3,
tj. 23,3 % z vody urãené k realizaci.

Trendy a v˘voj ukazatelÛ v oblasti zá-
sobování pitnou vodou jsou zobrazeny
v Tabulce 5.1.1 a Grafu 5.1.1.

Trend poklesu objemu vyrobené pit-
né vody se v roce 2003 témûfi zastavil.
Specifické mnoÏství vody fakturované
na jednoho zásobovaného obyvatele
bylo 163 l na den, specifická spotfieba
pitné vody v domácnostech byla 
103 l/os/den. Tyto specifické spotfieby
v porovnání s rokem 2002 stagnují
a lze pfiedpokládat zastavení poklesu.

Nejvy‰‰í podíl obyvatel zásoben˘ch
pitnou vodou z vodovodÛ pro vefiej-
nou potfiebu byl v roce 2003 v hlavním
mûstû Praze (99,9 %) a v Karlovar-
ském kraji (98,4 %), nejniÏ‰í podíl
obyvatel zásoben˘ch pitnou vodou 
je i nadále v kraji Stfiedoãeském 
(74,9 %) a v kraji PlzeÀském (81,3 %).

Délka vodovodní sítû byla v roce
2003 prodlouÏena celkem o 3 346 km
a dosáhla délky 59 619 km.

41

5.
Tabulka 5.1.1 Zásobování vodou z vodovodÛ pro vefiejnou potfiebu v letech 1989

a 1997 - 2003

Ukazatel Mûrná jednotka 1989 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Obyvatelé (stfiední stav) tis. obyv. 10 364 10 304 10 295 10 283 10 273 10 287 10 201 10 201
Obyv. skuteãnû zásobovaní vodou tis. obyv. 8 537 8 866 8 879 8 936 8 952 8 981 9 156 9 179
z vodovodÛ pro vefiejnou potfiebu % 82,4 86,0 86,2 86,9 87,1 87,3 89,8 89,8
Voda vyrobená z vodovodÛ pro mil. m3/rok 1251 887 843 800 778 754 753 751
vefiejnou potfiebu % 100,0 70,9 67,4 63,9 62,2 60,3 60,2 60,0
Voda fakturovaná celkem mil. m3/rok 924,4 604,0 579,9 564,2 554,1 535,6 545,3 547,2

% 100,0 65,0 62,4 60,7 59,6 57,6 58,7 58,9
Specifická potfieba z vody l/os. den 401 274 260 245 237 231 225 224
vyrobené *) % 100,0 68,3 64,8 61,1 59,1 57,5 56,1 54,7
Specifické mnoÏství vody l/os. den 298 187 179 173 169 164 163 163
fakturované celkem *) % 100,0 62,8 60,1 58,1 56,7 54,9 54,7 54,7
Specifické mnoÏství vody l/os. den 171 113 110 109 107 104 103 103
fakturované pro domácnost *) % 100,0 66,1 64,3 63,7 62,6 60,7 60,2 60,2
Ztráty vody na 1 km fiadÛ *) l/km den 16 842 14159 12 149 10 704 9 706 9 141 8 358 7 783
Ztráty vody na 1 zásob. obyv. *) l/os. den 90 79 71 63 60 57 53 53

Pramen: âSÚ
Poznámka: *) údaje za vodovody a kanalizace hlavních provozovatelÛ

Tabulka 5.1.2 Zásobovaní obyvatelé, v˘roba a dodávka vody z vodovodÛ 
pro vefiejnou potfiebu v roce 2003

Pramen: âSÚ
Poznámka: vãetnû vodovodÛ nezahrnut˘ch do statistického ‰etfiení

Kraj, území Obyvatelé Voda vyrobená Voda fakturovaná
skuteãnû zásobovaní podíl obyvatel z vodovodÛ
vodou z vodovodÛ zásobovan˘ch vodou pro vefiejnou celkem z toho pro

pro vefiejnou potfiebu z celkového poãtu potfiebu domácnosti
(poãet) (%) (tis. m3) (tis. m3) (tis. m3)

Hl. mûsto Praha 1 161 000 99,9 142 654 90 228 57 901
Stfiedoãesk˘ kraj 847 800 74,9 49 556 45 150 29 275
Jihoãesk˘ kraj 556 580 89,1 40 008 29 745 18 625
PlzeÀsk˘ kraj 446 350 81,3 37 120 28 974 16 426
Karlovarsk˘ kraj 299 150 98,4 25 108 18 246 11 843
Ústeck˘ kraj 788 300 96,2 73 413 49 961 30 739
Libereck˘ kraj 373 750 87,5 34 983 23 128 14 422
Královéhradeck˘ kraj 484 000 88,4 37 378 26 936 17 332
Pardubick˘ kraj 464 900 91,8 34 524 25 655 15 779
Kraj Vysoãina 452 660 87,5 27 638 23 539 13 623
Jihomoravsk˘ kraj 1 038 100 92,6 73 797 57 481 36 401
Olomouck˘ kraj 560 500 88,1 41 504 30 078 19 083
Zlínsk˘ kraj 508 660 85,9 36 412 26 483 15 720
Moravskoslezsk˘ kraj 1 197 600 95,0 96 419 71 565 47 494
âeská republika 9 179 350 89,8 750 514 547 169 342 907

  6 - VODA kapitol 5 (40-43)  11.8.2004  9:12  Stránka 41



Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003 ■

42

Poãet vodovodÛ pro vefiejnou potfie-
bu se zv˘‰il o 339 ks a dosáhl poãtu 
2 612 ks. Poãet vodovodních pfiípojek
se zv˘‰il o 73 760 ks a dosáhl poãtu 
1 545 344 ks. Délka vodovodních pfiípo-
jek se zv˘‰ila o 1 005 km a dosáhla délky
14 368 km. Poãet osazen˘ch vodomûrÛ
se zv˘‰il o 70 739 ks a dosáhl poãtu 
1 552 743 ks.

V˘razné zv˘‰ení poãtu vodovodních
pfiípojek a délky vodovodních fiadÛ je 
dÛsledkem inventarizace pfii zpracování
„Vybran˘ch údajÛ majetkové a provozní
evidence“ podle § 5 zákona ã. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích.

5.2 Odvádûní a ãi‰tûní komunál-
ních odpadních vod

Celkem 77,7 % obyvatel âeské repub-
liky Ïilo v roce 2003 v domech pfiipoje-
n˘ch na kanalizaci pro vefiejnou potfiebu.

V roce 2003 Ïilo v domech pfiipoje-
n˘ch na kanalizaci pro vefiejnou potfiebu

Graf 5.1.2 V˘voj hodnot objemu vody vyrobené z vodovodÛ pro vefiejnou potfiebu
a fakturované vody celkem v letech 1989 a 1996 - 2003

Pramen: âSÚ, MZe

Tabulka 5.2.1 Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod z kanalizací pro vefiejnou potfiebu
v letech 1989 a 1997 - 2003

Ukazatel Mûrná jednotka 1989 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Obyvatelé (stfiední stav) tis. obyv. 10 364 10 304 10 295 10 283 10 273 10 287 10 201 10 201
Obyvatelé bydlících v domech tis. obyv. 7 501 7 573 7 657 7 666 7 685 7 706 7 899 7 928
pfiipojen˘ch na kanalizaci pro % 72,4 73,5 74,4 74,6 74,8 74,9 77,4 77,7
vefiejnou potfiebu
Vypou‰tûné odp. vody do mil. m3 877,8 628,5 620,0 592,2 576,0 570,7 576,3 558,1
kanalizace pro vefiejnou potfiebu % 100,0 71,6 70,6 67,5 65,6 65,0 65,7 63,6
(bez vod sráÏkov˘ch) celkem
âi‰tûné odpadní vody vãetnû vod mil. m3 897,4 842,5 818,9 814,6 808,8 841,4 846,2 782,7
sráÏkov˘ch *)

âi‰tûné odpadní vody celkem bez mil. m3 627,6 571,5 566,1 562,9 546,1 544,8 533,6 527,4
vod sráÏkov˘ch % 100,0 91,1 90,2 89,7 87,0 86,8 85,0 84,0
Podíl ãi‰tûn˘ch odpadních vod bez % 71,5 90,9 91,3 95,1 94,8 95,5 92,6 94,5
vod sráÏkov˘ch
Pomûr vody ãi‰tûné k vodû - 2,5 10,0 10,5 19,2 18,3 21,2 12,5 17,2
neãi‰tûné bez vod sráÏkov˘ch 

Pramen: âSÚ
Poznámka: *) údaje za vodovody a kanalizace hlavních provozovatelÛ

Graf 5.1.1 V˘voj poãtu zásobovan˘ch obyvatel a specifické potfieby vody fakturované
v letech 1989 a 1997 - 2003

Pramen: âSÚ, MZe

Vodojem v Hradci Králové
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7,93 mil. obyvatel âR. Do kanalizací
pro vefiejnou potfiebu bylo vypu‰tûno
celkem 558,1 mil. m3 odpadních vod.
Z tohoto mnoÏství bylo ãi‰tûno 94,5 %
odpadních vod (bez zahrnutí vod sráÏ-
kov˘ch), coÏ pfiedstavuje 527,3 mil. m3.
Trendy v˘voje za kanalizace pro vefiej-
nou potfiebu a ãi‰tûní odpadních vod
dokladuje v del‰í ãasové fiadû Tabulka
5.2.1 a Graf 5.2.1.

Nejvy‰‰í podíl obyvatel pfiipojen˘ch
na kanalizaci je v Hlavním mûstû 
Praze (99,6 %) a Karlovarském kraji
(89,9 %), nejniÏ‰í podíl je ve Stfiedo-
ãeském kraji (59,5 %), s odstupem ná-
sleduje kraj Pardubick˘ (67,1 %).

Délka kanalizaãní sítû byla v roce
2003 prodlouÏena o 2 379 km a dosá-
hla délky km 26 742 km.

Délka kanalizaãních pfiípojek vzrost-
la o 849 km a dosáhla délky 7 670 km.

Celkov˘ poãet ãistíren odpadních
vod se zv˘‰il o 176 a dosáhl poãtu 1 410.

5.3 V˘voj vodného a stoãného

Vodné a stoãné se v roce 2003 zv˘‰ilo
oproti roku 2002 v prÛmûru o 5,6 %.

V roce 2003 pfiedstavovalo prÛmûrné
vodné v âR vãetnû DPH vypoãtené
podle realizaãních cen 21,56 Kã/m3

a prÛmûrné stoãné vãetnû DPH ãástku
18,22 Kã/m3.

Mezní hodnoty realizaãních cen vod-
ného a stoãného v roce 2003 v souhrnu
za vodné a stoãné ãinily min. 18,96 Kã
a max. 56,13 Kã. PrÛmûrná cena ãinila
39,77 Kã. Podrobnûj‰í pfiehled zpraco-
van˘ podle kalkulaãních podkladÛ
udává Tabulka 5.3.1.

Diferenciace v cenû vodného a stoã-
ného mezi jednotliv˘mi spoleãnostmi
provozujícími vodovody a kanalizace
je daná v˘chozími podmínkami pro
provozování v daném kraji, napfi. pro-
storové rozmístûní spotfiebi‰È, stupeÀ
vyuÏívání vodárensk˘ch a kanalizaã-
ních kapacit apod.

Cenové rozdíly v jednotliv˘ch krajích
se vzhledem k prÛmûrn˘m hodnotám âR
(100 %) pohybovaly v roce 2003 okolo 
48 % unejniÏ‰ích cen aÏ po 131 % aÏ 155 %
u nejvy‰‰ích cen. Oproti roku 2002 do-
‰lo k rÛstu minimálních cen vodného
a stoãného, a to v prÛmûru o 6,5 %,
maximální ceny zÛstávají pfiibliÏnû na
stejné úrovni jako v roce 2002.
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Graf 5.2.1 V˘voj poãtu obyvatel bydlících v domech napojen˘ch na kanalizaci pro
vefiejnou potfiebu a mnoÏství vypou‰tûn˘ch a ãi‰tûn˘ch odpadních vod
v letech 1989 a 1997 - 2003

Pramen: âSÚ, MZe

Tabulka 5.2.2 Poãet obyvatel bydlících v domech pfiipojen˘ch na kanalizaci pro 
vefiejnou potfiebu a mnoÏství vypou‰tûn˘ch a ãi‰tûn˘ch odpadních
vod v roce 2003 v jednotliv˘ch krajích

Pramen: âSÚ
Poznámka: vãetnû vodovodÛ nezahrnut˘ch do statistického ‰etfiení

Kraj, území Obyvatelé bydlící v domech pfiipojen˘ch Odpadní vody âi‰tûné odpadní vody
na kanalizaci vypou‰tûné do bez vod 

pro vefiejnou potfiebu kanalizace pro sráÏkov˘ch
vefiejnou potfiebu

celkem podíl k celk. poãtu obyvatel celkem celkem podíl
(poãet) (%) (tis. m3) (tis. m3) (tis. m3)

Hl. mûsto Praha 1 157 000 99,6 87 510 87 510 100,0
Stfiedoãesk˘ kraj 673 500 59,5 46 765 46 611 99,7
Jihoãesk˘ kraj 529 200 84,7 38 765 35 405 91,3
PlzeÀsk˘ kraj 419 750 76,4 34 710 31 811 91,6
Karlovarsk˘ kraj 273 500 89,9 16 485 16 475 99,9
Ústeck˘ kraj 671 400 81,9 43 678 37 621 86,1
Libereck˘ kraj 290 250 68,0 19 493 16 701 85,7
Královéhradeck˘ kraj 395 500 72,2 29 612 28 510 96,3
Pardubick˘ kraj 339 900 67,1 25 887 24 162 93,3
Kraj Vysoãina 410 100 79,2 21 320 20 510 96,2
Jihomoravsk˘ kraj 876 650 78,2 52 572 51 304 97,6
Olomouck˘ kraj 467 600 73,5 34 700 33 849 97,5
Zlínsk˘ kraj 441 900 74,6 29 551 28 122 95,2
Moravskoslezsk˘ kraj 982 200 77,9 77 063 68 761 89,2
âeská republika 7 928 450 77,7 558 111 527 352 94,5

Pramen: VÚV T.G.M.

Tabulka 5.3.1 Vodné a stoãné v roce 2003 (vãetnû DPH)

Ukazatel Jednotka Vodovody Kanalizace
VáÏen˘ aritmetick˘ prÛmûr za âR Kã/m3 21,56 18,22

% 100,00 100,00
Minimální hodnota Kã/m3 10,26 8,88

% z prÛmûru za âR 47,60 48,30
Maximální hodnota Kã/m3 28,24 28,26

% z prÛmûru za âR 130,90 155,10
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ZDROJE ZNEâI·TùNÍ

A OCHRANA VOD

Àují a zpfiesÀují. Produkce zneãi‰tûní se
v roce 2003 oproti roku 2002 sníÏila
v ukazatelích biochemická spotfieba
kyslíku (dále jen „BSK“), CHSK  a NL
a zv˘‰ila se v ukazateli rozpu‰tûné 
anorganické soli (dále jen „RAS“). Pro-
dukce organického zneãi‰tûní podle
BSK5 se sníÏila o 9 464 t (o 3,7 %),
v ukazateli CHSK stanovené dvojchro-
manovou metodou (CHSKCr) o 26 052 t
(o 4,2 %) a v ukazateli NL o 54 790 t
(o 15,3 %). V ukazateli RAS do‰lo v ro-
ce 2003 proti roku 2002 ke zv˘‰ení 
o 77 418 t (o 9,3 %). NárÛst RAS byl
v roce 2003 v˘znamnû vy‰‰í oproti 

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

roku 2002 v dÛsledku zlep‰ení úrovnû
v˘kaznictví.

Vypou‰tûn˘m zneãi‰tûním je zneãi‰-
tûní obsaÏené v odpadních vodách vy-
pou‰tûn˘ch do povrchov˘ch vod. Ve
srovnání s rokem 2002 se vypou‰tûné
zneãi‰tûní v roce 2003 sníÏilo v ukaza-
telích: BSK5 o 11 144 t (48,6 %),
CHSKCr o 32 453 t (35,2 %) a NL 
o 23 527 t (53,3 %). K nárÛstu vypou-
‰tûného zneãi‰tûní do‰lo v ukazateli
RAS o 93 328 t (12,3 %). MnoÏství
BSK5, CHSKCr a NL vypu‰tûné v roce
2003 bylo v˘znamnû niÏ‰í neÏ v roce
2002. Ke sníÏení do‰lo v dÛsledku 

6.1 Bodové zdroje zneãi‰tûní

Produkce zneãi‰tûní se v roce 2003
oproti roku 2002 sníÏila v ukazatelích
biochemická spotfieba kyslíku, che-
mická spotfieba kyslíku, nerozpu‰tûné
látky a zv˘‰ila se v ukazateli rozpu‰tû-
né anorganické soli.

Ochrana jakosti vod je zaloÏena na
omezování vstupu zneãi‰Èujících látek
ze zdrojÛ zneãi‰tûní do vodního pro-
stfiedí a na preventivní ochranû zdrojÛ
vod proti zneãi‰Èování.

Jakost povrchov˘ch vod ovlivÀují
pfiedev‰ím bodové zdroje zneãi‰tûní
(mûsta a obce, prÛmyslové závody
a objekty soustfiedûné zemûdûlské Ïivo-
ãi‰né v˘roby).

Poãet obyvatel bydlících v domech
napojen˘ch na vefiejnou kanalizaci
v roce 2003 ãinil 7,928 mil. obyvatel, 
tj. 77,7 % obyvatelstva âR. Napojení
obyvatel na kanalizaci je v âR nad prÛ-
mûrem evropsk˘ch zemí OECD, kter˘
je cca 62 %. 

Do vefiejn˘ch kanalizací bylo v loÀ-
ském roce vypu‰tûno 558,1 mil. m3 od-
padních vod, z nichÏ bylo 94,5 % ãi‰tû-
no na ãistírnách odpadních vod ãi
jin˘ch zafiízeních (s vyhovující ãi nevy-
hovující úãinností ãi‰tûní).

ÚroveÀ ochrany vod pfied zneãi‰tû-
ním se nejãastûji hodnotí podle v˘voje
produkovaného a vypou‰tûného zne-
ãi‰tûní. Produkovan˘m zneãi‰tûním je
mnoÏství zneãi‰tûní obsaÏené v produ-
kovan˘ch (neãi‰tûn˘ch) odpadních vo-
dách. V souvislosti s poÏadavky EU
a OECD se v âR v˘voji produkované-
ho zneãi‰tûní vûnuje v posledních le-
tech zv˘‰ená pozornost. Zaji‰Èuje se
hlavnû roz‰ífien˘ sbûr namûfien˘ch dat
z vût‰ího poãtu subjektÛ. Tím se údaje
o produkovaném zneãi‰tûní dále dopl-
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Graf 6.1.1 Vypou‰tûné a zpoplatnûné zneãi‰tûní v letech 1990 - 2003

Pramen: VÚV T.G.M., s.p. Povodí

Ukazatel BSK5 Rozpu‰tûné anorganické soli

vypou‰tûné zpoplatnûné vypou‰tûné zpoplatnûné

vypou‰tûné zpoplatnûné vypou‰tûné zpoplatnûné

Ukazatel CHSKCr Nerozpu‰tûné látky
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BSK5 64,8 %, CHSKCr 63,5 % a NL
57,4 %. Podíl vefiejn˘ch kanalizací na
celkové zátûÏi vodních tokÛ zneãi‰tû-
ním z bodov˘ch zdrojÛ byl v roce 2003
oproti roku 2002 niÏ‰í pfiibliÏnû o 6,4 %.

Mezi roky 1990 a 2003 do‰lo k po-
klesu vypou‰tûného zneãi‰tûní BSK5

o 92 %, CHSKCr o 85,3 %, NL o 89,2 %
a RAS o 13,6 %. V letech 1990 - 2003
se podafiilo sníÏit vypou‰tûné mnoÏství
nebezpeãn˘ch a zvlá‰È nebezpeãn˘ch
látek a vypou‰tûné mnoÏství AOX.
K v˘znamnému poklesu do‰lo také
u makronutrientÛ (dusík, fosfor). K to-
muto poklesu do‰lo hlavnû v dÛsledku
toho, Ïe v technologii ãi‰tûní odpad-
ních vod u nov˘ch a intenzifikovan˘ch
ãistíren odpadních vod se uplatÀuje cí-
lenû biologické odstraÀování dusíku
a biologické nebo chemické odstraÀo-
vání fosforu.

Ve sféfie prÛmyslu byly v roce 2003
nedostateãnû ãi‰tûny odpadní vody
hlavnû u tûchto subjektÛ: Papírny Bûlá,
a.s., v Bûlé pod Bezdûzem (173 t
BSK5, 328 t CHSKCr) a JIP Louãovice,
a.s. (77 t BSK5, 239 t CHSKCr).

Z obcí s poãtem obyvatel vy‰‰ím neÏ
5 000 nebyly v roce 2003 dostateãnû
ãi‰tûny odpadní vody vypou‰tûné
z Kravafi u Opavy, Kunovic a ·enova
u Havífiova.

6.2 Plo‰né zneãi‰tûní

Jakost povrchov˘ch a podzemních
vod v˘znamnû ovlivÀuje plo‰né zneãi‰-
tûní - zejména zneãi‰tûní ze zemûdûl-
ského hospodafiení, atmosférická depo-
zice a erozní splachy z terénu. V˘znam
plo‰ného zneãi‰tûní s pokraãujícím po-
klesem zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ
roste. Jeho podíl je podstatn˘ zvlá‰tû
u dusiãnanÛ, pesticidÛ a acidifikace,
ménû u fosforu, a je odli‰n˘ v rÛzn˘ch
oblastech âR v závislosti na hustotû
osídlení, podílu ãi‰tûní vypou‰tûn˘ch
odpadních vod, intenzitû a zpÛsobu ze-

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

mûdûlského hospodafiení a úrovni atmo-
sférické depozice.

V roce 2003 bylo vydáno nafiízení vlá-
dy ã. 103/2003 Sb., o stanovení zrani-
teln˘ch oblastí a o pouÏívání a sklado-
vání hnojiv a statkov˘ch hnojiv, stfiídání
plodin a provádûní protierozních opat-
fiení v tûchto oblastech. Jako odborné
podklady potfiebné pro zpracování ná-
vrhu tohoto právního pfiedpisu byly pl-
nû vyuÏity v˘stupy z v˘zkumného úko-
lu V˘zkum a v˘voj „Omezování
plo‰ného zneãi‰tûní povrchov˘ch
a podzemních vod âR“, kter˘ byl zpra-
cován VÚV T.G.M. V nafiízení vlády 
ã. 103/2003 Sb. byla vyhlá‰ena území
(zranitelné oblasti), ve kter˘ch v˘znam-
nû pfiispívá zemûdûlské hospodafiení ke
zneãi‰tûní podzemních a povrchov˘ch
vod dusiãnany, a kde jsou stanovena
urãitá opatfiení, aby byl tento vliv ome-
zen. Kromû toho do‰lo v roce 2003 ke
zpracování dal‰ích podkladÛ VÚV
T.G.M., slouÏících k identifikaci pro-
blémov˘ch území z hlediska plo‰-
ného zneãi‰tûní acidifikací, pesticidy, 
erozí a erozním smyvem fosforu. 
V˘sledky budou vyuÏity pfii zpracování
plánÛ oblastí povodí (§ 25 zákona 
ã. 254/2001 Sb.).

6.3 Havarijní zneãi‰tûní

Na jakost povrchov˘ch a podzem-
ních vod dále negativnû pÛsobí i hava-
rijní zneãi‰tûní. V roce 2003 bylo âes-
kou inspekcí Ïivotního prostfiedí
evidováno na území âeské republiky
316 pfiípadÛ havarijního zneãi‰tûní
nebo ohroÏení jakosti vod, z toho na
podzemních vodách 15 pfiípadÛ.

Ve srovnání s rokem 2002 je poãet
havárií na vodách o 70 havárií vy‰‰í.
Nejpoãetnûj‰í skupinou zneãi‰Èujících
látek byly i nadále ropné látky (43,3 %
z celkového poãtu evidovan˘ch pfiípa-
dÛ), po nich následovaly odpadní vody
(12,7 %). V ãlenûní podle pÛvodcÛ ha-
várií byly nejpoãetnûj‰í havárie zpÛso-
bené pfii dopravû (9,8 %), za nû se fiadí
ãetností havárie pfii odstraÀování 
odpadních vod a pevného odpadu 
(5,7 %). PÛvodce se nepodafiilo zjistit
v 60,7 % pfiípadÛ. Za poru‰ení práv-
ních pfiedpisÛ platn˘ch ve vodním hos-
podáfiství uloÏila âeská inspekce Ïivot-
ního prostfiedí (dále jen „âIÎP“) v roce
2003 celkem 433 pokut, z toho 337
z nich nabylo právní moci. Jejich cel-
ková v˘‰e ãinila 14,85 mil. Kã.

obnovy ãistíren odpadních vod, které
byly odstaveny z provozu po povod-
ních v roce 2002 (v povodí Vltavy).
Klesající trend ve vypou‰tûném zneãi‰-
tûní podle BSK5, CHSKCr a NL byl
v roce 2003 znovu obnoven. Ke sníÏe-
ní do‰lo i v povodích nezasaÏen˘ch po-
vodnûmi. MnoÏství RAS vypu‰tûn˘ch
v roce 2003 bylo v˘znamnû vy‰‰í neÏ
v roce 2002 v dÛsledku nárÛstu v povo-
dí Vltavy. Na rozdíl od pfiedchozích let
Povodí Vltavy, s.p. vykázal, stejnû jako
ostatní s.p. Povodí, ve‰keré RAS a ne
pouze RAS v odpadních vodách s kon-
centrací RAS nad 700 mg/l.

V prÛmyslu do‰lo oproti roku 2002
k v˘znamnému sníÏení vypou‰tûného
zneãi‰tûní u JIP Louãovice, a.s., (o 124 t
CHSKCr a 56 t BSK5), JIP Vûtfiní a.s.,
(â. Krumlov) (o 806 t CHSKCr) a papí-
ren ·tûtí (o 740 t CHSKCr). Na druhé
stranû bylo vût‰í mnoÏství zneãi‰tûní
v roce 2003 oproti roku 2002 vypu‰tû-
no z Lovochemie Lovosice, a.s., (o 151 t
CHSKCr) a Papíren Bûlá, a.s., v Bûlé
pod Bezdûzem (o 93 t CHSKCr).

V komunální sféfie do‰lo v roce 2003
oproti roku 2002 k v˘znamnému sníÏe-
ní vypou‰tûného zneãi‰tûní u âesk˘ch
Budûjovic (o 470 t BSK5 a 1 001 t
CHSKCr), Písku (o 86 t BSK5 a 171 t
CHSKCr) a Prahy (o 8 026 t BSK5

a 7 364 t CHSKCr). Ve v‰ech zmínû-
n˘ch pfiípadech se v‰ak jednalo v roce
2002 o mimofiádnou situaci, s ohledem
na letní povodÀové události a následné
vyfiazení tûchto âOV z provozu. Pfii
srovnání roku 2001 a 2003 je v‰ak
moÏné konstatovat, Ïe vypou‰tûné zne-
ãi‰tûní zÛstalo pfiibliÏnû na shodné
úrovni (ãásteãné zlep‰ení je pak
u ÚâOV Praha).

K v˘znamnému zlep‰ení do‰lo v Ústí
n. L. - zneãi‰tûní vypou‰tûné z vefiejné
kanalizace zaústûné je‰tû v roce 2002
mimo vybudovanou âOV (o 306 t
BSK5 a 403 t CHSKCr), dále pak 
u Mostu (o 76 t BSK5 a 111 t CHSKCr),
Klatov (o 108 t BSK5 a 220 t CHSKCr),
Liberce (o 47 t BSK5 a 161 t CHSKCr),
Vy‰kova (o 32 t BSK5 a 74 t CHSKCr),
KromûfiíÏe (o 55 t BSK5 a 129 t
CHSKCr), Uherského Hradi‰tû (o 67 t
BSK5 a 107 t CHSKCr) a Tfiebíãe (o 57 t
BSK5 a 144 t CHSKCr).

Podle údajÛ sbíran˘ch na základû vy-
hlá‰ky ã. 431/2001 Sb. se v roce 2003
vefiejné kanalizace podílely na celko-
vém mnoÏství odpadních vod vypu‰tû-
n˘ch do vodních tokÛ 42,5 %. Podíl
vefiejn˘ch kanalizací na mnoÏství vy-
pu‰tûného zneãi‰tûní byl následující:
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STÁTNÍ FINANâNÍ PODPORA

VODNÍHO HOSPODÁ¤STVÍ

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

7.1. Finanãní podpory 
Ministerstva zemûdûlství

Prostfiednictvím programÛ Minister-
stva zemûdûlství podpofiil stát v roce
2003 rozvoj vodohospodáfiské infra-
struktury vodovodÛ a kanalizací finan-
ãním objemem pfiesahujícím ãástku 
2 mld. Kã.

V roce 2003 byla v rámci programÛ
MZe 329 030 „V˘stavba a technická
obnova vodovodÛ a úpraven vod“
a 329 040 „V˘stavba a technická ob-
nova ãistíren odpadních vod a kanali-
zací“ zamûfien˘ch na realizaci opatfiení
k naplÀování smûrnic EU v oblasti vo-
dovodÛ a kanalizací a na vlastní rozvoj
oboru vodovodÛ a kanalizací poskyt-
nuta podpora v celkové v˘‰i cca 2 mld.
Kã. Tato podpora byla investorÛm po-
skytnuta jednak ve formû dotací, tak
i ve formû bezúroãn˘ch pÛjãek ze zdro-
jÛ úvûrov˘ch prostfiedkÛ od EIB.
V rámci programu MZe 329 030 bylo
v roce 2003 podpofieno ze státního roz-
poãtu celkem 300 akcí v celkové v˘‰i
cca 734 mil. Kã a v rámci programu
MZe 329 040 bylo v roce 2003 podpo-
fieno ze státního rozpoãtu celkem 56
akcí v celkové v˘‰i cca 579 mil. Kã.

V rámci programu 229 810 „Státní
pomoc pfii obnovû území postiÏeného
povodní roku 2002 poskytovaná MZe
zamûfieného na obnovu a zabezpeãová-
ní vodohospodáfiské infrastruktury vo-
dovodÛ a kanalizací byla v roce 2003
poskytnuta podpora ve formû dotace
celkem na 54 akcí v celkové v˘‰i cca
224 mil. Kã.

V roce 2003 úspû‰nû pokraãovalo
ãerpání úvûru poskytnutého âR EIB
na základû smlouvy o úvûru „âR - rám-
cová pÛjãka pro vodní hospodáfiství ur-
ãená na rekonstrukce, zlep‰ení, moder-
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7.

Pramen: MZe

Tabulka 7.1.1 Finanãní prostfiedky SR poskytnuté v rámci programÛ MZe 329 030
(229 030), 329 040 (229 040) a 229 810 v roce 2003 v mil. Kã 

Forma podpory Vodovody Kanalizace Obnova VaK MZe
a úpravny a ãistírny po povodni celkem

vody odpadních vod 08/2002
Návratná finanãní v˘pomoc 5,824 0 0 5,824
Dotace 728,284 578,837 223,976 1 531,097
Celkem 734,108 578,837 223,976 1 536,921

Pramen: MZe

Tabulka 7.1.2 V˘voj státní podpory v˘stavby vodovodÛ, úpraven vod, kanalizací
a ãistíren odpadních vod v rámci MZe v letech 2000 - 2003 v mil. Kã

nizace a roz‰ifiování vodohospodáfi-
sk˘ch systémÛ v âR“, realizovaného na
základû usnesení vlády âR ã. 1179 z roku
1999. V roce 2003 bylo z v˘‰e uvedené-
ho úvûru podpofieno celkem 38 akcí
v celkové v˘‰i 619 mil. Kã.

V roce 2003 Ministerstvo zemûdûl-
ství pokraãovalo v realizaci fiady dal-
‰ích programÛ mimo oblast vodohos-
podáfiské infrastruktury vodovodÛ

a kanalizací, jejichÏ cílem byla ob-
nova vodohospodáfiského majetku
správcÛ vodních tokÛ v rámci odstra-
Àování následkÛ povodní z pfiedcho-
zích let a realizace protipovodÀov˘ch
opatfiení.

âerpání státních finanãních pro-
stfiedkÛ v rozdûlení na kapitálové i bûÏ-
né v˘daje je uvedeno v Tabulkách 7.1.3
a 7.1.4.

Vodní dílo Labská - povodí Labe

Finanãní zdroj 2000 2001 2002 2003
Dotace státního rozpoãtu 918 447 1 328 1 531
Návratná finanãní v˘pomoc 422 219 53 6
Podpora státního rozpoãtu 1 340 666 1 381 1 537
EIB 60 222 616 619
Podpora - celkem 1 400 888 1 997 2 156
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V rámci programu 229 210 „Obnova,
odbahnûní a rekonstrukce rybníkÛ 
a vodních nádrÏí“ byly v roce 2003 
realizovány dva podprogramy. Jedná se
o podprogram 229 212 stejného názvu
a dále podprogram 229 218 s názvem
„Odstranûní ‰kod na rybnících a vod-
ních nádrÏích po povodních v srpnu
2002“.

V rámci podprogramu 229 212 bylo
v roce 2003 realizováno nebo rozesta-
vûno 91 investiãních staveb a neinves-
tiãních akcí - rybníkÛ, z nichÏ bylo pfies
58 % ukonãeno. Akce s nejvût‰ím ob-
jemem prostfiedkÛ dotace ze státního
rozpoãtu v roce 2003 v rámci programu
229 212:

■ Odbahnûní rybníka Chobot 
(Kormorán Plus, s.r.o.)

■ KnûÏick˘ rybník (Eliá‰ Josef)
■ Obnova rybníka Katlov (Mûstské

lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o.)
■ Rybník Mezibofisk˘ - odbahnûní

(Rybáfiství Velké Mezifiíãí, a.s.)
■ Obnova rybníka Mafika (Rybáfiství

TfieboÀ, a.s.)

V rámci podprogramu 229 218 bylo
v roce 2003 realizováno nebo rozesta-
vûno 37 investiãních staveb a neinves-
tiãních akcí - rybníkÛ, z nichÏ bylo té-
mûfi 57 % ukonãeno. Akce s nejvût‰ím
objemem prostfiedkÛ dotace ze státní-
ho rozpoãtu v roce 2003 v rámci pro-
gramu 229 218:

■ Rybník RoÏmberk - 1. etapa, 
oprava bezpeãnostního pfielivu
(Rybáfiství TfieboÀ, a.s.)

■ Obnova rybníka Skalice 
(Rybáfiství TfieboÀ, a.s.)

■ Obnova rybníka Blatec u âejkovic
(Rybníkáfiství Hluboká, a.s.)

■ Oprava odpadní stoky od bezpeã-
nostního pfielivu - rybník RoÏmberk
- 2. etapa (Rybáfiství TfieboÀ, a.s.)

■ Obnova a odbahnûní rybníka Bfie-
zovec (Rybníkáfiství Hluboká, a.s.)

V rámci dotaãního titulu „Odbahnûní
rybníkÛ“ bylo v roce 2003 realizováno
neinvestiãní odbahnûní 15 rybníkÛ,
z nichÏ 9 bylo rozestavûno z roku 2002.
Ukonãeny byly v‰echny akce.

V rámci dotaãního titulu „Správa
drobn˘ch vodních tokÛ“, tj. údrÏby,
oprav, péãe o majetek na drobn˘ch
vodních tocích, vodních a such˘ch ná-
drÏích a souvisejících objektech, bylo
v roce 2003 ZVHS realizováno 1 164
neinvestiãních akcí, které byly v‰echny
ukonãeny.

V rámci dotaãního titulu „Provoz
drobn˘ch vodních tokÛ, vodních a su-
ch˘ch nádrÏích a souvisejících objektÛ“,
bylo v roce 2003 ZVHS realizováno
262 neinvestiãních akcí, které byly
v‰echny ukonãeny.

V rámci programu 229 060 „Preven-
ce pfied povodnûmi“ bylo v roce 2003
realizováno nebo rozestavûno 137 in-
vestiãních staveb, z nichÏ bylo 17
ukonãeno a 29 neinvestiãních akcí,
z nichÏ bylo téÏ ukonãeno 17. Nejvût‰í
poãet akcí, celkem 60 byl zaji‰Èován
ZVHS, a to 31 investiãních staveb a 29
neinvestiãních akcí, z nichÏ k finanãnû
nejobjemnûj‰ím patfiily stavby ZVHS
a státního podniku Povodí Odry.

Dále bylo zpracováno celkem 73 stu-
dií odtokov˘ch pomûrÛ, záplavov˘ch
území a studií zvlá‰tních povodní, z ni-
chÏ bylo 55 studií v loÀském roce
ukonãeno. Ze studií jich bylo nejvíce
realizováno u s.p. Povodí Vltavy a Labe.

V následujícím pfiehledu jsou uvedeny
nûkteré v˘znamnûj‰í akce provádûné
v jednotliv˘ch státních podnicích Po-
vodí v rámci programu 229 060:

Povodí Vltavy, s.p.

Rekonstrukce Novofiecké hráze
v km 0,1 - 3,6

Nová fieka je umûl˘ vodní kanál vy-
budovan˘ Jakubem Krãínem z Jelãan
v letech 1584 - 1587 souãasnû s rybní-
kem RoÏmberk jako jeho protipovod-
Àová ochrana. âást prÛtokÛ LuÏnice je
Novou fiekou odvádûna mimo rybník
RoÏmberk do NeÏárky. Na levém bfiehu
Nové fieky je vybudována hráz chránící

Pramen: MZe

Tabulka 7.1.3 Státní finanãní prostfiedky poskytnuté MZe na kapitálové a bûÏné
v˘daje v rámci programového financování v programech 229 060,
229 110, 229 210 a 329 180 v roce 2003 v mil. Kã

Evidenãní ãíslo programu Název programu V˘daje na financování programÛ
229 060 Prevence pfied povodnûmi 669,159
229 110 Odstranûní následkÛ na státním vodohospodáfiském majetku 1 098,000
229 210 Obnova, odbahnûní a rekonstrukce rybníkÛ a vodních nádrÏí 522,397
329 180 Odstranûní ‰kod zpÛsoben˘ch povodní 1997 509,770

Pramen: MZe

Tabulka 7.1.4 Neinvestiãní podpory na ostatní opatfiení ve vodním hospodáfiství 
poskytnuté MZe v roce 2003 v mil. Kã

Název podpory V˘‰e poskytnut˘ch prostfiedkÛ Pfiíjemce podpory
Správa drobn˘ch vodních tokÛ 122,376 Zemûdûlská vodohospodáfiská správa
Odbahnûní rybníkÛ 25,446 Podnikající právnické a fyzické osoby
Obnova staveb k vodohospodáfisk˘m melioracím 15,231 Podnikající právnické a fyzické osoby

Pramen: MZe

Tabulka 7.1.5 âerpání 
finanãních zdrojÛ 
v programu 229 060 
v roce 2003 
v mil. Kã

Vlastníci a správci Státní rozpoãet vã. SFA a EIB

Investice Neinvestice
Povodí Labe, s.p. 72,733 0
Povodí Vltavy, s.p. 79,538 0
Povodí Ohfie, s.p. 18,024 0
Povodí Odry, s.p. 145,115 0
Povodí Moravy, s.p. 134,317 0
Lesy âR, s.p. 67,408 0
ZVHS 125,916 26,109
Celkem 643,051 26,109

ploché území kolem RoÏmberka pfied
prÛtoky z Nové fieky. Tato hráz se pfii
povodni v srpnu 2002 protrhla. Rekon-
strukce spoãívá ve zfiízení tûsnící stûny
v tûlese hráze a ve zv˘‰ení koruny hrá-
ze nad prÛtok Q100. Délka rekonstruo-
vané hráze je 3,45 km.

Termín realizace 10/02 - 06/03
Celkové náklady 95,5 mil. Kã

Povodí Ohfie, s.p.

Rekonstrukce bezpeãnostního pfie-
livu vodního díla Nechranice

Technické fie‰ení spoãívá v úpravû
bezpeãnostního pfielivu sníÏením pra-
hu stfiedního pole na kótu 263,00
m.n.m. B.p.v. a v nahrazení stávající
hradící konstrukce (mohutn˘ betonov˘
pfieliv s hydrostatick˘m sektorov˘m
uzávûrem) nov˘m segmentov˘m uzávû-
rem s betonovou nornou stûnou
a s konstrukcí provizorního hrazení.
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prÛmyslu na plo‰e 1 000 ha na Q100

a vytvofiení poldru o min. objemu 
2,6 mil. m3.

Termín realizace 11/03 - 08/04
Celkové náklady 23,3 mil. Kã, do

roku 2003 prostavûno 2,7 mil. Kã.

V rámci programu 329 180 „Odstra-
nûní ‰kod zpÛsoben˘ch povodní
1997“ bylo v roce 2003 realizováno ne-
bo rozestavûno 55 investiãních staveb
a 39 neinvestiãních akcí, z nichÏ bylo
pfies 70 % ukonãeno. Nejvût‰í poãet
akcí byl zaji‰Èován Povodím Moravy
s.p., a to 29 investiãních staveb a 23 ne-
investiãních akcí, z nichÏ bylo 75 %
ukonãeno.

V následujícím pfiehledu jsou uvedeny
nûkteré v˘znamnûj‰í akce realizované
v rámci programu 329 180:

Povodí Moravy, s.p.

Morava, km 82,0 - 93,5, odtûÏení
nánosÛ, II. etapa

- celkov˘ náklad 12,5 mil. Kã, do ro-
ku 2003 prostavûno 11,3 mil. Kã.

Morava, Rohatec - Uhersk˘ Ostroh,
rekonstrukce hráze

- celkov˘ náklad 20,1 mil. Kã, do ro-
ku 2003 prostavûno 20,1 mil. Kã.

Spojená Beãva, Osek nad Beãvou
- celkov˘ náklad 22,3 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 21,4 mil. Kã.

Spojená Beãva, km 47,2 - 52,4
- celkov˘ náklad 24,4 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 24,4 mil. Kã.

Merta, Vernífiovice, km 6,8 - 10,5
- celkov˘ náklad 30,4 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 30,4 mil. Kã.
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Desná, km 24,9 - 33,3
- celkov˘ náklad 89,0 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 89,0 mil. Kã.

Vsetínská Beãva, km 15,0 - 18,1
- celkov˘ náklad 19,2 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 19,2 mil. Kã.

Vsetínská Beãva, km 0,0 - 3,3
- celkov˘ náklad 18,0 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 18,0 mil. Kã.

Vsetínská Beãva, km 36,7 - 38,1
- celkov˘ náklad 24,0 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 24,0 mil. Kã.

Branná, km 6,2 - 12,6
- celkov˘ náklad 34,6 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 34,6 mil. Kã.

Povodí Odry, s.p.

Bûlá, Jeseník, km 18,8 - 19,3
- celkov˘ náklad 24,1 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 24,1 mil. Kã.

Opavice, Holãovice, km 23,2 - 23,8
- celkov˘ náklad 11,4 mil. Kã, v roce

2003 prostavûno 6,0 mil. Kã.

Opavice, Spálené, km 24,4 - 25,1
- celkov˘ náklad 11,1 mil. Kã, v roce

2003 prostavûno 7,7 mil. Kã.

Opavice, Hynãice, km 20,5 - 21,2
- celkov˘ náklad 14,5 mil. Kã, v roce

2003 prostavûno 5,0 mil. Kã.

Bûlá, Mikulovice, km 2,5 - 3,5
- celkov˘ náklad 20,8 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 20,8 mil. Kã.

Odra, Koblov, km 9,6 - 10,5
- celkov˘ náklad 8,2 mil. Kã, v roce

2003 prostavûno 4,1 mil. Kã.

Odra, Hru‰ov, km 9,1 - 9,7
- celkov˘ náklad 10,3 mil. Kã, v roce

2003 prostavûno 3,0 mil. Kã.

Povodí Labe, s.p.

Oprava koryta Labe v Peci pod
SnûÏkou

- celkov˘ náklad 29,1 mil. Kã, do ro-
ku 2003 prostavûno 29,1 mil. Kã.

Zemûdûlská vodohospodáfiská správa

Úprava toku Grasmanky
- celkov˘ náklad 19,3 mil. Kã, do ro-

ku 2003 prostavûno 19,3 mil. Kã.

Akce je souãástí projektu „Zlep‰ení
ekologick˘ch a hydrologick˘ch podmí-
nek na fiece Ohfii a Labi“, která je zafia-
zena do programu EU CBC PHARE 2000.

S ohledem na v˘znamnost této sta-
vebnû-technologické akce, která sv˘m
technick˘m fie‰ením podstatnû a kom-
plexnû napomÛÏe zlep‰ení vodohospo-
dáfisk˘ch a celospoleãensk˘ch zájmÛ -
zv˘‰ení protipovodÀové ochrany úze-
mí podél Dolního Ohfie, zlep‰ení mani-
pulace s vodou v nádrÏním prostoru
vodního díla Nechranice, zvût‰ení ob-
jemu retenãního prostoru o více neÏ
2,5 mil. m3, sníÏení vody v nádrÏi pfii
poru‰e hráze nebo funkãních objektÛ
pfiehrady, kompenzaãní nadlep‰ování
prÛtokÛ pro plavbu na Labi nebo pfii
ekologick˘ch haváriích, zlep‰ení pod-
mínek pro ovlivÀování teplotního reÏi-
mu Dolního Ohfie.

Termín realizace 07/02 - 07/04
Celkové náklady 57,9 mil. Kã, 

do roku 2003 prostavûno 24,5 mil. Kã

Povodí Odry, s.p.

Opava, ·iroká Niva km 95,0 - 95,8
Jedná se o úpravu toku Opavy v km

95,0 - 95,8, která navazuje jiÏ na pro-
vádûnou úpravu. ProtipovodÀová
úprava toku v celkové délce 860 m je
navrÏena na prÛtok Q20 a spoãívá
v úpravû nivelety dna, sklonu svahÛ
koryta do pravidelného lichobûÏníku
a provedení podélného opevnûní zá-
hozovou patkou, levobfieÏní opûrnou
zdí a levobfieÏní ochrannou hrázkou
v celkové délce 126 m. Opatfiením se
zabrání trvalému ohroÏování pfiileh-
l˘ch infrastruktur (komunikace, inÏe-
n˘rské sítû, Ïeleznice, mosty), které se
nacházejí v tûsném soubûhu vodního
toku.

Termín realizace 05/03 - 11/03
Celkové náklady 11,0 mil. Kã

Povodí Moravy, s.p.

Bobrovec - rekonstrukce hráze km
0,0 - 5,0

Pfiedmûtem stavby je rekonstrukce
stávajícího levobfieÏního hrázového tû-
lesa Bobrovce v celém úseku od zaús-
tûní do fieky Moravy po fieku Ol‰avu, tj.
v délce 5 km. Úãelem stavby je zabez-
peãení stability tûlesa hráze a jejího
podloÏí proti poru‰ení pfii povodÀo-
v˘ch stavech a zv˘‰ení stupnû protipo-
vodÀové ochrany pfiilehl˘ch mûst, obcí
a okolních pozemkÛ, vãetnû vodáren-
sk˘ch zafiízení a zafiízení leteckého

51

Pramen: MZe

Tabulka 7.1.6 âerpání 
finanãních zdrojÛ 
v programu 329 180
v roce 2003 
v mil. Kã

Vlastníci a správci Státní rozpoãet vã. SFA a EIB

Investice Neinvestice
Povodí Labe, s.p. 0 16,693
Povodí Moravy, s.p. 215,836 151,592
Povodí Odry, s.p. 62,009 53,249
Lesy âR, s.p. 5,372 4,552
ZVHS 0,467 0
Celkem 283,684 226,086
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Úprava Vojtovického potoka III
- celkov˘ náklad 7,4 mil. Kã, do roku

2003 prostavûno 7,4 mil. Kã.

Úprava Krasovky I
- celkov˘ náklad 8,4 mil. Kã, do roku

2003 prostavûno 8,4 mil. Kã.

Úprava Krasovky II
- celkov˘ náklad 12,1 mil. Kã, do roku

2003 prostavûno 12,1 mil. Kã.

Lesy âR, s.p.

Oprava toku Ole‰nice
- celkov˘ náklad 28,9 mil. Kã, do roku

2003 prostavûno 28,9 mil. Kã.

V rámci programu 229 110 „Odstra-
nûní následkÛ povodnû na státním
vodohospodáfiském majetku“ byly 
v roce 2003 realizovány dva podpro-
gramy. Jedná se o podprogram 229 112
„Odstranûní následkÛ povodnû roku
2000“ a podporogram 229 113 „Odstra-
nûní následkÛ povodnû roku 2002“.

V rámci podprogramu 229 112 bylo
v roce 2003 realizováno nebo rozesta-
vûno 10 investiãních staveb a 74 nein-
vestiãních akcí, z nichÏ bylo pfies 95 %
ukonãeno. Nejvût‰í poãet akcí byl za-
ji‰Èován Povodím Labe, s.p., a to jedna
investiãní stavba a 59 neinvestiãních
akcí, z nichÏ bylo pfies 98 % ukonãeno.

V rámci podprogramu 229 113 bylo
v roce 2003 realizováno nebo rozesta-
vûno 51 investiãních staveb a 303 nein-
vestiãních akcí, z nichÏ bylo pfies 75 %
ukonãeno. Nejvût‰í poãet akcí byl za-
ji‰Èován Povodím Vltavy, s.p., a to 155
neinvestiãních akcí, z nichÏ bylo 92 %
ukonãeno a ZVHS, a to 31 investiã-
ních staveb a 92 neinvestiãních akcí,
z nichÏ bylo 57 % ukonãeno.

V následujícím pfiehledu uvádíme nû-
které v˘znamnûj‰í akce v podprogramu
229 113:

Povodí Labe, s.p.

Smûdá, Raspenava - Bíl˘ potok,
oprava koryta toku a odtûÏení náno-
sÛ, km 32,8 - 41,0

- celkov˘ náklad 6,7 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 6,7 mil. Kã.

Vodní díla v povodí LuÏické Nisy,
tûÏení nánosÛ

- celkov˘ náklad 7,9 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 7,9 mil. Kã.

Jizera, Turnov - Jablonec nad Nisou,
oprava koryta

- celkov˘ náklad 14,0 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 14,0 mil. Kã.

Povodí Moravy, s.p.

Jihlava, Vladislav - oprava jezu
- celkov˘ náklad 3,8 mil. Kã, do roku

2003 prostavûno 3,8 mil. Kã.

Ol‰ava, Kunovice Strhanec, oprava
toku

- celkov˘ náklad 8,0 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 8,0 mil. Kã.

Haná, Nezamyslice - Dfievnovice,
oprava toku

- celkov˘ náklad 5,0 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 5,0 mil. Kã.

Kyjovka, Svatobofiice - Kyjov, opra-
va toku

- celkov˘ náklad 4,1 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 4,1 mil. Kã.

Povodí Ohfie, s.p.

Rekonstrukce koryta Jifietínského
potoka v Horním Jifietínû, km 2,4 - 3,2

- celkov˘ náklad 11,3 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 11,3 mil. Kã.

Oprava povodÀov˘ch ‰kod na Pru-
néfiovském potoce km 0,9 - 6,7

- celkov˘ náklad 7,5 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 7,5 mil. Kã.

Povodí Vltavy, s.p.

Úslava, PlzeÀ, km 0,7 - 4,1
- celkov˘ náklad 35,4 mil. Kã, do roku

2003 prostavûno 35,4 mil. Kã.

Vodní dílo ·tûchovice, sanace pra-
vého bfiehu km 82,9 - 83,5

- celkov˘ náklad 13,0 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 13,0 mil. Kã.

Litavka, âeÀkov, oprava dlaÏeb
v km 28,1 - 29,5

- celkov˘ náklad 19,5 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 19,5 mil. Kã.

PovodÀová hráz V‰estudy - Du‰níky
- âerná TÛÀ

- celkov˘ náklad 17,1 mil. Kã, do ro-
ku 2003 prostavûno 17,1 mil. Kã.

Vodní dílo Slapy - oprava tûsnûní
dilataãních spár a betonov˘ch povrchÛ

- celkov˘ náklad 18,0 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 18,0 mil. Kã.

Lesy âR, s.p.

Odstranûní povodÀové ‰kody Pod-
luÏsk˘ potok

- celkov˘ náklad 2,9 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 2,9 mil. Kã.

Odstranûní povodÀové ‰kody Jaho-
dov˘ potok

- celkov˘ náklad 1,7 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 1,7 mil. Kã.

Zemûdûlská vodohospodáfiská správa

Odstranûní povodÀov˘ch ‰kod
v okrese Klatovy

- celkov˘ náklad 7,5 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 7,5 mil. Kã.

Povodí Klapského potoka
- celkov˘ náklad 5,7 mil. Kã, do roku

2003 prostavûno 5,7 mil. Kã.

Pramen: MZe

Tabulka 7.1.7 âerpání 
finanãních zdrojÛ 
v podprogramu 229 112 
v roce 2003 
v mil. Kã

Vlastníci a správci Státní rozpoãet vã. SFA a EIB

Investice Neinvestice
Povodí Labe, s.p. 7,000 102,207
Povodí Moravy, s.p. 1,000 9,321
ZVHS 3,757 4,450
Celkem 11,757 115,978

Pramen: MZe

Tabulka 7.1.8 âerpání 
finanãních zdrojÛ 
v podprogramu 229 113
v roce 2003
v mil. Kã

Vlastníci a správci Státní rozpoãet vã. SFA a EIB

Investice Neinvestice
Povodí Labe, s.p. 24,141 75,669
Povodí Moravy, s.p. 3,898 47,685
Povodí Ohfie, s.p. 19,877 13,465
Povodí Vltavy, s.p. 2,525 674,953
Lesy âR, s.p. 8,270 2,001
ZVHS 8,655 89,126
Celkem 67,366 902,899
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Odstranûní povodÀov˘ch ‰kod na
vodních nádrÏích v povodí Li‰anského
potoka

- celkov˘ náklad 2,6 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 2,6 mil. Kã.

Odstranûní povodÀov˘ch ‰kod na
fiece Mal‰i u âesk˘ch Budûjovic

- celkov˘ náklad 2,8 mil. Kã, do roku
2003 prostavûno 2,8 mil. Kã.

Povodí Dyje, Krhovice - Hevlín
- celkov˘ náklad 2,1 mil. Kã, do roku

2003 prostavûno 2,1 mil. Kã.

7.2 Finanãní podpory Minister-
stva Ïivotního prostfiedí

Podpora na realizaci opatfiení 
v rámci „Programu revitalizace fiíã-
ních systémÛ“ byla v roce 2003 po-
skytnuta formou úãelové dotace v cel-
kové v˘‰i 538,762 mil. Kã, coÏ
pfiedstavuje témûfi trojnásobek fi-
nanãních prostfiedkÛ poskytnut˘ch
pro tyto úãely v roce 2002.

Program revitalizace fiíãních systé-
mÛ (dále jen „PR¤S“) je formulován
jako program obnovy, stabilizace
a péãe o vodní reÏim krajiny, s cílem
vytvofiit podmínky pro obnovu ekolo-
gické stability a trvale udrÏitelného
vyuÏívání krajiny. V roce 2003 se stal
jeho souãástí podprogram 215 117
„V˘stavba âOV a kanalizací vãetnû
umûl˘ch mokfiadÛ“, kter˘ pomáhá fie-
‰it problémy s odkanalizováním a ãi‰-
tûním odpadních vod v obcích s po-
ãtem ekvivalentních obyvatel niÏ‰ím
neÏ 3 000.

Finanãní prostfiedky na PR¤S jsou kaÏ-
doroãnû vyãleÀovány ze státního rozpo-
ãtu a poskytovány podle Pravidel MÎP
formou úãelové dotace k vlastním pro-
stfiedkÛm Ïadatele po projednání a dopo-
ruãení regionálními poradními sbory. Pro
poskytování prostfiedkÛ na podprogram
215 117 byla pro rok 2003 stanovena
Pravidla samostatnû. ¤ízením Programu
je povûfien odbor ekologie krajiny a lesa
MÎP, zabezpeãením AOPK.

V Tabulce 7.2.3 je uveden poãet akcí
realizovan˘ v rámci jednotliv˘ch pod-
programÛ podle v˘‰e uvolnûné dotace.
Nejvy‰‰í objem prostfiedkÛ byl vynalo-
Ïen na akce, u nichÏ se dotace pohybo-
vala v rozmezí 2 aÏ 5 mil. Kã, nejvy‰‰í
poãet akcí byl realizován s dotací do
500 tis. Kã.

53

Pramen: MÎP, VÚV T.G.M.   Pozn.: A - podprogramy 215 112 aÏ 215 116, v roce 2002 Program PR¤S, B - podpro-
gram 215 117 V˘stavba a obnova âOV a kanalizace vã. zakládání umûl˘ch mokfiadÛ, v roce 2002 Program PDVEA, 
C - PR¤S celkem, v roce 2002 souãet PR¤S a PDVEA

Tabulka 7.2.1 âerpání finanãních prostfiedkÛ PR¤S v letech 2002 a 2003 podle krajÛ

Kraj        2002 2003
Celkem Rozestavûné akce Zahajované akce Celkem

poãet tis. Kã poãet tis. Kã poãet tis. Kã. poãet tis. Kã
Stfiedoãesk˘ A 29 43 222 10 15 353 6 10 527 16 25 880

B 28 94 716 13 47 416 19 97 100 32 144 516
C 57 137 938 23 62 769 25 107 627 48 170 396

Jihoãesk˘ A 17 20 757 4 26 121 15 17 032 19 43 153
B 4 8 189 2 7 259 0 0 2 7 259
C 21 28 946 6 33 380 15 17 032 21 50 412

PlzeÀsk˘ A 21 21 596 11 13 646 10 5 347 21 18 993
B 7 12 910 4 5 151 4 21 812 8 26 963
C 28 34 506 15 18 797 14 27 159 29 45 956

Karlovarsk˘ A 5 3 813 2 1 751 3 645 5 2 396
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 5 3 183 2 1 751 3 645 5 2 396

Ústeck˘ A 8 12 047 4 6 007 5 8 749 9 14 756
B 4 4 978 0 0 0 0 0 0
C 12 17 025 4 6 007 5 8 749 9 14 756

Libereck˘ A 2 4 070 1 777 3 1 799 4 2 576
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2 4 070 1 777 3 1 799 4 2 576

Královehradeck˘ A 13 12 812 8 16 235 15 9 232 23 23 820
B 5 14 509 3 13 313 2 9 180 5 16 270
C 18 27 321 12 29 548 17 18 412 29 47 960

Pardubick˘ A 5 13 282 1 663 9 8 114 10 8 777
B 4 11 433 1 976 3 14 619 4 15 595
C 9 24 715 2 1 639 12 22 733 14 24 372

Vysoãina A 22 16 513 5 9 200 29 28 831 34 38 031
B 6 16 718 4 10 732 7 15 147 11 25 879
C 28 33 436 9 19 932 36 43 978 45 63 910

Jihomoravsk˘ A 15 15 001 8 12 891 11 8 870 19 21 761
B 7 18 214 4 14 245 2 8 000 6 22 245
C 22 33 215 12 27 136 13 16 870 25 44 006

Olomouck˘ A 18 14 168 6 10 137 26 31 611 32 41 748
B 4 4 653 3 11 431 1 3 084 4 14 515
C 22 18 821 9 21 568 27 34 695 36 56 263

Zlínsk˘ A 12 9 587 6 11 986 5 4 055 11 16 041
B 1 732 0 0 0 0 0 0
C 13 10 319 6 11 986 5 4 055 11 16 041

Moravskoslezsk˘ A 12 7 859 5 6 295 4 1 293 9 7 588
B 0 0 0 0 0 0 0 0
C 12 7 859 5 6 295 4 1 293 9 7 588

Celkem A 179 194 727 71 131 062 141 136 105 212 265 520
B 70 187 052 34 110 523 38 168 942 72 273 242
C 249 381 779 105 241 585 179 305 047 284 538 762

Pramen: MÎP, VÚV T.G.M.

Tabulka 7.2.2 âerpání finanãních prostfiedkÛ PR¤S v letech 2002 a 2003 podle
stfiedisek AOPK

AOPK 2002 2003
Celkem Rozestavûné akce Zahajované akce Celkem

poãet tis. Kã poãet tis. Kã poãet tis. Kã poãet tis. Kã
Brno 30 39 676 15 30 664 17 20 771 32 51 435
â. Budûjovice 17 28 946 6 33 380 15 17 032 21 50 412
Havl. Brod 33 46 021 12 24 408 36 43 978 48 68 386
Olomouc 23 20 021 9 21 568 28 34 924 37 56 492
Ostrava 17 11 717 8 14 753 5 1 447 13 16 200
Pardubice 25 49 170 13 31 187 28 40 916 41 64 233
PlzeÀ 33 38 319 17 20 548 17 27 804 34 48 352
Praha 53 126 814 20 58 293 25 107 627 45 165 920
Ústí n. Labem 14 9 956 5 6 784 8 10 548 13 17 332
Celkem 249 381 779 105 241 585 179 305 047 284 538 762
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V rámci podprogramÛ 215 112 aÏ
215 114 mohli Ïadatelé obdrÏet finanã-
ní prostfiedky aÏ do v˘‰e 100 % celko-
v˘ch nákladÛ, z podprogramu 215 115
„Revitalizace retenãní schopnosti kraji-
ny“ organizaãní sloÏky a pfiíspûvkové
organizace a nestátní neziskové organi-
zace do 100 %, obce do 80 % a ostatní
Ïadatelé do 60 % celkov˘ch nákladÛ.

Finanãní prostfiedky z podprogramu
215 117 „V˘stavba a obnova âOV
a kanalizací vãetnû umûl˘ch mokfiadÛ“
byly urãeny obcím, svazkÛm obcí a ak-
ciov˘m spoleãnostem vodovodÛ a ka-
nalizací v maximální v˘‰i do 80 % roz-
poãtov˘ch nákladÛ pfii omezení tûchto
nákladÛ podle poãtu ekvivalentních
obyvatel.

Dotace na realizaci opatfiení v roce
2003 dosáhly v˘‰e 538,762 mil. Kã, 
z toho na podprogram 215 117 celkem
273,242 mil. Kã a 265,520 mil. Kã na
podprogramy ostatní a jejich projekto-
vou dokumentaci. âerpání dotací uvol-
nûn˘ch na PR¤S podle typu opatfiení
v roce 2003 je uvedeno v Tabulce 7.2.5.

Oproti roku 2002 se zv˘‰ila podpora
podprogramÛ 215 112 aÏ 215 116 
o 72,440 mil. Kã (37,2 %), podprogra-
mu 215 117 (do roku 2002 samostatn˘
Program drobn˘ch vodohospodáfisk˘ch
ekologick˘ch akcí) o 92,413 mil. Kã, 
tj. o 49,4%.

7.3 Státní fond Ïivotního prostfiedí

Státní fond Ïivotního prostfiedí (dále
jen „SFÎP“) je jedním ze základních
ekonomick˘ch nástrojÛ k plnûní závaz-
kÛ vypl˘vajících z mezinárodních
úmluv o ochranû Ïivotního prostfiedí,
z Národního programu pfiípravy na
vstup do EU a k uskuteãÀování Státní
politiky Ïivotního prostfiedí.

SFÎP pfiedstavuje v˘znamn˘ centrální
zdroj, kter˘ se podílí na uplatÀování
státní ekologické politiky a aproximaãní
strategie MÎP. Od roku 1999 byla po-
stupnû zfiizována krajská (regionální)
pracovi‰tû, která provádûjí konzultaãní,
poradenské a kontrolní ãinnosti a pfií-
jem Ïádostí o podporu. Od roku 2001 je
personálnû obsazeno dvanáct krajsk˘ch
pracovi‰È.

Ke konci roku 2003 bylo zaregistrová-
no 154 Ïádostí o podporu v oblasti
ochrany vod ve v˘‰i 2,164 mld. Kã a 73
Ïádostí o podporu ve v˘‰i 876,096 mil. Kã
z programu „Obnova (odbahnûní, vysu-
‰ení, vyãi‰tûní) nebo v˘stavba kanalizaã-
ní sítû a âOV na územích postiÏen˘ch

Tabulka 7.2.3 Poãet akcí dle v˘‰e uvolnûné dotace v rámci PR¤S v roce 2003

Pramen: MÎP, VÚV T.G.M. 
Pozn.: A - podprogramy 215 112 aÏ 215 116, v roce 2002 Program PR¤S, 

B - podprogram 215 117 V˘stavba a obnova âOV a kanalizace vã. zakládání umûl˘ch mokfiadÛ, v roce 2002
Program PDVEA, 

C - PR¤S celkem, v roce 2002 souãet PR¤S a PDVEA

V˘‰e dotace tis. Kã Dotaãní titul Akce Dotace
poãet podíl (%) tis. Kã podíl (%)

do 500 A 90 42,5 27 189 10,2
B 0 - 0 -
C 90 31,6 27 189 5,0

501 aÏ 1 000 A 55 25,9 41 865 15,7
B 4 5,5 3 429 1,2
C 59 20,7 45 294 8,3

1 001 aÏ 2 000 A 37 17,5 50 464 19,5
B 16 21,9 19 023 9,0
C 53 18,6 77 357 14,2

2 001 aÏ 5 000 A 25 11,8 82 474 30,9
B 36 49,3 130 616 46,7
C 61 21,4 213 090 39,0

více neÏ 5 000 A 5 2,4 63 528 23,8
B 17 23,3 120 174 43,0
C 22 7,7 183 702 33,6

Celkem A 212 100,0 265 520 100,0
B 72 100,0 273 242 100,0
C 284 100,0 538 762 100,0

Pramen: MÎP, VÚV T.G.M. 

Tabulka 7.2.4 Poãet akcí a v˘‰e dotace dle typu Ïadatele v rámci PR¤S v roce 2003

Îadatel Poãet Dotace PrÛm. v˘‰e
akcí (tis. Kã) dotace (tis. Kã)

Obce a mûsta 138 338 853 2 455
Fyzické a právnické osoby 81 75 109 927
Organizaãní sloÏky státu, pfiíspûvkové org., organizace hospodafiící s majetkem státu:

Správa chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí 15 29 023 1 935
Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR 8 38 022 4 753
Zemûdûlská vodohospodáfiská správa 26 42 379 1 630

Lesy âeské republiky, s.p. 4 1 669 417
Národní park a chránûná krajinná oblast ·umava 1 2 000 2 000

Krkono‰sk˘ národní park 3 482 161
Správa národního parku âeské ·v˘carsko 1 4 000 4 000

Povodí Ohfie, s.p. 1 2 000 2 000
Povodí Odry, s.p. 2 1 680 840

Ostatní 4 3 545 886
Celkem 284 538 762 1 897

Pramen: MÎP, VÚV T.G.M.

Tabulka 7.2.5 Typy opatfiení podpofien˘ch v rámci PR¤S v roce 2003

Podprogram âíslo Poãet Dotace
opatfiení tis. Kã

Revitalizace pfiirozené funkce tokÛ 215 112 26 56 088
Zakládání a revitalizace prvkÛ systému ekologické stability vázan˘ch na vodní reÏim 215 113 12 22 119
OdstraÀování pfiíãn˘ch pfiekáÏek na vodních tocích a podpora takov˘ch technick˘ch fie‰ení, 215 114 5 8 709
která je neobsahují (doplÀování a stavba rybích pfiechodÛ)
Revitalizace retenãní schopnosti krajiny 215 115 152 176 912
Rekonstrukce technick˘ch prvkÛ a odbahÀování produkãních rybníkÛ 215 116 0 0
V˘stavba a obnova âOV a kanalizace vãetnû zakládání umûl˘ch mokfiadÛ 215 117 72 273 242
Projektová dokumentace, pfiíprava realizace (215 112 aÏ 215 116) 17 1 692
Celkem 284 538 762

povodní“. Jedná se o pfiímou neinvestiãní
finanãní podporu obcím a mûstÛm for-
mou dotace (v roce 2003 bylo uvolnûno
291,917 mil. Kã) a podnikatelsk˘m sub-

jektÛm formou pÛjãky s úrokem 3 % p.a.
s maximální dobou splatnosti sedm let
s moÏn˘m tfiílet˘m odkladem. Nepfiímou
finanãní v˘pomocí bylo prodlouÏení do-
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Z celkové realizované podpory
ze SFÎP v roce 2003 pfiipadlo na
ochranu vod 58,0 % finanãních pro-
stfiedkÛ (2,690 mld. Kã vãetnû 11,287
mil. Kã na spolufinancování projektÛ
ISPA). Nejvy‰‰í objem finanãních pro-
stfiedkÛ v oblasti ochrany vod byl smû-
rován do Stfiedoãeského a Jihomorav-
ského kraje.

Nejvy‰‰í podporu na ochranu vod ve
v˘‰i 2,369 mld. Kã obdrÏely obce (88,1 % 
z celkové podpory), dal‰í pomûrnû vy-
sokou podporu pak vefiejné rozpoãty
(195,856 mil. Kã, tj. 7,3 %).

V roce 2003 bylo vydáno 169 klad-
n˘ch Rozhodnutí o podpofie na v˘stav-
bu âOV a kanalizací a likvidaci povod-
Àov˘ch ‰kod v celkové v˘‰i 2,303 mld. Kã
(celkové náklady na realizaci jednotli-
v˘ch akcí ãiní 3,248 mld. Kã) a tím byla
dána moÏnost likvidace zneãi‰tûní ve
v˘‰i 4 627,84 t CHSK a 2 024,80 t ne-
rozpu‰tûn˘ch látek za rok.

Podpory realizované ze SFÎP ve sloÏ-
ce voda v roce 2003 uvádí Tabulka 7.3.1.

7.4 Finanãní podpory 
z mezinárodních zdrojÛ

Podpora fiady investic vodohospo-
dáfiského charakteru ze zahraniãních
zdrojÛ pokraãovala i v roce 2003. 

Z fondÛ PHARE - CBC, PHARE -
LSIF a fondu ISPA bylo v loÀském ro-
ce v rámci vodohospodáfisk˘ch akcí
uhrazeno témûfi 10,29 mil. EUR (více
neÏ 324 mil. Kã). Na rekonstrukci ka-
nalizaãní sítû v Brnû bylo v rámci pro-
gramu PHARE - LSIF poskytnuto 
3,33 mil. EUR (cca 105 mil. Kã). 

Z programu PHARE - CBC bylo na
projektech zamûfien˘ch na odvedení
a ãi‰tûní odpadních vod poskytnuto
celkem 6,24 mil. EUR (více neÏ 196
mil. Kã). Z nich byly podpofieny napfií-
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klad akce Tfiebíã - roz‰ífiení âOV - 0,49
mil. EUR (cca 15,4 mil. Kã), region
Vlára - vybudování kanalizace a úprava
âOV - 0,20 mil. EUR (6,3 mil. Kã), Kla-
tovy - rekonstrukce âOV - 0,82 mil.
EUR (témûfi 26 mil. Kã), Mariánské
Láznû - kanalizace - 0,49 mil. EUR
(15,44 mil. Kã) a pokraãovaly práce na
ãistírnû odpadních vod a kanalizaci
v Bfieclavi v celkové v˘‰i 1,57 mil. EUR
(cca 49,5 mil. Kã).

V rámci programu ISPA bylo poskytnu-
to 720 tis. EUR (témûfi 23 mil. Kã) na rea-
lizaci akcí v rámci roz‰ífiení kanalizaãní-
ho systému v Ostravû a z fondu PHARE -
CBC byla financována ekologická zlep‰e-
ní na Ohfii a Labi za 1,19 mil. EUR (témûfi
37,5 mil. Kã) a ãistírna odpadních vod
vãetnû kanalizace v Hovoranech, Svato-
bofiicích a Mistfiínû s pfiíspûvkem 0,5 mil.
EUR (témûfi 16 mil. Kã). V‰echny akce
byly souãasnû kofinancovány i z národ-
ních zdrojÛ (vlastní zdroje investorÛ
a podpora ze státního rozpoãtu).

Z akcí realizovan˘ch v rámci Progra-
mu mal˘ch infrastrukturálních projek-
tÛ je moÏno uvést kanalizaãní systém
v Brnû s pfiíspûvkem z evropsk˘ch fon-
dÛ ve v˘‰i 5,35 mil. EUR, coÏ pfiedsta-
vuje více neÏ 168 mil. Kã.

V rámci dobré spolupráce komisí pro
vodohospodáfiské otázky na hraniã-
ních vodách byly s finanãní pomocí
SRN (1 mil. EUR) opraveny a znovu
uvedeny do provozu automatické ana-
lyzátorové stanice v profilech Labe -
Obfiíství a Vltava - Zelãín a obnoveno 
laboratorní zafiízení VÚV T.G.M., zniãe-
né pfii katastrofálních povodních roku
2002.

by splatnosti pÛjãky obcím nebo jin˘m
subjektÛm postiÏen˘m povodní ze sezna-
mu Ministerstva pro místní rozvoj (dále
jen „MMR“), a to o tfii roky nad dobu pÛ-
vodnû sjednanou. Této moÏnosti vyuÏilo
od poãátku roku k 31.12.2003 celkem 36
pfiíjemcÛ podpory. Celkov˘ dopad re-
strukturalizací splátek pÛjãek do bilance
SFÎP k 31.12.2003 ãinil 12,5 mil. Kã.

SFÎP je na základû Usnesení vlády 
ã. 149 ze dne 14.2.2001 ke koordinaã-
ním a implementaãním strukturám ná-
stroje ISPA od roku 2001 implementaã-
ní agenturou pro jeho realizaci (dále
i pro Kohezní fond). Prioritou tohoto
nástroje EU je pfiedev‰ím podpora
opatfiení ve vodohospodáfiské oblasti,
zejména pak nakládání s odpadními
vodami. Na spolufinancování progra-
mu ISPA a Fondu solidarity do konce
roku 2003 byla vydána kladná rozhod-
nutí ministra na 22 Ïádostí v celkové
v˘‰i 383,669 mil. Kã, z toho realizova-
né finanãní v˘daje ãinily 21,803 mil. Kã
(v roce 2002 - 10,516 mil. Kã, rok 2003 -
11,287 mil. Kã).

SFÎP se zároveÀ podílel na imple-
mentaci 14 projektÛ s celkov˘mi náklady
552,808 mil. Kã na pomoc pfii odstra-
Àování následkÛ povodní (13 projektÛ
dotováno z Fondu ISPA, jeden z Fon-
du solidarity); na úhradû nákladÛ se
z 85 % podílela EU.

Ve sledovaném období SFÎP zajistil
plynulé poskytování finanãních pro-
stfiedkÛ na akce smluvní podpory dle in-
terních pravidel (tzv. fakturaãní princip),
vãetnû krytí provozních nákladÛ Kance-
láfie SFÎP a mandatorních v˘dajÛ; nadá-
le pfiispíval nepfiímou pomocí pfiíjemcÛm
podpor pfii objektivních potíÏích formou
restrukturalizace splátkového kalendáfie,
pfiípadnû odkladem splátek. Pfiíspûvek
od zahraniãních právnick˘ch osob (31,1
mil. Kã - nûmeck˘ dar) byl v plné v˘‰i
pouÏit na likvidaci povodÀov˘ch ‰kod
z roku 2002.

Pfiíjmy SFÎP jsou tvofieny pfiedev‰ím
z plateb a poplatkÛ za zneãi‰Èování Ïi-
votního prostfiedí a splátek pÛjãek.
V roce 2003 byly skuteãné pfiíjmy SFÎP
ve v˘‰i 3,195 mld. Kã oproti rozpoãto-
van˘m (3,310 mld. Kã) niÏ‰í o 3,5 %.
Ve sloÏce ochrana vod rozdíl mezi roz-
poãtem (610,0 mil. Kã) a skuteãn˘mi
pfiíjmy u poplatkÛ za vypou‰tûní od-
padních vod (495,3 mil. Kã) ãinil 114,7
mil. Kã, tj. 18,8 %. Pfiíjmy ve sloÏce
„voda“ v roce 2003 dosáhly v˘‰e 1,541
mld. Kã, v˘daje 2,690 mld. Kã, vãetnû
spolufinancování projektÛ ISPA ve v˘‰i
11,287 mil. Kã.
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Pramen: SFÎP, VÚV T.G.M.

Tabulka 7.3.1 Celkové podpory SFÎP realizované v roce 2003

Subjekt podpory Dotace PÛjãka                            Podpora celkem
vã. ISPA podíl podíl vã. ISPA podíl
tis. Kã (%) tis. Kã (%) tis. Kã (%)

Podnikatelské subjekty - právnické osoby 9 138 0,4 40 493 7,7 49 631 1,8
Obãanská sdruÏení 11 090 0,5 287 0,1 11 377 0,4
Církve 205 0,0 0 0,0 205 0,0
Neziskové a podobné organizace 24 463 1,1 8 276 1,5 32 739 1,2
Státní rozpoãet 31 086 1,5 0 0,0 31 086 1,2
Obce 1 943 826 89,9 424 834 80,7 2 368 660 88,1
Vefiejn˘ rozpoãet 143 364 6,6 52 492 10,0 195 856 7,3
Celkem 2 163 172 100,0 526 382 100,0 2 689 554 100,0
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LEGISLATIVNÍ OPAT¤ENÍ

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

8.1 Novelizace zákona o vodách

V prÛbûhu roku 2003 byl zákon 
ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, novelizo-
ván zákonem ã. 274/2003 Sb., kter˘m
se mûní nûkteré zákony na úseku
ochrany vefiejného zdraví. Souãasnû
také po cel˘ rok 2003 probíhaly prá-
ce na tzv. „euronovele“ vodního zá-
kona, která byla dne 11. prosince
2003 schválena Parlamentem âeské
republiky.

Zákon ã. 274/2003 Sb., kter˘m se
mûní nûkteré zákony na úseku ochrany
vefiejného zdraví novelizoval s úãin-
ností od 1. fiíjna 2003 ustanovení § 104
odst. 1 vodního zákona, kdyÏ stanovil,
Ïe kontrolu nad jakostí povrchov˘ch
vod stanoven˘ch vyhlá‰kou ke koupá-
ní (§ 34) provádí krajská hygienická
stanice, pokud zvlá‰tní právní pfiedpis
tuto povinnost neukládá jiné osobû.

„Euronovela“ vodního zákona, pfiija-
tá dne 11. prosince 2003, pfiedev‰ím
dokonãila transposici Smûrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2000/60/ES
ze dne 23. fiíjna 2000 ustavující rámec
pro ãinnost Spoleãenství v oblasti 
vodní politiky, která ve‰la v platnost
22. prosince 2000. Vodní zákon byl dá-
le doplnûn podle anal˘zy transposice
dal‰ích relevantních smûrnic v oblasti
vod a dal‰ích souvisejících smûrnic tak,
aby byla potvrzena úplná sluãitelnost
s právem Evropsk˘ch spoleãenství
a podle zku‰eností s roãní aplikací zá-
kona v praxi byla novelizována ustano-
vení nûkter˘ch paragrafÛ. Vládní návrh
novely, zpracovan˘ MZe ve spolupráci
s MÎP, mûl celkem 136 zmûn v rÛz-
n˘ch ustanoveních. Pfii projednávání
v Poslanecké snûmovnû Parlamentu
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8.

âR bylo navrhováno dal‰ích 90 úprav
a zmûn, z nichÏ v‰ak byla pfiijata pouze
polovina. Celkov˘ poãet úprav zahrnul
celkem 156 zmûn, které jsou obsahem
textu ve Sbírce zákonÛ (ãástka 7) jako
zákon ã. 20/2004 Sb.

Jde pfiedev‰ím o problematiku pláno-
vání v oblasti vod (§ 23 - 26). Novû je
vymezeno 8 oblastí povodí a je detailnû
popsán zpÛsob zpracování a schvalo-
vání, jak plánÛ oblastí povodí, tak Plá-
nu hlavních povodí âR. Tyto zmûny
doplÀuje ãasov˘ harmonogram pro pfií-

pravu plánÛ obsaÏen˘ v „Závûreãn˘ch
a pfiechodn˘ch ustanoveních“.

Dal‰í v˘znamnou zmûnou je zavede-
ní povinnosti zpracovat programy
opatfiení ke zlep‰ení situace jiÏ v obdo-
bí pfied dokonãením plánÛ oblastí po-
vodí. Jde o úpravu v § 33 aÏ 35, neboÈ
pro povrchové vody vyuÏívané ke kou-
pání, k odbûrÛm vody pro vodárenské
úãely a pro vodní toky nebo jejich ãás-
ti vymezené k podpofie Ïivota ryb je
tfieba pfiijmout programy (akãní plány)
a postupnû je naplÀovat.

Bílé Labe - povodí Labe
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Podstatná úprava, která vyplynula ze
zku‰eností z prÛbûhu katastrofální po-
vodnû v roce 2002, se t˘ká ustavení 
povodÀov˘ch komisí krajÛ namísto
pfiedchozích povodÀov˘ch komisí uce-
len˘ch povodí. Tuto zmûnu vyvolaly
kompetence hejtmanÛ za krizov˘ch 
situací pfii povodni, které jsou vázané
na území krajÛ, pfiiãemÏ obsahují eko-
nomické nástroje a dal‰í v˘znamné
pravomoci. Pfiesto je systémov˘ pfiístup
k fiízení povodÀov˘ch situací v dotãe-
n˘ch hydrologick˘ch povodích zacho-
ván, coÏ zajistí zástupci pfiíslu‰n˘ch 
s.p. Povodí zúãastnûní ve v‰ech kraj-
sk˘ch povodÀov˘ch komisích.

Rozsáhlá úprava nastala v ustanovení
sankcí za poru‰ení povinností uprave-
n˘ch zákonem a je vymezeno celkem 
91 skutkov˘ch podstat (§ 116 - 122) pro
sankce v souladu s poÏadavky nového
systému správního trestání, kter˘ se za-
vádí do na‰eho právního fiádu. Opût do-
‰lo ke zmûnû v ustanoveních o poplat-
cích za vypou‰tûní odpadních vod do
vod povrchov˘ch; namísto krajsk˘ch
úfiadÛ bude poplatky vymûfiovat âIÎP.
Podle novû pfiepracovaného ustanovení
§ 88 bude poplatky za odbûr podzem-
ních vod vymûfiovat rovnûÏ âIÎP; také
vyuÏití poplatkÛ se li‰í od pfiedchozí
právní úpravy - 50 % jde do rozpoãtu
krajÛ, 50 % (jako dosud) do SFÎP.

Velmi podstatnou úpravou v Závû-
reãn˘ch a pfiechodn˘ch ustanoveních
zákona ã. 20/2004 Sb. je povinnost ob-
cí, které tvofií zdroj zneãi‰tûní o veli-
kosti nad 2000 ekvivalentních obyva-
tel, zajistit do konce roku 2010
pfiíslu‰né odkanalizování a ãi‰tûní od-
padních vod.

8.2 Provádûcí pfiedpisy k zákonu
o vodách

V roce 2003 pokraãovala pfiíprava
a vydávání provádûcích pfiedpisÛ
podle zmocnûní ve vodním zákonû.

Ve Sbírce zákonÛ âR byly bûhem mi-
nulého roku publikovány tyto provádû-
cí pfiedpisy:

■ Vyhlá‰ka MZe ã. 7/2003 Sb., o vodo-
právní evidenci;

■ Nafiízení vlády ã. 61/2003 Sb., o uka-
zatelích a hodnotách pfiípustného zne-
ãi‰tûní povrchov˘ch vod a odpadních
vod, náleÏitostech povolení k vypou-
‰tûní odpadních vod do vod povrcho-
v˘ch a do kanalizací a o citliv˘ch ob-
lastech;

■ Nafiízení vlády ã. 71/2003 Sb.,
o stanovení povrchov˘ch vod vhod-
n˘ch pro Ïivot a reprodukci pÛvod-
ních druhÛ ryb a dal‰ích vodních Ïi-
voãichÛ a o zji‰Èování a hodnocení
stavu jakosti tûchto vod;

■ Nafiízení vlády ã. 103/2003 Sb.,
o stanovení zraniteln˘ch oblastí
a o pouÏívání a skladování hnojiv
a statkov˘ch hnojiv, stfiídání plodin
a provádûní protierozních opatfiení
v tûchto oblastech;

■ Vyhlá‰ka MZe ã. 139/2003 Sb., o evi-
denci stavu povrchov˘ch a podzemních
vod a zpÛsobu ukládání údajÛ do in-
formaãního systému vefiejné správy;

■ Vyhlá‰ka MZe ã. 140/2003 Sb.,
o plánování v oblasti vod;

■ Vyhlá‰ka MZd ã. 159/2003 Sb.,
kterou se stanoví povrchové vody vyu-
Ïívané ke koupání osob;

■ Vyhlá‰ka MZe ã. 195/2003 Sb.,
kterou se mûní vyhlá‰ka ã. 432/2001
Sb., o dokladech Ïádosti o rozhodnutí
nebo vyjádfiení a o náleÏitostech povo-
lení, souhlasÛ a vyjádfiení vodoprávní-
ho úfiadu;

■ Vyhlá‰ka MZe ã. 333/2003 Sb.,
kterou se mûní vyhlá‰ka ã. 470/2001
Sb., kterou se stanoví seznam v˘znam-
n˘ch vodních tokÛ a zpÛsob provádûní
ãinností souvisejících se správou vod-
ních tokÛ.

Pro ãinnost vodoprávních úfiadÛ,
správcÛ vodních tokÛ a uÏivatelÛ vody
bylo v roce 2003 vydáno ‰est metodic-
k˘ch pokynÛ a jeden metodick˘ ná-
vod:

■ Metodick˘ pokyn MÎP ze dne 
28. listopadu 2002, pro posuzování Ïá-
dostí o v˘jimku z ustanovení § 39 odst. 1 
zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní
zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
pro pouÏití závadn˘ch látek ke krmení
ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zá-
kona] a k úpravû povrchov˘ch vod na
nádrÏích urãen˘ch pro chov ryb [§ 39
odst. 7 písm. d) vodního zákona] (Vûst-
ník MÎP ã. 2/2003);

■ Metodick˘ pokyn MZe ã.j.
720/2003-6000 k o‰etfiování, údrÏbû
a ochranû vegetace na sypan˘ch hrá-
zích mal˘ch vodních nádrÏí pfii jejich
v˘stavbû, stavebních zmûnách, opra-
vách a provozu;

■ Metodick˘ pokyn MZe ã.j.
721/2003-6000 k provádûní technicko-
bezpeãnostního dohledu na hrázích
mal˘ch vodních nádrÏí IV. kategorie;

■ Metodick˘ pokyn MZe ã.j.
937/2003-6000 k provádûní vodopráv-
ního dozoru vodoprávních úfiadÛ ve
vûcech v pÛsobnosti MZe;

■ Metodick˘ pokyn ã. 4 odboru
ochrany vod MÎP k zabezpeãení hlás-
né a pfiedpovûdní povodÀové sluÏby
(Vûstník MÎP ã. 5/2003);

■ Metodick˘ pokyn ã. 5 odboru
ochrany vod MÎP k nafiízení vlády 
ã. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodno-
tách pfiípustného zneãi‰tûní povrcho-
v˘ch vod a odpadních vod, náleÏitos-
tech povolení k vypou‰tûní odpadních
vod do vod povrchov˘ch a do kanali-
zací a o citliv˘ch oblastech (Vûstník
MÎP ã. 6/2003);

■ Metodick˘ návod odboru vodo-
hospodáfiské politiky MZe ã.j.
49296/2003-7320 a odboru ochrany
vod MÎP ã.j. 4089/OOV/03 o úpravû
postupu pfii plánování v oblasti vod
v roce 2004 ve smyslu ustanovení § 25
zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zá-
kon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vy-
hlá‰ky ã. 140/2003 Sb., o plánování
v oblasti vod a implementaãního plánu
Smûrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fiíjna
2000 ustavující rámec pro ãinnost Spo-
leãenství v oblasti vodní politiky.

V roce 2003 se konalo 9 jednání v˘kla-
dové komise pro zákon ã. 254/2001 Sb.,
o vodách a o zmûnû nûkter˘ch 
zákonÛ (vodní zákon), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ a související právní
pfiedpisy v pÛsobnosti MZe. Na tûchto
jednáních bylo schváleno 24 v˘kladÛ.
V˘klady jsou prÛbûÏnû zvefiejÀovány
na internetov˘ch stránkách MZe.

8.3 Provádûcí pfiedpisy k zákonu
o vodovodech a kanalizacích 

V prÛbûhu roku 2003 byly zahájeny
práce na vyhlá‰ce, kterou se mûní vy-
hlá‰ka ã. 428/2001 Sb., kterou se pro-
vádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích pro vefiejnou
potfiebu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(zákon o vodovodech a kanalizacích)
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Návrh vyhlá‰ky byl vypracován k do-
plnûní nûkter˘ch ustanovení t˘kajících
se vybran˘ch údajÛ majetkové a pro-
vozní evidence vodovodÛ a kanalizací
na základû poznatkÛ z praxe a zpraco-
van˘ch programÛ pro elektronické
zpracování dat, jakoÏ i k doplnûní
ustanovení upravujících smluvní vztah
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znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Pro rok
2003 byly Ministerstvem vnitra na zá-
kladû v˘‰e uvedeného usnesení vlády
pro kontrolu v˘konu státní správy ur-
ãeny krajské úfiady a termíny uvedené
v Tabulce 8.4.1.

Kontrola v˘konu státní správy na úse-
ku vodního hospodáfiství ze strany MZe
byla provádûna pracovníky odboru stát-
ní správy ve vodním hospodáfiství. Jed-
notliví pracovníci provádûli kaÏdou
kontrolní akci na základû povûfiení ná-
mûstka ministra.

Bylo provûfiováno naplÀování povin-
ností krajského úfiadu dan˘ch jednotli-
v˘mi pfiedpisy - zákon ã. 129/2000 Sb.,
o krajích, zákon ã. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, zákon ã. 138/1973 Sb., o vo-
dách a zákon ã. 130/1975 Sb., o státní
správû ve vodním hospodáfiství a zá-
kon ã. 71/1967 Sb., o správním fiízení
(správní fiád) a zákon ã. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro vefiej-
nou potfiebu a o zmûnû nûkter˘ch zá-
konÛ (zákon o vodovodech a kanaliza-
cích).

Kontrola MZe, odboru státní správy
ve vodním hospodáfiství, byla smûrová-
na do oblasti fungování odboru v rám-
ci stanoveném v˘‰e uveden˘mi zákon-
n˘mi normami a dále bylo provedeno
provûfiení namátkou vybran˘ch spisÛ.
Ke kontrole byly vybrány spisy (roz-
hodnutí o odvolání i rozhodnutí kraj-
sk˘ch úfiadÛ prvoinstanãní), zpracová-
vané na vodoprávních úfiadech
Krajsk˘ch úfiadÛ v období let 2001 aÏ
2002.

Kontrola v˘konu státní správy ve vod-
ním hospodáfiství v kompetenci MZe
zjistila, Ïe vodoprávní úfiady - krajské
úfiady jej provádûjí na dobré úrovni. Ne-
byly zji‰tûny Ïádné závaÏné nedostatky,
ãi pochybení a nebylo nutno vydávat
opatfiení k nápravû. Z celkového poãtu
8 kontrolovan˘ch krajsk˘ch úfiadÛ ne-
byly zji‰tûny Ïádné ani drobné závady
v kontrolovan˘ch spisech u 5-ti vodo-
právních úfiadÛ, coÏ pfiedstavuje cca 63 %.

Pro zdokonalení a zkvalitnûní v˘ko-
nu státní správy v obecném mûfiítku
MZe v roce 2002 aÏ 2003 postupnû
pfiipravilo vzory 67 meritorních roz-
hodnutí k aplikaci zákona o vodách.
Tyto vzory byly postupnû zvefiejÀová-
ny na internetov˘ch stránkách MZe.
S vyuÏitím tûchto vzorÛ byl dále zpra-
cován software - Editor vodoprávní
evidence, kter˘ umoÏÀuje zároveÀ ve-
dení vodoprávní evidence dle vyhlá‰-
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ky ã. 7/2003 Sb., o vodoprávní evi-
denci a také tvorbu rozhodnutí na
podkladû jednotliv˘ch v˘rokÛ (da-
n˘ch vzory rozhodnutí). MZe proved-
lo ve tfiech etapách pro‰kolení vodo-
právních úfiadÛ k práci s tímto
programem, souãástí pro‰kolení byly
rozsáhlé diskuse k fie‰ení problémÛ
vodoprávních fiízení a aplikace vodní-
ho zákona. Jako doprovodné nástroje
byly dále na stránkách MZe zfiízeny
technick˘ portál vodoprávní evidence
(www.vpe.mze.cz) a „horká linka“,
která slouÏí k fie‰ení otázek, t˘kajících
se aplikace Editoru vodoprávní evi-
dence i vlastního zákona o vodách
a slouÏí vodoprávním úfiadÛm v‰ech
stupÀÛ.

Dále MZe, úsek vodního hospodáfi-
ství, provádí dvakrát roãnû spoleãné
porady a ‰kolení vodoprávních úfiadÛ.

Kontrolní akce v rámci vrchního vo-
doprávního dozoru MÎP byly v roce
2003 provedeny u ‰esti Krajsk˘ch úfia-
dÛ, na Magistrátním úfiadu hlavního
mûsta Prahy a u obecních (mûstsk˘ch)
úfiadÛ sedmi povûfien˘ch obcí s roz‰ífie-
nou pÛsobností. Nebyly zji‰tûny zásad-
ní nedostatky, v nûkter˘ch pfiípadech
bylo konstatováno pfietíÏení vodopráv-
ních úfiadÛ pfievzatou agendou a nedo-
statek ãasu na terénní práce. Kontrolní
akce ze strany MÎP byly vedeny hlav-
nû jako metodická pomoc niÏ‰ím
správním úfiadÛm.

mezi vlastníkem vodovodu nebo kana-
lizace a odbûratelem. Dále byla uprave-
na ustanovení upravující v˘bûr a zapsá-
ní technick˘ch auditorÛ do seznamu
vedeného MZe. NavrÏené úpravy napl-
Àují pfiipomínku pana poslance Hrnãífie
pfiedloÏenou interpelací v Poslanecké
snûmovnû Parlamentu âR. Pfiipomínka
byla k omezenému poãtu technick˘ch
auditorÛ, jejichÏ v˘bûr, ale i jednání by
mohlo vést ke vzniku korupãního pro-
stfiedí.

Úpravy obsaÏené v novele vyhlá‰ky
nemají charakter zásadních zmûn, jsou
ve své podstatû zpfiesÀující tak, aby ne-
docházelo k rÛzn˘m v˘kladÛm. Realiza-
ce vyhlá‰ky si neklade nároky na zv˘‰e-
ní v˘dajÛ státního rozpoãtu ani
ostatních vefiejn˘ch rozpoãtÛ, hospodáfi-
sk˘ch subjektÛ a nemá Ïádné sociální
dopady ani dopady na Ïivotní prostfiedí.

Vyhlá‰ka byla vydána a nabyla úãin-
nosti dne 23. bfiezna 2004, s v˘jimkou
bodu 10, kter˘ nab˘vá úãinnosti dnem
1. ledna 2006.

V roce 2003 byl vydán metodick˘ po-
kyn „Pravidla pro stanovení v˘‰e vodné-
ho a stoãného k § 36 odst. 5 a 7 zákona 
ã. 274/2001 Sb.“. MZe jej vydalo k zaji‰-
tûní jednotného postupu pfii stanovení v˘-
‰e vodného a stoãného v souvislosti s po-
vinnostmi vlastníka a provozovatele
vodovodu nebo kanalizace vypl˘vajícími
z § 20 a § 36 odst. 5 a 7 zákona 
ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanali-
zacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ (zákon o vodovodech
a kanalizacích).

V roce 2003 se konaly ãtyfii jednání v˘-
kladové komise pro zákon ã. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro vefiej-
nou potfiebu a související právní pfiedpisy
v pÛsobnosti MZe. Na tûchto jednáních
bylo schváleno 12 v˘kladÛ. V‰echny v˘-
klady jsou prÛbûÏnû zvefiejÀovány na in-
ternetov˘ch stránkách MZe.

8.4 Kontrola v˘konu státní správy
v oblasti vodního hospodáfiství

Systém kontroly krajÛ ústfiedními
správními úfiady a okresních úfiadÛ
ústfiedními správními úfiady a krajsk˘-
mi úfiady (kontrola v˘konu pfienesené
pÛsobnosti orgánÛ kraje a kontrola
ãinnosti okresních úfiadÛ) je dán usne-
sením vlády âR ze dne 10. fiíjna 2001 
ã. 1030.

Vrchní vodoprávní dozor MZe je 
dále zakotven v ust. § 111 zákona 
ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve
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Tabulka 8.4.1 Kontrola v˘konu státní
správy provádûná MZe
v roce 2003

Kraj Termín kontroly
Libereck˘ 30.1.2003

Pardubick˘ 25.2.2003
Moravskoslezsk˘ 27.3.2003

Vysoãina 16.4.2003
Jihoãesk˘ 29.5.2003

Hlavní mûsto Praha 20.6.2003
Karlovarsk˘ 12.6.2003

Zlínsk˘ 26.11.2003

Pramen: MZe
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PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI

VODNÍHO HOSPODÁ¤STVÍ

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

9.1 Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod má v âR
dlouholetou tradici. Pfiípravou vstupu
âR do EU a s nutností transponovat
smûrnice Evropsk˘ch spoleãenství do
ãeského právního fiádu byla zahájena
nová etapa plánování v oblasti vod.

Rok 2003 je moÏno z hlediska pláno-
vání v oblasti vod povaÏovat za klíão-
v˘. Zákonem ã. 20/2004 Sb. byla nove-
lizována Hlava IV - Plánování v oblasti
vod - vodního zákona ã. 254/2001 Sb.
a tím byla uvedena do souladu s Rám-
covou smûrnicí vodní politiky EU.

âR je novû rozdûlena do osmi oblastí
povodí, pro které budou zpracovány
plány oblastí povodí (viz Obrázek 9.1.1
- Oblasti povodí). Plány oblastí povodí
zpracovávají správci povodí, tj. státní
podniky Povodí, ve spolupráci s kraj-
sk˘mi úfiady a ústfiedními vodoprávní-
mi úfiady. Schválení plánÛ oblastí po-
vodí je v kompetenci pfiíslu‰n˘ch krajÛ.
Kromû plánÛ oblastí povodí vznikne
téÏ Plán hlavních povodí âR, coÏ bude
strategick˘ dokument plánování v ob-
lasti vod stanovující rámcové cíle
ochrany a uÏívání vod ve tfiech meziná-
rodních povodích, která se nacházejí
na území âR (viz Obrázek 9.1.2 - Hlav-
ní povodí âR). Za pofiízení Plánu hlav-
ních povodí âR je zodpovûdné MZe ve
spolupráci s MÎP, dotãen˘mi ústfiední-
mi správními úfiady a krajsk˘mi úfiady.
Plán hlavních povodí âR schvaluje vláda.

Proces plánování v oblasti vod je
podle vodního zákona rozdûlen do jed-
notliv˘ch etap. V roce 2003 byla zahá-
jena etapa pfiípravn˘ch prací, na kterou
prÛbûÏnû naváÏe v roce 2004 anal˘za
v‰eobecn˘ch a vodohospodáfisk˘ch
charakteristik oblastí povodí. Zásad-
ním krokem v procesu plánování v ob-
lasti vod bylo vymezení vodních útvarÛ
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9.

povrchov˘ch a podzemních vod, které
bylo zahájeno v roce 2003 a dokonãe-
no v prvním ãtvrtletí 2004. Vodní útva-
ry jsou základními jednotkami, u kte-
r˘ch jsou povinny ãlenské státy EU
dosáhnout do 22. prosince 2015 tzv.
„dobrého stavu“. V rámci v˘chozího
vymezení vodních útvarÛ bylo v âR vy-
mezeno 1 022 útvarÛ povrchov˘ch vod
tekoucích a 76 vodních útvarÛ povr-

chov˘ch vod stojat˘ch. ZároveÀ bylo
vymezeno 137 útvarÛ podzemních vod.
V˘chozí vymezení vodních útvarÛ za-
ji‰Èoval VÚV T.G.M. ve spolupráci se
správci povodí.

V roce 2003 pokraãoval Twinning
projekt Implementace Rámcové smûr-
nice vodní politiky EU v âR, kter˘ pro-
bíhal pfii MÎP. V rámci tohoto Twinning
projektu byly vyzkou‰eny metody

Vodní dílo Bystfiiãka - povodí Moravy
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Obrázek 9.1.1  Oblasti povodí 

Obrázek 9.1.2  Hlavní povodí âR

Pramen: MZe

Pramen: MZe
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9.2 Plány rozvoje vodovodÛ 
a kanalizací krajÛ

V roce 2003 se MZe vûnovalo v sou-
vislosti se zpracováním PlánÛ rozvoje
vodovodÛ a kanalizací (dále jen
„PRVKÚK“) kontrole dodrÏování pod-
mínek zpracování PRVKÚK dan˘ch záko-
nem ã. 274/2001 Sb., provádûcí vyhlá‰kou
ã. 428/2001 Sb. k tomuto zákonu, meto-
dick˘m pokynem MZe ã.j. 10534/2002-
6000 podmínkami uveden˘mi v plat-
n˘ch smlouvách o dílo a v jejich
dodatcích. MZe zaji‰Èovalo koordinaci
dal‰ího postupu pfii zpracování jednot-
liv˘ch krajsk˘ch PRVKÚK. Tato koor-
dinace je ze strany MZe zaji‰Èována
mimo dal‰ích aktivit úãastí na jedná-
ních fiídících v˘borÛ, které byly ustave-
ny v kaÏdém kraji a plní funkce koor-
dinaãního orgánu zodpovûdného za
zpracování PRVKÚK a subjektu zaji‰-
Èujícího jednotn˘ pfiístup v‰ech zhoto-
vitelÛ PRVKÚK, kter˘ je základní pod-
mínkou zpracování koncepce rozvoje
vodovodÛ a kanalizací na území 
státu podle § 29 písmeno d) zákona 
ã. 274/2001 Sb. Z hlediska obsahové
náplnû PRVKÚK jsou sledovány ze-
jména problémové okruhy demografic-
kého v˘voje obyvatelstva, v˘voje speci-
fick˘ch potfieb vody, fie‰ení ekonomické
ãásti PRVKÚK (dodrÏení metodického
pokynu MZe ã.j. 20494/2002-6000),
zpracování databáze PRVKÚK.

S cílem zajistit jednotn˘ postup zho-
tovitelÛ PRVKÚK a naplnit poÏadavky
krajsk˘ch úfiadÛ a zhotovitelÛ PRVKÚK
na technickou a ekonomickou garanci
byly MZe zpracovány a vydány nebo

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

jsou pfiipravovány následující materiály:
■ podklad pro ekonomickou ãást -

byl stanoven reálnû naplniteln˘ objem
prostfiedkÛ pro kaÏd˘ kraj (v mil.
Kã/rok), kolem kterého by mûl oscilo-
vat návrh ãasové realizace opatfiení, za-
ji‰Èujících implementaci pfiíslu‰n˘ch
smûrnic Rady EU, realizaci systémÛ zá-
sobování pitnou vodou a odkanalizo-
vání a ãi‰tûní odpadních vod (dopis 
ã.j. 36623/2003-7330 ze dne 30. záfií
2003),

■ definice a interpretace pojmu
„AGLOMERACE“. Materiál byl pfii-
praven jako pfiíloha ãíslo 26 meto-
dického pokynu MZe pro zpracování
PRVKÚK ã.j. 10534/2002-6000,

■ koncepce odkanalizování a ãi‰tûní
odpadních vod zamûfiená zejména na
fie‰ení této problematiky v mal˘ch a ve
velmi mal˘ch obcích (cca 3 800 obcí
s poãtem do 500 obyvatel z celkového
poãtu 6 305 obcí). Tato koncepce rov-
nûÏ zahrnuje podmínky pro uplatnûní
centralizovan˘ch a lokálních (indivi-
duálních) fie‰ení odkanalizování a ãi‰-
tûní odpadních vod.

MZe organizuje spoleãná pracovní
jednání se zástupci krajÛ a zhotovitelÛ
PRVKÚK s cílem pomoci s koordinací
prací, kontroly naplÀování metodik zpra-
cování PRVKÚK vãetnû vzájemné v˘mû-
ny zku‰eností a aktuálních informací.

V závûru roku 2003 bylo konstatová-
no pfii jednáních fiídících v˘borÛ, Ïe
dosud neexistují problémy, které mo-
hou ohrozit jakost, rozsah a termíny
zpracování PRVKÚK, které jsou stano-
veny ve smlouvách o dílo a v jejich pfií-
padn˘ch dodatcích.

a techniky popsané v metodick˘ch ma-
teriálech Evropské komise v prostfiedí
âR. Hlavními v˘stupy z tohoto projek-
tu jsou Pilotní plán Orlice a „Manuál
pro plánování v povodích âR - Praktická
pfiíruãka implementace“. Manuál se stal
zásadním metodick˘m materiálem pro
plánování v oblasti vod v âR a bude
i nadále rozvíjen a doplÀován podle
potfieb implementace smûrnic EU.

Kromû Twinning projektu Imple-
mentace rámcové smûrnice vodní poli-
tiky EU v âR probíhal, a dosud stále
probíhá, spoleãn˘ ãesko-belgick˘ pro-
jekt „Silnû ovlivnûné vodní útvary -
metody a jejich vyuÏití v pfiípadové stu-
dii v povodí Labe“. V˘stupem za rok
2003 z tohoto projektu je metodika pro
pfiedbûÏnou identifikaci a vymezení sil-
nû ovlivnûn˘ch (a umûl˘ch) vodních
útvarÛ a ovûfiení této metodiky na pi-
lotních územích.

Pro zaji‰tûní procesu plánování v ob-
lasti vod na národní úrovni a úrovni
jednotliv˘ch oblastí povodí byla pfii
MZe zaloÏena Komise pro plánování
v oblasti vod a u pfiíslu‰n˘ch správcÛ
povodí Komise pro plány oblastí povo-
dí. Komise pro plánování v oblasti vod
pfii MZe je poradním orgánem vefiejné
správy, kter˘ zaji‰Èuje koordinaci pro-
cesu plánování. Komise se skládá ze
zástupcÛ ústfiedních vodoprávních úfia-
dÛ, správcÛ povodí a v˘znamn˘ch
správcÛ drobn˘ch vodních tokÛ, dále
pak ze zástupcÛ krajsk˘ch úfiadÛ, v˘-
znamn˘ch uÏivatelÛ vod, v˘zkumn˘ch
a vûdeck˘ch institucí. Komise má 50
ãlenÛ. V roce 2003 se zab˘vala pfiede-
v‰ím koordinací pfiípravn˘ch prací, po-
tfiebn˘ch ke zpracování v˘chozích cha-
rakteristik jednotliv˘ch oblastí povodí.
Komise pro plány oblasti povodí pfii
jednotliv˘ch správcích povodí mají
strukturu uzpÛsobenou pfiíslu‰n˘m ob-
lastem povodí. Obecnû jsou v nich ved-
le správcÛ povodí i zástupci krajsk˘ch
úfiadÛ a krajsk˘ch zastupitelstev a pod-
le prÛbûhu zpracování plánÛ budou
prÛbûÏnû doplÀováni dal‰í subjekty.

MZe i jednotliví správci povodí zfiídili na
sv˘ch internetov˘ch stránkách samostat-
nou sekci vûnovanou plánování v oblasti
vod, jako jeden z hlavních nástrojÛ po-
skytování informací vefiejnosti o procesu
plánování v oblasti vod. Na tûchto inter-
netov˘ch stránkách jsou k dispozici in-
formace o ãinnostech pfii plánování v ob-
lasti vod, záznamy z jednání komisí
a pfiípadnû pracovních skupin, metodic-
ké a legislativní materiály a dal‰í potfieb-
né dokumenty a informace.
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Vodní dílo Labská - povodí Labe
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

10.1 Mezinárodní spolupráce 
na hraniãních vodách

V roce 2003 pokraãovala meziná-
rodní spolupráce na hraniãních 
vodách s Nûmeckem, Rakouskem,
Polskem a Slovenskem.

Ve dnech 13. aÏ 15. fiíjna 2003 se
v Bad Tölz ve Spolkové republice
Nûmecko uskuteãnilo 6. zasedání âes-
ko-nûmecké komise pro hraniãní vo-
dy (Komise). Ta projednala v˘sledky 
5. zasedání Stálého v˘boru pro bavor-
sk˘ hraniãní úsek, které se konalo ve
dnech 28. aÏ 30. dubna 2003 a 5. zase-
dání Stálého v˘boru pro sask˘ hraniãní
úsek, které se konalo ve dnech 22. aÏ
24. záfií 2003. Dále byl projednán po-
stup pro zpracování zásad jednotliv˘ch
okruhÛ spolupráce na hraniãních vo-
dách podle ãlánku 5 Smlouvy mezi âR
a SRN o spolupráci na hraniãních vo-
dách v oblasti vodního hospodáfiství.
Zejména se jedná o „Zásady pro pfií-
mou spolupráci pfiíslu‰n˘ch orgánÛ
a odborn˘ch pracovi‰È“, „Zásady pro
koordinaci správních fiízení“ a „Zásady
pro plánování, pfiípravu a provádûní
vodohospodáfisk˘ch opatfiení a udrÏo-
vání vodních tokÛ, jakoÏ i v˘stavbu,
provoz a údrÏbu vodohospodáfisk˘ch
zafiízení“. Komise se zab˘vala úkoly
spojen˘mi s realizací Rámcové smûrni-
ce 2000/60/ES na hraniãních vodách,
byla projednána spolupráce se Stálou
ãesko-nûmeckou hraniãní komisí, pro-
blematika seznamu hraniãních vod,
stabilního havarijního profilu na hra-
niãním vodním toku Labe a otázky
spojené s pokraãováním prací na od-
straÀování povodÀov˘ch ‰kod ze srpna
2002 v saském úseku státních hranic.
Jako nov˘ bod programu jednání Ko-
mise bylo zafiazeno projednávání zá-
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10.
mûru „Areál celnice a sluÏeb pro moto-
risty na hraniãním pfiechodu PavlÛv
Studenec - Bärnau“.

Ve dnech 7. aÏ 11. dubna 2003 se na
území Rakouské republiky v Gmünde-
nu konalo 11. zasedání âesko-rakous-
ké komise pro hraniãní vody (Komi-
se). Komise schválila v˘sledky prací
proveden˘ch po jejím 10. zasedání
a uloÏila úkoly expertÛm obou smluv-
ních stran v jednotliv˘ch okruzích spo-
lupráce. Jedním z hlavních úkolÛ jed-
nání bylo na základû zku‰eností
z povodnû v srpnu 2002 dokonãit
a schválit pfiepracovanou „Smûrnici
pro varovnou sluÏbu na ãesko-rakous-
k˘ch hraniãních vodách“.

Zvlá‰tní pozornost je v pfiípadû spo-
lupráce na hraniãních vodách s Ra-
kouskem vûnována kvalitû vodních to-
kÛ Dyje a Pulkavy, které jsou ovlivnûny
vypou‰tûním odpadních vod z chemic-
kého závodu v Pernohofenu. Ze „Zprávy
o v˘sledcích ‰etfiení stavu vod v Dyji
a Pulkavû v roce 2003“ zpracované
VÚV T.G.M. a „Zprávy o sledování ja-
kosti vody v hraniãních úsecích fiek
Morava, Dyje a Dyjsk˘ náhon v roce
2003“ zpracované Povodím Moravy, s.p.
vypl˘vá, Ïe z hlediska chemick˘ch a bio-
logick˘ch anal˘z vodní toky Dyje a Pul-
kava nevykazovaly mimofiádné zhor‰e-
ní jakosti vody a zji‰tûn˘ stav se
v˘raznû neli‰il od stavu v roce 2002.
Rakouská strana na tomto zasedání
Komise pfiistoupila na roz‰ífiení spoleã-
ného „Programu ‰etfiení 2003“ pro Dyji
a Pulkavu o bakteriologické rozbory
a hodnocení toxicity.

„Zpráva o sledování jakosti vody
v hraniãním úseku LuÏnice v roce
2003“ zpracovaná Povodím Vltavy,
s.p., mûla za úkol zhodnotit vliv podni-
ku AGRANA-Stärke spolu s ostatními
komunálními zdroji zneãi‰tûní na fieku

LuÏnici. V˘sledky poskytly dostateãné
informace o kvalitû vody a byly shodné
s pfiedchozími lety. Jednání v roce 2003
ukázala, Ïe na ãeském území nedo‰lo
k v˘raznému ovlivnûní jakosti vod vli-
vem vypou‰tûní odpadních vod z ra-
kousk˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ.

âeská strana na 11. zasedání Komise
pfiedala rakouské stranû okruh oblastí,
kter˘ch by se mûla t˘kat novû pfiipravo-
vaná smlouva mezi obûma státy o spo-
lupráci na hraniãních vodách. Rakous-
ká strana se k návrhu vyjádfií po
vnitrostátním projednání.

V roce 2003 se ve dnech 16. aÏ 18.
záfií uskuteãnilo 5. jednání zmocnûncÛ
vlád âeské republiky a Polské repub-
liky pro spolupráci na hraniãních vo-
dách. Na jednání byly projednány
zprávy o ãinnosti jednotliv˘ch pracov-
ních skupin a schváleny plány práce
tûchto skupin pro dal‰í období. Zmoc-
nûnci vzali na vûdomí aktualizované
zásady spolupráce a provádûcí ujedná-
ní zpracované jednotliv˘mi skupinami.
Zmocnûnci schválili v˘sledky kolauda-
cí a vyúãtování prací proveden˘ch na
spoleãn˘ náklad a vzali na vûdomí in-
formaci o stavu jakosti hraniãních vod
a o realizaci investiãních opatfiení na
tûchto vodách.

Byly diskutovány otázky vlivu pláno-
vané nádrÏe Ratibofi a stupnû Kopyto.
Pracovní skupina pro hydrologii, hyd-
rogeologii a povodÀovou sluÏbu v dal-
‰ím období posoudí na základû studie
proveditelnosti v˘stavby Ratibofi úãel-
nost zahájení prací na spoleãném pfied-
povûdním modelu pro hodnocení vlivu
této nádrÏe na reÏim podzemních vod
a bude dále provádût pozorování a mû-
fiení povrchov˘ch i podzemních vod
v dosavadním rozsahu. Pracovní skupi-
na pro hydrologii, hydrogeologii a po-
vodÀovou sluÏbu informovala zmoc-
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nûnce o pozorování a hodnocení zásob
podzemních vod v oblasti Police nad
Metují - Kudova Zdrój, Adr‰pach - Kr-
zeszóv a povodí Stûnavy a o sledování
v oblasti vlivu hnûdouhelného dolu
Turów. Zmocnûnci uloÏili této pracov-
ní skupinû dokonãit formulaci závûrÛ
ohlednû vlivu dolu Turów na území
âR a pfiedloÏit ji na 6. jednání zmoc-
nûncÛ v roce 2004 ke schválení.

V roce 2003 pokraãovaly práce na
pfiípravû nové Dohody mezi vládou âR
a vládou Polské republiky o spolupráci
na hraniãních vodách (Dohoda) zahá-
jené v roce 2001. Dohoda by mûla na-
hradit jiÏ nevyhovující Úmluvu mezi
vládou âeskoslovenské republiky a vlá-
dou Polské lidové republiky o vodním
hospodáfiství na hraniãních vodách
z roku 1958. 3. a 4. kolo expertních
jednání k této Dohodû se uskuteãnilo
ve dnech 23. - 25. dubna v Polské re-
publice a 4. aÏ 6. listopadu v âR. Jed-
nání nebyla dosud ukonãena a budou
pokraãovat v roce 2004.

3. zasedání âesko-slovenské komi-
se pro hraniãní vody (Komise) se
uskuteãnilo ve dnech 10. aÏ 12. bfiezna
2003 na území Slovenské republiky

v Bratislavû. Komise na tomto zasedání
projednala ãinnost pracovních skupin,
které byly na základû v˘sledku jednání
2. zasedání Komise povûfieny plnûním
konkrétních úkolÛ vzájemné spoluprá-
ce na hraniãních vodách. Zadané úko-
ly, pfiedev‰ím technického charakteru,
byly zamûfieny na fie‰ení aktuálních vo-
dohospodáfisk˘ch otázek, kde byl ze
strany âR kladen dÛraz na maximální
efektivnost ãinností probíhajících na
hraniãních vodách. Na zasedání byly
dále schváleny „Zásady spolupráce
v oblasti hydrologie na ãesko-sloven-
sk˘ch hraniãních vodách“ a „Zásady
spolupráce v oblasti ochrany vod na
ãesko-slovensk˘ch hraniãních vo-
dách“ stanovující základní pravidla
ãinnosti spoleãn˘ch pracovních sku-
pin pro hydrologii a pro ochranu vod
a „Zásady pro zamûfiování hraniãních
vodních tokÛ a sledování v˘voje koryt
a inundací na ãesko-slovensk˘ch hra-
niãních vodách“. Zmocnûnci se dále
informovali o nov˘ch právních pfied-
pisech v oblasti ochrany vod obou stá-
tÛ a projednali otázky spolupráce se
Stálou ãesko-slovenskou hraniãní ko-
misí.

10.2 Mezinárodní a regionální
spolupráce v povodí evrop-
sk˘ch fiek Labe, Odry a Du-
naje a Úmluva o ochranû
a vyuÏívání hraniãních vod-
ních tokÛ a mezinárodních
jezer

âeská republika je smluvní stranou
Úmluvy o ochranû a vyuÏívání hraniã-
ních vodních tokÛ a mezinárodních je-
zer od kvûtna 2000. V roce 2003 se
v Madridu, ve dnech 26. aÏ 28. listopa-
du uskuteãnilo 3. zasedání smluvních
stran Úmluvy, kterého se úãastnili také
zástupci âeské republiky.

Zasedání potvrdilo závazky pfiijaté
v Helsinkách v ãervenci 1997 a v Haa-
gu v bfieznu 2000 a zdÛraznilo nutnost
multilaterální a bilaterální spolupráce
pfii ochranû vod pfiesahujících hranice
státÛ podle ãl. 2 odst. 6 Úmluvy. DÛle-
Ïit˘m krokem bylo doplnûní ãl. 25
Úmluvy umoÏÀující zemím, které ne-
jsou ãleny EHK/OSN pfiistoupení
k Úmluvû. Tato skuteãnost má v˘znam
zejména tam, kde ãlenské zemû sdílejí
hraniãní vody nebo celá povodí s ne-
ãlensk˘mi zemûmi. Ve své deklaraci
úãastníci 3. zasedání smluvních stran
Úmluvy ocenili pfiijetí „Protokolu o ob-
ãanskoprávní odpovûdnosti a náhradû
za ‰kody zpÛsobené úãinky prÛmyslo-
v˘ch havárií na vodách pfiesahujících
hranice státÛ“ v Kyjevû, v kvûtnu 2003,
vzali na vûdomí v˘stupy ze zasedání
signatáfiÛ Protokolu o vodû a zdraví
a zavázali se nadále pomáhat zemím
v˘chodní Evropy, Kavkazu a stfiední
Asie pfii vytváfiení environmentálních
strategií.

V rámci Úmluvy pokraãovala âR ve
spolupráci se Slovenskou republikou
v práci na Pilotním projektu Morava,
jako souãásti mezinárodního projektu
pro ovûfiení Smûrnic EHK/OSN pro
monitorování a hodnocení kvality vod
v hraniãních vodních tocích. Ve spolu-
práci se slovenskou stranou a meziná-
rodními konzultanty byla dokonãena
a publikována zpráva „Doporuãení pro
monitoring a hodnocení hraniãních
vod v povodí fieky Moravy“.

Aãkoliv se ãe‰tí experti aktivnû podí-
leli na pfiípravû „Protokolu o obãan-
skoprávní odpovûdnosti a náhradû za
‰kody zpÛsobené úãinky prÛmyslov˘ch
havárií na vodách pfiesahujících hrani-
ce státÛ“, âR protokol na 5. minister-
ské konferenci „Îivotní prostfiedí pro
Evropu“ v kvûtnu 2003, v Kyjevû nepo-
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ním. Nadále v‰ak zÛstává problematic-
k˘ difúzní vnos dusíku do vodních to-
kÛ v povodí Labe ze zemûdûlsky vyuÏí-
van˘ch ploch.

6. zasedání Mezinárodní komise
pro ochranu Dunaje (dále jen
„MKOD“) se konalo ve dnech 1. aÏ 2.
prosince 2003. Na zasedání byly pro-
jednány aktivity expertních skupin
MKOD (pro strategické otázky, inte-
grované fiízení povodí, monitoring
a hodnocení dat, emise, prevenci havá-
rií, ekologii, ochranu pfied povodnûmi
a podskupin pro GIS a ekonomiku)
v období mezi 1. jednáním Standing
Working Group, konan˘m v polovinû
roku 2003 a 6. plenárním zasedáním
MKOD a schváleny programy jejich
práce na období 2004 aÏ 2006. Dále byl
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projednán a schválen rozpoãet MKOD
a postup prací na Regionálním projek-
tu GEF, kter˘ podporuje aktivity
MKOD, zejména pfii implementaci
Rámcové smûrnice 2000/60/ES.

Pracovní skupina pro integrované fií-
zení povodí pfiipravila návrh zprávy
pro Evropskou komisi za celé povodí
Dunaje (Roof Report, Part A) a struk-
turu pro národní zprávy (Part B) v sou-
ladu s Rámcovou smûrnicí 2000/60/ES.
Byla diskutována pfiíprava kartografic-
kého a geografického systému MKOD.
Ne v‰echny zemû souhlasí s vyuÏitím
Euro Global Map, která je v souãas-
nosti pro tento úãel testována pracovní
podskupinou GIS. MKOD vzala na vû-
domí zprávu vedoucí pracovní podsku-
piny pro ekonomiku a návrh seznamu

depsala. Podobnû, jako dal‰í ãlenské
státy EU, které s podpisem vyãkávají
v souvislosti s pfiípravou smûrnice EU
o odpovûdnosti za ‰kody na Ïivotním
prostfiedí.

V roce 2003 pokraãovala aktivní
úãast âeské republiky v Mezinárod-
ních komisích pro ochranu povodí
Labe, Dunaje i Odry (MKOL, MKOD
a MKOO). V MKOO vykonávala âes-
ká republika jiÏ druh˘m rokem úlohu
pfiedsedající smluvní strany. Práce
v komisích se soustfiedila zejména na
úkoly související s plnûním Rámcové
smûrnice 2000/60/ES, ochranu pfied
povodnûmi a prevenci havárií.

Ve dnech 21. aÏ 22. fiíjna 2003 se
v Erfurtu konalo 16. zasedání Meziná-
rodní komise pro ochranu Labe (dále
jen „MKOL“), které zhodnotilo práci
MKOL za období od jejího 15. zasedá-
ní. Po podrobném rozboru srpnové po-
vodnû 2002 a na základû novû získa-
n˘ch poznatkÛ byl MKOL schválen
aktualizovan˘ „Akãní plán povodÀové
ochrany v povodí Labe“. NejdÛleÏitûj‰í
témata v tomto dokumentu se t˘kají
obnovy b˘val˘ch záplavov˘ch ploch,
vytvofiení dal‰ích retenãních prostor
podél toku Labe a modernizace tech-
nického vybavení za úãelem poskyto-
vání kvalitnûj‰ích informací o moÏnos-
ti vzniku povodÀov˘ch situací.

Novou skuteãností v roce 2003 byla
úãast nevládních organizací z âR a ze
SRN na zasedání a jejich zapojení do
práce MKOL. Nevládní organizace se
úãastní plenárních zasedání a zasedání
pracovních skupin MKOL i v budoucnu.

Mezi v˘znamné body 16. zasedání
patfiilo rovnûÏ plnûní úkolÛ vypl˘vají-
cích z Rámcové smûrnice v povodí Labe.
V rámci MKOL se práce na implemen-
taci Rámcové smûrnice soustfiedily pfie-
dev‰ím na odsouhlasení postupu pfii rea-
lizaci anal˘zy charakteristik oblasti
povodí, které budou základem pro spo-
leãn˘ plán povodí, zároveÀ s progra-
mem opatfiení pro mezinárodní oblast
povodí Labe.

Na 16. zasedání MKOL byla pfiedlo-
Ïena „Tfietí zpráva o plnûní Akãního
programu Labe“, která bilancuje obdo-
bí let 2000 - 2002. Z této zprávy vypl˘-
vá, Ïe v letech 2000 - 2002 bylo dosa-
Ïeno dal‰ího pokroku pfii sniÏování
zneãi‰tûní vod v povodí Labe, zlep‰o-
vání jakosti vody v Labi, zlep‰ování
ekologické situace v pofiíãních nivách
a pfii ochranû pfied havarijním zneãi‰tû-
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ekonomick˘ch indikátorÛ a struktury
ekonomické anal˘zy, které budou sou-
ãástí zprávy pro Evropskou komisi.

MKOD schválila Roãenku monito-
ringu 2001 (TNMN Yearbook 2001)
pfiipravenou pracovní skupinou pro
monitoring a hodnocení dat a poÏáda-
la skupinu, aby upravila monitorovací
síÈ v souladu s poÏadavky rámcové
smûrnice. MKOD schválila typologii
fieky Dunaje.

MKOD vzala na vûdomí kriteria pro
hodnocení komunálních, prÛmyslo-
v˘ch a zemûdûlsk˘ch bodov˘ch zdrojÛ
zneãi‰tûní a difuzních zdrojÛ zneãi‰tû-
ní v souvislosti se stanovením tlakÛ
podle Rámcové smûrnice a povûfiila
skupinu pro emise definovat kriteria
v souladu s poÏadavky skupiny pro in-
tegrované fiízení povodí. Odsouhlasila
inventuru emisí a poÏádala sekretariát
o její zvefiejnûní v Dunajském infor-
maãním systému DANUBIS. MKOD
podnikla kroky pro uzavfiení dobrovol-
n˘ch dohod s v˘robci detergentÛ k po-
stupnému odstranûní fosfátÛ z jejich
v˘robkÛ v celém povodí Dunaje.

MKOD vzala na vûdomí metodiku
pracovní skupiny pro prevenci havárií
pro stanovení kontaminovan˘ch území

v záplavov˘ch oblastech. Schválila do-
poruãení pro zabezpeãení kontamino-
van˘ch území v záplavov˘ch oblastech
a poÏádala jednotlivé zemû, aby zabrá-
nily dal‰í kontaminaci tûchto území.
Tato otázka bude zohlednûna také
v pfiipravovaném Akãním programu pro
udrÏitelnou ochranu pfied povodnûmi.

6. plenární zasedání Mezinárodní
komise pro ochranu Odry (dále jen
„MKOO“) pfied zneãi‰tûním se konalo
ve dnech 4. aÏ 5. prosince 2003. Zase-
dání vzalo na vûdomí revizi úãtÛ a od-
souhlasilo opatfiení navrÏená revizory
úãtÛ. Projednalo otázky související
s rozpoãtem MKOO a rozpoãet schvá-
lilo. Byla projednána ãinnost jednotli-
v˘ch pracovních skupin, ad-hoc pra-
covních skupin pro zprávy a ekonomic-
kou anal˘zu a podskupiny pro GIS zfií-
zen˘ch pro podporu implementace
Rámcové smûrnice 2000/60/ES, schvá-
leny jejich upravené mandáty a jmeno-
váni jejich pfiedsedové a místopfiedse-
dové.

MKOO povûfiila pracovní skupiny
plnûním fiady úkolÛ souvisejících se za-
vádûním Rámcové smûrnice. V dubnu
2003 se uskuteãnilo spoleãné setkání
pfiedsedÛ v‰ech pracovních skupin

a podskupin pod vedením pfiedsedy
pracovní skupiny pro zavádûní Rámco-
vé smûrnice. Na setkání byly stanoveny
zásady a priority spolupráce pro zavá-
dûní Rámcové smûrnice v mezinárod-
ním povodí Odry. MKOO povûfiila mi-
mo jiné pracovní skupinu pro zavádûní
Rámcové smûrnice, aby vypracovala
dlouhodobou strategii pro práci s vefiej-
ností pfii implementaci Rámcové smûr-
nice a podskupinu GIS vypracováním
informace o moÏnostech zpracování
potfiebn˘ch map pro zprávy 2004
a 2005. Pracovní skupina pro biodiver-
zitu a hydromorfologické aspekty po-
soudí moÏnost oznaãení úseku ãesko-
polsk˘ch hraniãních meandrÛ, jako
referenãního úseku pro velké podhor-
ské meandrující fieky, dohodne harmo-
nizovanou typologii pro hraniãní úseky
a bude plnit dal‰í úkoly související s vy-
pracováním zpráv pro Evropskou ko-
misi. Pro potfieby zavádûní Rámcové
smûrnice polská a nûmecká delegace
zajistí pfiifiazení ·tûtínské zátoky k me-
zinárodní oblasti povodí Odry. MKOO
spolupracuje s Pilotním projektem Lu-
Ïická Nisa zamûfien˘m na pilotní zavá-
dûní Rámcové smûrnice v dílãím povodí
LuÏické Nisy.
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dy ã. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hod-
notách pfiípustného zneãi‰tûní povr-
chov˘ch vod a odpadních vod, nále-
Ïitostech povolení k vypou‰tûní
odpadních vod do vod povrchov˘ch
a do kanalizací a o citliv˘ch oblastech,
nafiízení vlády ã. 71/2003 Sb., o stano-
vení povrchov˘ch vod vhodn˘ch pro Ïi-
vot a reprodukci pÛvodních druhÛ ryb
a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ a o zji‰Èo-
vání a hodnocení stavu jakosti tûchto
vod a nafiízení vlády ã. 103/2003 Sb.,
o stanovení zraniteln˘ch oblastí
a o pouÏívání a skladování hnojiv
a statkov˘ch hnojiv, stfiídání plodin
a provádûní protierozních opatfiení.

Na konci roku 2003 byla rovnûÏ
schválena novela vodního zákona (zá-
kon ã. 20/2004 Sb.), která dovr‰ila
transpozici Smûrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2000/60/ES z 23. fiíjna
2000 ustavující rámec pro ãinnost Spo-
leãenství v oblasti vodní politiky do le-
gislativy âR.

V druhé polovinû roku 2003 byla
rovnûÏ aktualizována Strategie finan-
cování implementace smûrnice Rady
91/271/EHS, o ãi‰tûní mûstsk˘ch od-
padních vod a schválena vládou usne-
sením ã. 1268 ze dne 17.12.2003.
V rámci této aktualizace do‰lo mj. ke
zpfiesnûní Konkrétního seznamu aglo-
merací âR, urãen˘ch do rÛzn˘ch pro-
zatímních kategorií pfiechodn˘ch období.

Velmi nároãn˘m úkolem Minister-
stva zemûdûlství je implementace
smûrnice rady 91/676/EEC o ochranû
vod pfied zneãi‰tûním dusiãnany ze
zemûdûlsk˘ch zdrojÛ.

MZe zodpovídá rovnûÏ za zdárn˘
prÛbûh implementace nitrátové smûrni-
ce v âR v oblasti zemûdûlského hospo-
dafiení (zásady správné zemûdûlské pra-
xe zamûfiené na ochranu vod pfied
zneãi‰tûním dusiãnany ze zemûdûlsk˘ch
zdrojÛ, akãní program) a resort MÎP
v oblasti kvality vod (identifikace zne-
ãi‰tûn˘ch nebo zneãi‰tûním ohroÏen˘ch
vod, vymezení zraniteln˘ch oblastí, mo-
nitoring jakosti vod).

Transpozice nitrátové smûrnice je 
zaji‰tûna prostfiednictvím § 33 zákona
ã. 254/2001 Sb., o vodách. Uveden˘
paragraf vymezuje pojem zranitelné
oblasti a ukládá nafiízením vlády stano-
vit zranitelné oblasti a v nich upravit
pouÏívání a skladování hnojiv a statko-
v˘ch hnojiv, stfiídání plodin a provádû-
ní protierozních opatfiení (akãní pro-
gram dle nitrátové smûrnice). Nafiízení
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vlády ã. 103/2003 Sb., o stanovení zra-
niteln˘ch oblastí a o pouÏívání a skla-
dování hnojiv a statkov˘ch hnojiv, stfií-
dání plodin a provádûní protierozních
opatfiení v tûchto oblastech (dále jen
„nafiízení vlády“), je v úãinnosti od 
11.4.2003 (s odloÏenou úãinností Hla-
vy III od 1.1.2004).

Návrh stanovení zraniteln˘ch oblastí
byl vypracován podle pfiirozen˘ch hra-
nic povodí 4. fiádu, tj. povodí s plochou
cca 20 - 25 km2. Celkov˘ rozsah takto
vymezen˘ch zraniteln˘ch oblastí pfied-
stavuje cca 42,5 % v˘mûry zemûdûlské
pÛdy, tj. cca 36 % rozlohy âR.

V nafiízení vlády jsou hranice povodí
stanovující zranitelné oblasti pfievedeny
z dÛvodÛ zaji‰tûní moÏnosti uplatnûní
v praxi na administrativní typ hranic,
katastrální území, kde v˘mûra zemûdûl-
ské pÛdy pfiedstavuje cca 44 %.

Akãní program je nejúãinnûj‰í a sou-
ãasnû finanãnû nejnároãnûj‰í opatfiení
pfii implementaci nitrátové smûrnice. Je
vyhlá‰en v nafiízení vlády jako pouÏívá-
ní a skladování hnojiv a statkov˘ch
hnojiv, stfiídání plodin a provádûní pro-
tierozních opatfiení ve zraniteln˘ch ob-
lastech s úãinností od 1.1.2004, na ãtyfi-
leté období, na jehoÏ konci bude
program vyhodnocen a pfiípadnû podán
návrh na revizi (obdobnû jako v pfiípa-
dû zraniteln˘ch oblastí). Akãní pro-
gram, kter˘ vychází z obecn˘ch zásad
správné zemûdûlské praxe zamûfien˘ch
na ochranu vod pfied zneãi‰tûním du-
siãnany ze zemûdûlsk˘ch zdrojÛ, pfied-
stavuje systém opatfiení, která mají za
cíl redukovat riziko vyplavování dusíku
do povrchov˘ch a podzemních vod.

Monitoring jakosti povrchov˘ch vod
pro potfieby smûrnice Rady 91/676/EEC
(nitrátové smûrnice) na území celé âR
ve vybran˘ch profilech, které charakte-
rizují zneãi‰tûní dusiãnany ze zemûdûl-
sk˘ch zdrojÛ spravuje ZVHS. V rámci
tohoto monitorovacího programu je
sledováno v souãasné dobû celkem 640
profilÛ, které byly rozdûleny na hlavní -
397 profilÛ, lokalizované ve zranitel-
n˘ch i nezraniteln˘ch oblastech a ved-
lej‰í - 243 profilÛ, lokalizované pouze
ve zraniteln˘ch oblastech.

Monitoring jakosti podzemních vod
pro potfieby nitrátové smûrnice je zaji‰-
Èován prostfiednictvím státní sítû pod-
zemních vod âHMÚ.

MKOO dále rozhodla o doplnûní
Jednacího fiádu o odstavce vyjasÀující,
které náklady se hradí ze spoleãného
rozpoãtu MKOO a které hradí jednotli-
vé smluvní strany samy a schválila jeho
koneãné znûní. âlenové MKOO byli
seznámeni s prací na projektu UNEP
„Oder Iniciative on Integrated Coastal
Area and River Basin Management“.
Bylo rozhodnuto o navázání spoluprá-
ce MKOO s bilaterálními komisemi
pro spolupráci na hraniãních vodách
mezi âR a Polskem a mezi SRN a Pol-
skem.

10.3 Pfiíprava âeské republiky na
pfiijetí do Evropské unie vãet-
nû postupu implementace
pfiedpisÛ

V rámci naplÀování transpozice
pfiedpisÛ Evropské unie nabyla úãin-
nosti nebo byla pfiijata fiada vyhlá‰ek
jakou souãást sekundární legislativy
k základní úpravû vodního práva.

V rámci naplÀování transpozice
pfiedpisÛ EU do národní legislativy na-
byla od 1. ledna 2003 úãinnosti vyhlá‰-
ka ã. 590/2002 Sb., o technick˘ch po-
Ïadavcích pro vodní díla, jako
provádûcí právní pfiedpis k zákonu 
ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

V roce 2003 byla pfiijata dal‰í v˘-
znamná ãást sekundární legislativy
k základní úpravû vodního práva.
V prÛbûhu roku bylo pfiijato 6 velmi v˘-
znamn˘ch vyhlá‰ek (ã. 7/2003 Sb.,
o vodoprávní evidenci, ã. 139/2003 Sb.,
o evidenci stavu povrchov˘ch a pod-
zemních vod a zpÛsobu ukládání údajÛ
do informaãního systému vefiejné sprá-
vy, ã. 140/2003 Sb., o plánování v ob-
lasti vod, ã. 159/2003 Sb., kterou se
stanoví povrchové vody vyuÏívané ke
koupání osob, ã. 195/2003 Sb., kterou
se novelizovala vyhlá‰ka ã. 432/2001 Sb.,
o dokladech Ïádosti o rozhodnutí nebo
vyjádfiení a o náleÏitostech povolení,
souhlasÛ a vyjádfiení vodoprávního
úfiadu a ã. 333/2003 Sb., kterou se no-
velizovala vyhlá‰ka ã. 470/2001 Sb.,
kterou se stanoví seznam v˘znamn˘ch
vodních tokÛ a zpÛsob provádûní ãin-
ností souvisejících se správou vodních
tokÛ).

V roce 2003 byla rovnûÏ k naplnûní
transpozice pfiedpisÛ EU v âR pfiijata tfii
klíãová nafiízení vlády, a to nafiízení vlá-
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11.1. Rybáfiství a rybníkáfiství
v roce 2003

Rybníky jsou nedílnou souãástí ãeské
a moravské kulturní krajiny. âeské ry-
báfiství je zaloÏeno zejména na rybniã-
ním chovu kapra (86,1 %). Spolu s ka-
prem se v rybnících chovají dal‰í druhy
ryb, pfiedev‰ím b˘loÏravé (5,2 %) a dra-
vé ryby (3,6 %). Objemovû se roãní pro-
dukce trÏních ryb pohybuje v úrovni 
20 tis. t. Kromû klasického rybníkáfiství
se ve speciálních zafiízeních chovají lo-
sosovité ryby, zejména pstruh duhov˘
a v men‰í mífie siven americk˘ (celková
trÏní produkce ãiní 700 t roãnû).

V roce 2003 do‰lo k nárÛstu produk-
ce ryb z 19,2 tis. t v roce 2002 na 19,7
tis. t v roce 2003, tj. o 2,5 %. Povodnû
v srpnu 2002 v˘raznû po‰kodily pro-
dukãní potenciál rybáfiství, zvlá‰tû
z hlediska násad pro rok 2003. Teplot-
nû a prÛtokovû mimofiádné podmínky
roku 2003, zpÛsobily na stranû jedné
lokální a dosti v˘znamné úhyny ryb
a na druhé stranû mimofiádn˘ pfiírÛs-
tek, zvlá‰tû z hlediska pfiirozené pro-
dukce. Pfies tyto mimofiádné skuteã-
nosti je celkov˘ produkãní potenciál
v˘roby sladkovodních ryb, zvlá‰tû kap-
ra, na vy‰‰í úrovni, neÏ jaká je poptáv-
ka na na‰em trhu. S ohledem na tuto
skuteãnost je i nadále nezbytná orien-
tace na‰í v˘roby na zahraniãní trhy.

Zhruba polovina vyloven˘ch trÏních
ryb je exportována, a to v Ïivém stavu,
coÏ koresponduje s poÏadavky odbûra-
telÛ. Stejné mnoÏství je po ponechání
nutn˘ch zásob dodáváno do trÏní sítû
v âR. Tuzem‰tí spotfiebitelé mají rov-
nûÏ pfieváÏnû zájem o kapra Ïivého.
Zmínûn˘ prodej je dobfie zabezpeãen
a splÀuje v‰echny hygienické a veteri-
nární poÏadavky. ProtoÏe si spotfiebitel
souãasnû s potravinou kupuje i proÏi-
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11.
tek tradiãních vánoãních svátkÛ, není
prodej kaprÛ ohroÏen konkurenãními
v˘robky.

Na dobré úrovni je zaji‰tûno zpraco-
vání sladkovodních ryb. V rámci âR je
dostatek modernû vybaven˘ch zpraco-
ven, z nichÏ vût‰ina splÀuje parametry
pro export v˘robkÛ do EU. Je málo pfií-
padÛ, kde jiÏ nyní potfiebují technolo-
gická vylep‰ení provozÛ. S ohledem na
tradici prodeje Ïivého kapra se pouze
pozvolna rozbíhá poptávka po zpraco-
van˘ch rybách. Ve formû v˘robkÛ je
v souãasnosti prodáváno cca 10 %
v‰ech odchovan˘ch sladkovodních ryb.

V˘hledovû se nepfiedpokládají zmûny
produkãních objemÛ u nás chovan˘ch
ryb. Máme-li zájem na udrÏení kapra
jako ekologického v˘robku, není reál-
né zvy‰ovat mnoÏství odchovávané

z jednotky plochy. Navíc jsou stávající
poÏadavky trhu zcela pokr˘vány. Dal‰í
prodej v tuzemsku produkovan˘ch ryb
budou ovlivÀovat dovozy lososovit˘ch
ryb ve zpracovaném stavu a také objem
importovan˘ch zmrazen˘ch mofisk˘ch
ryb, jejichÏ zpracování do finálních v˘-
robkÛ probíhá rovnûÏ v tûch provo-
zech, kde je volná kapacita.

Prodej ryb na domácím trhu ãinil cel-
kem 9,1 tis. t, meziroãnû do‰lo ke zv˘-
‰ení o 1,5 %. Îiv˘ch ryb bylo prodáno
7,8 tis. t, ryb zpracovan˘ch na v˘robky
bylo na domácí trh vyskladnûno 1,3 tis. t 
(vyjádfieno v Ïivé hmotnosti). Export
sladkovodních ryb a v˘robkÛ z nich ãi-
nil v roce 2003 celkem 9,9 tis. t. Mezi-
roãnû se mnoÏství exportovan˘ch ryb
témûfi nezmûnilo (99,9 %), klesl podíl
Ïiv˘ch ryb (9,4 tis. t), do‰lo ke zv˘‰ení

Vodní dílo Bfiezová - povodí Ohfie
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v roce 2003 podílel kormorán velk˘
hnízdící populace 9 %, taÏné populace
48 %, volavka popelavá 24 % a vydra
fiíãní 19 %. Úhrady ‰kod zpÛsoben˘ch
zvlá‰tû chránûn˘mi Ïivoãichy zÛstá-
vají nadále na nízké úrovni (necel˘ch
12 mil. Kã). Îádn˘ z chránûn˘ch orga-
nizmÛ není jako druh na na‰em území
ohroÏen. Naopak v osídlen˘ch oblas-
tech mají tendence k zahu‰Èování po-
pulací a pronikání do doposud nevyu-
Ïívan˘ch prostor. Místy má jejich poãet
charakter pfiemnoÏení s negativními
dÛsledky na postiÏené lokality, protoÏe
nemají prakticky Ïádné pfiirozené ne-
pfiátele.

Kromû technologick˘ch ztrát vypl˘-
vajících z víceletého cyklu probíhající-
ho ve sloÏit˘ch pfiírodních podmín-
kách a negativního vlivu zvlá‰tû
chránûn˘ch ÏivoãichÛ (rybích predá-
torÛ) dochází v na‰ich podmínkách
k pytláctví, tedy k neoprávnûnému
lovu ryb. ÚroveÀ ztrát vznikl˘ch tím-
to druhem trestné ãinnosti se navzdo-
ry zpfiísnûné legislativû odhaduje
v prÛmûru na 2 % z roãní trÏní pro-
dukce ryb.

Kromû ‰kod na rybnících s produk-
ãním hospodafiením, vznikají téÏ ‰kody
na sportovních revírech. âesk˘ rybáfi-
sk˘ svaz evidoval v roce 2003 celkem
159 pfiípadÛ o celkové ‰kodû 4,456 mil.
Kã. Moravsk˘ rybáfisk˘ svaz v roce
2003 zaznamenal 22 pfiípadÛ úhynÛ
ryb se ‰kodou 1,093 mil. Kã.

11.2. Zmûny stavu rybniãního
fondu

Povodnû v srpnu 2002 zpÛsobily na
rybnících znaãné ‰kody. Nejvíce byli
postiÏeni rybníkáfii v jiÏních a západ-
ních âechách. ProtrÏením hrází byl
zdevastován rybniãní fond s v˘mûrou
více neÏ 1 % celkové plochy rybníkÛ
(500 ha) a váÏnû byly po‰kozeny hráze,
v˘pusti a splavy, pfiípadnû byly silnû za-
neseny splachy z povodí rybníky o plo-
‰e 4 500 ha (9 % z celkové v˘mûry ma-
l˘ch vodních nádrÏí).

OdstraÀování povodÀov˘ch ‰kod by-
lo zahájeno jiÏ v roce 2002 z vlastních
zdrojÛ a s vyuÏitím státních finanãních
prostfiedkÛ prostfiednictvím MZe. Práce
byly zamûfieny na zprovoznûní rybní-
kÛ. V roce 2003 byly systematicky pro-
vádûny opravy a rekonstrukce po‰ko-
zen˘ch rybníkÛ pfieváÏnû z programu
229 210 „Obnova, odbahnûní a rekon-
strukce rybníkÛ a vodních nádrÏí“

Pramen: Rybáfiské sdruÏení âR

Tabulka 11.1.1 V˘voj produkce ryb za období 1993 - 2003 v tis. t Ïivé hmotnosti

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Produkce Ïivé hmotnosti 20,1 18,7 18,7 18,2 17,6 17,2 18,8 19,5 20,1 19,2 19,7

Pramen: Rybáfiské sdruÏení âR

Tabulka 11.1.2 Pfiehled o v˘lovu trÏních
ryb k 31.12.2003 
v rámci âR dle místa 
v˘lovu

V˘lov t %
z rybníkÛ 18 972 96,45
ze speciálních zafiízení 646 3,29
z nádrÏí 52 0,26
Celkem 19 670 100,00

Pramen: Rybáfiské sdruÏení âR

Tabulka 11.1.3 Pfiehled o v˘lovu trÏních
ryb k 31.12.2003 
v rámci âR 
dle zastoupení druhÛ

Vlastní v˘lov ryb 
(zastoupení druhÛ) t %
kapr 16 935 86,1
lososovité ryby 711 3,6
lín, síhové 243 1,2
b˘loÏravé ryby 1 026 5,2
dravé ryby 232 1,2
ostatní 523 2,7
Celkem 19 670 100,0

exportu v˘robkÛ z ryb (0,5 tis. t). V roce
2003 bylo do âR dovezeno celkem 31,2
tis. t ryb a rybích v˘robkÛ, coÏ ãiní ná-
rÛst o 3,3% oproti roku 2002. Z toho
479 tun bylo sladkovodních ryb. Zby-
tek byly ryby mofiské a ostatní mofiské
produkty.

Rybáfiství a rybníkáfiství se v âR vû-
nuje nûkolik desítek soukrom˘ch,
obecních, ‰kolních a dal‰ích organiza-
cí. Rozhodující subjekty jsou sdruÏeny
v Rybáfiském sdruÏení âR, které má 
42 ãlenÛ. âlenové Rybáfiského sdruÏe-
ní v roce 2003 vyprodukovali 16 609 t
ryb a rybích produktÛ na celkové v˘-
mûfie 3 520 ha. Dále je v âR evidováno
47 dal‰ích chovatelsk˘ch subjektÛ, ktefií
na plo‰e 4 876 ha vyprodukovaly 2 461 t
trÏní produkce. Kvalifikovan˘ odhad 
extenzivní roãní produkce ryb ãiní cca
600 t z asi 2000 ha.

Za slabou stránku rybníkáfiství lze
povaÏovat skuteãnost, Ïe pfievaÏuje po-
ptávka po kapru v Ïivém stavu. Po zku-
‰enostech, kdy v na‰ich podmínkách
neroste zájem o zpracované kapry, je
zcela logické, Ïe dal‰í postup bude spo-

ãívat v podpofie prodeje Ïivého kapra.
V omezené mífie se nask˘tají moÏnosti
ve vyuÏívání rybníkÛ k lovu ryb na udici
i rybáfisky neorganizovan˘mi zájemci.
Komerãní rybolov pfiiná‰í subjektÛm
s chovem ryb jistotu prodeje a promítá
se ve vût‰ích trÏbách.

Produkãní rybáfiství v âR se v sou-
ãasnosti orientuje na zpÛsob obhospo-
dafiování vodních ploch pfii zohledÀo-
vání poÏadavkÛ ochrany pfiírody
a respektování mimoprodukãních
funkcí rybníkÛ. Pfiedev‰ím se jedná
o akumulaci a retenci vody v krajinû
(ochrana pfied povodnûmi), dále jde
napfiíklad o odbûr vody pro závlahy,
o zásobování prÛmyslu a obyvatel,
o vyuÏití vody ke sportovním, rekreaã-
ním, protipoÏárním a energetick˘m
úãelÛm.

âesk˘ rybáfisk˘ prÛmysl se snaÏí ve
svûtové konkurenci prosadit i pomocí
marketingov˘ch nástrojÛ. V této vazbû
je snaha zafixovat ochrannou známku
„ãesk˘ kapr“ u domácích i zahraniã-
ních spotfiebitelÛ, jako znaãku pfiedsta-
vující vysoce kvalitní, chutn˘ a zdraví
prospû‰n˘ produkt. V tomto smûru
jsou v pÛsobnosti ãlensk˘ch subjektÛ
Rybáfiského sdruÏení âR provádûny po
dobu pûti let ãetné reklamní aktivity
a bude v nich s obmûnami nadále po-
kraãováno.

Kromû rybáfiského prÛmyslu je v âR
velice roz‰ífiené sportovní rybáfiství.
âesk˘ rybáfisk˘ svaz mûl k 31.12.2003
celkem 265 671 ãlenÛ sdruÏen˘ch ve
479 místních organizacích. Moravsk˘
rybáfisk˘ svaz mûl k tomuto datu 79 224
ãlenÛ sdruÏen˘ch ve 103 místních or-
ganizacích.

·kody zpÛsobené predátory v roce
2003 byly vyjádfieny ve Studii o poãtu
predátorÛ a v˘‰i zpÛsoben˘ch ‰kod
v roce 2003 vypracované t˘mem speci-
alistÛ âeského rybáfiského svazu v sou-
ãinnosti s dal‰ími rybáfisk˘mi subjekty.
Meziroãnû do‰lo k zásadnímu nárÛstu
‰kod zpÛsoben˘ch ryboÏrav˘mi predá-
tory, a to z 369 mil. Kã na 570 mil. Kã.
Z udûlování náhrad jsou vylouãeny
‰kody zpÛsobené na rybách ve voln˘ch
vodách.

Na ‰kodách zpÛsoben˘ch predátory
u ãlenÛ Rybáfiského sdruÏení âR se 
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státního rozpoãtu. PfieváÏná ãást rybní-
kÛ s protrÏenou hrází byla v roce 2003
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rekonstruována, a to v rámci podpro-
gramu 229 218 „Odstranûní ‰kod na
rybnících a vodních nádrÏích po po-
vodních v srpnu 2002“. Celkov˘ objem
dotací v tomto podprogramu ãinil 
76,5 mil. Kã, pouÏit˘ch pro opravy ryb-
níkÛ: Podhájsk˘, Dolej‰í, Hofiej‰í, Vel-
k˘ Bûlãick˘, Metelsk˘, Pust˘ (Strako-
nicko), Nov˘ Vdovec, Nadûje a Víra,
Julius Horní (Jindfiichohradecko),
Dlouh˘ (stfiední âechy) a Kacerna 
(PlzeÀsko), jehoÏ hráz byla zcela zni-
ãena. U zb˘vajících je plánováno do-
konãení v roce 2004. MZe shromáÏ-
dilo celkem 337 Ïádostí o podporu
z programu 229 210, z toho 71 Ïádostí
bylo v podprogramu na odstranûní po-
vodÀov˘ch ‰kod z roku 2002. Disponi-
bilní prostfiedky a kvalita pfiedloÏe-
n˘ch Ïádostí umoÏnily vydat
rozhodnutí o úãasti státního rozpoãtu
na financování akce na celkem 128 akcí,
z toho 37 na odstranûní povodÀov˘ch
‰kod. V rámci akcí zafiazen˘ch do progra-
mu 229 210 bylo vytûÏeno 1,225 mil. m3

sedimentÛ, rekonstruováno nebo novû
vybudováno 64 bezpeãnostních pfieli-
vÛ ãi bezpeãnostních zafiízení, rekon-
struováno 31 v˘pustn˘ch zafiízení.

V roce 2003 dobíhal dotaãní titul pro
poskytování finanãních prostfiedkÛ ze
státního rozpoãtu na odbahnûní rybníkÛ
podle pfiílohy ã. 11 ãásti D písm. c) k zá-
konu ã. 579/2002 Sb. V rámci tohoto 
titulu bylo realizováno 9 akcí zaháje-
n˘ch jiÏ v roce 2002 a 6 akcí zahajova-
n˘ch v roce 2003 s celkovou v˘‰í dotace 
25,5 mil. Kã. V rámci tohoto dotaãní-
ho titulu bylo vytûÏeno 239 tis. m3 sedi-
mentÛ.

v celkovém objemu témûfi 621,0 mil. Kã,
z toho 521,9 mil. Kã ãinila dotace ze

73

Pramen: âesk˘ rybáfisk˘ svaz

Tabulka 11.1.4 Úlovky v revírech âeského rybáfiského svazu v letech 1991 - 2003

Rok Vody mimopstruhové Vody pstruhové
Úlovek Úlovek PrÛmûr Úlovek Úlovek PrÛmûr
(tis. ks) (t) (kg/ha) (tis. ks) (t) (kg/ha)

1991 2 088 2 107,5 90,3 318 128,3 40,1
1992 2 241 2 338,0 101,4 318 135,0 38,7
1993 2 169 2 393,5 103,8 277 116,5 33,4
1994 2 466 2 768,5 98,7 312 122,9 35,6
1995 2 405 2 767,0 92,5 323 131,6 38,6
1996 2 045 2 454,0 89,2 309 118,1 25,1
1997 2 063 2 359,5 80,3 315 118,8 36,3
1998 2 310 2 803,0 92,6 334 127,5 40,0
1999 2 498 2 992,3 98,5 337 124,9 39,2
2000 2 554 3 312,6 107,9 318 128,3 40,5
2001 2 546 3 374,5 109,2 332 130,5 39,5
2002 2 518 3 625,0 117,0 304 126,0 38,0
2003 2 446 3 800,0 122,5 286 122,8 38,0

Pramen: Moravsk˘ rybáfisk˘ svaz

Tabulka 11.1.5 Úlovky v revírech Moravského rybáfiského svazu v letech 1991 - 2003

Rok Vody mimopstruhové Vody pstruhové
Úlovek Úlovek PrÛmûr Úlovek Úlovek PrÛmûr
(tis. ks) (t) (kg/ha) (tis. ks) (t) (kg/ha)

1991 633 730,3 107,2 115 57,3 85,6
1992 728 802,7 116,2 113 57,1 94,1
1993 720 800,2 115,5 87 46,5 85,9
1994 838 1 013,2 150,8 98 54,6 107,7
1995 796 1 003,1 149,0 104 58,2 107,7
1996 706 898,8 134,3 91 53,4 98,2
1997 650 812,5 121,9 99 57,5 104,6
1998 725 958,2 143,1 116 64,7 117,8
1999 767 1 010,5 150,7 107 62,1 113,1
2000 778 1 148,5 168,9 100 61,6 114,6
2001 730 1 105,8 162,6 92 35,5 67,9
2002 768 1 199,8 175,6 86 32,2 62,0
2003 722 1 176,4 172,7 67 27,5 52,7

Jez Stfiekov - povodí Labe
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V¯ZKUM A V¯VOJ

VE VODNÍM HOSPODÁ¤STVÍ

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

12.1 V˘zkum a v˘voj v pÛsobnosti
Ministerstva zemûdûlství

V roce 2003 byl úãelov˘ v˘zkum
a v˘voj v oblasti vodního hospodáfi-
ství financován Ministerstvem zemû-
dûlství v rámci v˘zkumn˘ch projektÛ
objemem prostfiedkÛ pfievy‰ujících 
17 mil. Kã.

V roce 2003 bylo úãelové financová-
ní v˘zkumu a v˘voje v oblasti vodního
hospodáfiství realizováno z rozpoãtové
kapitoly MZe ve v˘‰i 17,301 mil. Kã
pro V˘zkumné programy na období 
let 2000-2004 a 2003-2007 pro 14 pro-
jektÛ ve vybran˘ch tématick˘ch okru-
zích.

Souhrnn˘ pfiehled o fie‰en˘ch projek-
tech je uveden v Tabulce 12.1.1. Údaje
o fie‰en˘ch projektech a jejich v˘stu-
pech jsou uvefiejÀovány na interneto-
v˘ch stránkách www.vyzkum.cz. 

Zamûfiení projektÛ je orientováno na
komplexní v˘zkum problematiky ochra-
ny a vyuÏívání vody jako pfiírodního ne-
obnovitelného zdroje, na otázky hospo-
dafiení s vodou v pÛdû a v krajinû
s cílem zv˘‰ení retence vod v krajinû, na
problematiku péãe o vodní toky
a ochranu pfied povodnûmi z hlediska
uplatÀování vefiejného zájmu a na fie‰e-
ní problémÛ souvisejících se zabezpeãe-
ním kvalitní pitné vody a ke zdokona-
lování ãistírensk˘ch procesÛ.

V˘zkum a v˘voj v oblasti ochrany,
uchování a vyuÏívání základních pfií-
rodních zdrojÛ - pÛdy a vody v zemû-
dûlství a pro rozvoj venkovského pro-
storu zaji‰Èuje V˘zkumn˘ ústav
meliorací a ochrany pÛdy Praha.

75

12.
V rámci projektÛ uveden˘ch v Tabul-

ce 12.1.1, jejichÏ nositelem je V˘zkum-
n˘ ústav meliorací a ochrany pÛdy 
(dále jen „VÚMOP“), jsou fie‰eny ná-
sledující problémové okruhy:

■ zemûdûlské hospodafiení ve zra-
niteln˘ch oblastech (uplatnûní smûr-
nice rady 91/676/ES) s cílem získání

nov˘ch poznatkÛ pro implementaci
nitrátové smûrnice ES v podmínkách
âR, zejména vymezení zraniteln˘ch
oblastí a zpracování zásad správné ze-
mûdûlské praxe a metodik pro akãní 
programy a zpracování metodiky
„Ochrana povrchov˘ch vod pfied du-
siãnany z vodní eroze“ pro ‰irokou
praxi,
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■ uplatnûní systému alternativního
managementu pÛdy a vody v krajinû
s cílem syntetické vytvofiení metodiky
(manuálu) syntetick˘ch map zranitel-
nosti podzemních vod zemûdûlsk˘m
zneãi‰tûním pro celou âR,

■ verifikace metod odvození hyd-
rologick˘ch podkladÛ pro posuzování
bezpeãnosti vodních dûl za povodní,

kde byly v rámci spolufie‰ení pro celou
âR v digitální i analogové (mapové)
podobû zpracovány v gridu kilometro-
vé sítû údaje o retenãní vodní kapaci-
tû a údaje o infiltraãních pomûrech 
zemûdûlsk˘ch i lesních pÛd jako 
podklad pro modelování retenãní
schopnosti krajiny za povodÀov˘ch
stavÛ,

■ zmûny vlastností odvodnûn˘ch
a dlouhodobû zavlaÏovan˘ch pÛd
s dopady na ochranu pÛdy a vody vli-
vem intenzivních antropick˘ch zásahÛ
a zji‰Èování dopadÛ na reÏim a kvalitu
vody vãetnû stanovení zpÛsobÛ elimi-
nace negativnû pÛsobících dopadÛ,

■ racionalizace vyuÏívání, údrÏby
a oprav odvodÀovacích staveb s návr-
hem souboru metod a technick˘ch pro-
stfiedkÛ, podporujících dlouhodobou
funkci odvodÀovacích systémÛ v kulturní
krajinû, racionalizací údrÏby a oprav od-
vodÀovacích systémÛ a návrhÛ zpÛsobÛ
aktuálního posouzení funkce odvodnûní
v mûnûn˘ch hospodáfisk˘ch podmínkách,

■ zvy‰ování protierozní úãinnosti
pûstovan˘ch plodin s cílem kvantifika-
ce protierozní úãinnosti pûstovan˘ch
plodin a pouÏit˘ch agrotechnik s vyuÏi-
tím revidované universální rovnice pro
v˘poãet dlouhodobé ztráty pÛdy erozí
(RUSLE) a v˘bûrem nejúãinnûj‰ích
protierozních opatfiení a stanovení
podmínek jejich uplatnûní, jak z hle-
diska technologického, tak nákladové-
ho a ekologického,

■ posouzení nárÛstu klimatického
sucha v zemûdûlství a zmírÀování je-
ho dÛsledku závlahami s cíly stanove-
ní oblastí ohroÏen˘ch klimatick˘m su-
chem v souãasné dobû a v pfiípadû

Tabulka 12.1.1 Projekty fie‰ené v roce 2003 v rámci V˘zkumn˘ch programÛ MZe na období let 2000 - 2004 a 2003 - 2007

Název projektu Koordinátor Období fie‰ení    Prostfiedky ãerpané v roce 2003
z kapitoly MZe (tis. Kã)

ookkrruuhh  AA
OOcchhrraannaa,,  uucchhoovváánníí  aa  sseettrrvvaalléé  vvyyuuÏÏíívváánníí  zzáákkllaaddnníícchh  ppfifiíírrooddnníícchh  zzddrroojjÛÛ  vv  zzeemmûûddûûllssttvvíí  aa  pprroo  rroozzvvoojj  vveennkkoovvsskkééhhoo  pprroossttoorruu
Uplatnûní systému alternativního managementu ochrany pÛdy a vody v krajinû VÚMOP 2000 - 2004 6 455
ookkrruuhh  FF
VVooddnníí  hhoossppooddááfifissttvvíí,,  ppééããee  oo  vvooddnníí  ttookkyy,,  oocchhrraannaa  ppfifieedd  ppoovvooddnnûûmmii
Verifikace metod odvození hydrologick˘ch podkladÛ pro posuzování bezpeãnosti vodních dûl za povodní âHMÚ 2001 - 2004 1 730
ookkrruuhh  GG
VVooddáárreennssttvvíí,,  ssttookkoovváánníí  aa  ããiissttíírreennssttvvíí
Optimalizace procesÛ úpravy pitné vody umoÏÀující separaci oocyst prvokÛ Cryptosporidium spp. W&ET Team 2000 - 2004 180
Integrovan˘ pfiístup pfii návrhu rekonstrukcí a modernizací âOV VÚV T.G.M. 2000 - 2004 780
V˘zkum efektu úpravy vody na její jakost pfii prodluÏujícím se zdrÏení v rozvodné síti VÚV T.G.M. 2001 - 2004 1 500
Rekonstrukce a modernizace úpraven vod a vodovodÛ VÚV T.G.M. 2001 - 2004 1 500
Minimalizace mnoÏství produkovan˘ch ãistírensk˘ch kalÛ V·CHT 2001 - 2004 1 000
RReessttrruukkttuurraalliizzaaccee
Zmûny vlastností odvodnûn˘ch a dlouhodobû zavlaÏovan˘ch pÛd s dopady na ochranu pÛdy a vody VÚMOP 2003 - 2007 460
Zvy‰ování protierozní úãinnosti pûstovan˘ch plodin VÚMOP 2003 - 2007 310
TTrraaddiiããnníí  ssyyssttéémmyy  aa  tteecchhnnoollooggiiee
V˘voj nov˘ch technologií odchovu hospodáfisky v˘znamn˘ch fiíãních druhÛ ryb a rakÛ ohroÏen˘ch degradací pfiírodního prostfiedí JU - VÚRH 2003 - 2007 903
RRaacciioonnáállnníí  hhoossppooddaafifieenníí  ss  vvooddoouu
Racionalizace vyuÏívání, údrÏby a oprav odvodÀovacích staveb VÚMOP 2003 - 2006 632
Posouzení nárÛstu klimatického sucha v zemûdûlství a zmírÀování jeho dÛsledku závlahami VÚMOP 2003 - 2007 420
Diagnostika, monitoring a revitalizace odvodÀovacích systémÛ na zemûdûlsk˘ch pÛdách z hlediska ochrany jakosti vod VÚMOP 2003 - 2006 634
TTrrvvaallee  uuddrrÏÏiitteellnnéé  oobbhhoossppooddaafifioovváánníí  lleessÛÛ
V˘voj hydrického pÛsobení lesÛ mal˘ch horsk˘ch povodí VÚLHM 2003 - 2007 797
Celkem 17 301

Vodní dílo Kameniãka -  povodí Ohfie

Pramen: MZe
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vodÀovacích systémÛ na zemûdûlsk˘ch
pÛdách.

V˘zkumn˘ zámûr „Komplexní fie‰ení
problémÛ hospodafiení s pÛdou, vo-
dou a krajinou“ zaji‰Èoval pfiedev‰ím
nezbytn˘ rozvoj pfiíslu‰n˘ch vûdních
oborÛ s dosaÏením v˘sledkÛ uplatnitel-
n˘ch v aplikovaném v˘zkumu, ve v˘vo-
ji a v praxi.

Jeho fie‰ení bylo mimo jiné zamûfieno
pfiedev‰ím na tyto problémové okruhy, s
vazbou k potfiebám vodního hospodáfiství:

■ anal˘za a optimalizace hydrolo-
gick˘ch procesÛ v krajinû,

■ tvorba systémÛ ochrany pozemkÛ
a krajiny proti extrémním meteorolo-

■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

gicko-hydrologick˘m situacím a racio-
nalizaci vyuÏívání vod v such˘ch ob-
dobích,

■ zpÛsoby hospodafiení s odvodÀo-
vacími a závlahov˘mi systémy,

■ revitalizace drobn˘ch tokÛ mal˘ch
nádrÏí a úprava biotopÛ mokfiadÛ a ra-
‰elini‰È,

■ koncepce krajinného plánování
vãetnû vodního hospodáfiství v rámci
komplexních pozemkov˘ch úprav,

■ v˘voj aplikaãních datov˘ch a geo-
grafick˘ch systémÛ pro pÛdu a vodu.

12.2 V˘zkum a v˘voj v pÛsobnosti
Ministerstva Ïivotního 
prostfiedí

V roce 2003 byl v pÛsobnosti Minis-
tertva Ïivotního prostfiedí hlavním fie-
‰itelem úkolÛ, zab˘vajících se problé-
my ochrany vod, V˘zkumn˘ ústav
vodohospodáfisk˘ T.G.M., nûkteré
úkoly fie‰il (nebo na jejich fie‰ení 
v˘znamnou mûrou spolupracoval)
i âesk˘ hydrometeorolgick˘ ústav.

Souhrnn˘ pfiehled o fie‰en˘ch projek-
tech v rámci v˘zkumn˘ch programÛ
MÎP v letech 2001 - 2006 je uveden
v Tabulce 12.2.1.
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Tabulka 12.2.1 Projekty fie‰ené v roce 2003 v rámci v˘zkumn˘ch programÛ MÎP na období let 2001 - 2006

Název projektu Koordinátor Období fie‰ení Prostfiedky ãerpané v roce 2003 
z kapitoly MÎP (tis. Kã)

HHllaavvnníí  oobboorr::  ZZnneeããii‰‰ttûûnníí  aa  kkoonnttrroollaa  vvooddyy
Hodnocení kvantitativního a chemického stavu podzemních vod VÚV T.G.M. 2001 - 2003 4 300
Zfiízení registru chránûn˘ch území, vãetnû mapové dokumentace obsahu registru VÚV T.G.M. 2003 - 2006 2 900
Morava IV VÚV T.G.M. 2003 - 2006 8 300
Labe IV VÚV T.G.M. 2003 - 2006 12 738
Odra III VÚV T.G.M. 2003 - 2006 5 500
PCB/PCT VÚV T.G.M. 2001 - 2004 2 400
MoÏnosti a zpÛsoby vyuÏití kalÛ a sedimentÛ z âOV VÚV T.G.M. 2002 - 2005 2 200
Návrh technick˘ch poÏadavkÛ a postupÛ pfii shromaÏìování zafiízení pfied jejich následnou úpravou, která obsahují PCB VÚV T.G.M. 2003 - 2003 684
nebo jsou jimi kontaminována
Integrace dat dálkového prÛzkumu zemû pro informaãní zabezpeãení péãe o vybrané sloÏky ÎP VÚV T.G.M. 2001 - 2003 1 700
- ochrana pfied povodnûmi, ochrana vod
Metodika tvorby kartografick˘ch v˘stupÛ z digitálních podkladÛ VÚV T.G.M. 2001 - 2003 1 500
HHllaavvnníí  oobboorr::  VVlliivv  ÏÏiivvoottnnííhhoo  pprroossttfifieeddíí  nnaa  zzddrraavvíí
Návrh metodiky stanovování povodÀov˘ch rizik a ‰kod v záplavovém území a její ovûfiení v povodí Labe VÚV T.G.M. 2002 - 2005 2 140
HHllaavvnníí  oobboorr::  HHyyddrroollooggiiee  aa  lliimmnnoollooggiiee
Vliv klimatick˘ch zmûn na mnoÏství a kvalitu vodních zdrojÛ a na hydrologické pomûry v âR VÚV T.G.M. 2002 - 2003 1 300
V˘zkum metod naplÀování Aarhurské úmluvy vytvofiením dálkového pfiístupu k unifikovan˘m informacím VÚV T.G.M. 2003 - 2003 2 000
Vliv, anal˘za a moÏnosti vyuÏití ochranné funkce údolních nádrÏí pro ochranu pfied povodnûmi v povodí Labe VÚV T.G.M. 2003 - 2005 4 620
V˘zkum vztahu mezi meteorologick˘mi pfiíãinami v˘voje siln˘ch sráÏek a hydrologickou odezvou povodí âHMÚ 2003 - 2005 847
HHllaavvnníí  oobboorr::  GGeeoollooggiiee  aa  mmiinneerraallooggiiee
Hydrogeologická rajonizace VÚV T.G.M. 2002 - 2005 4 750
Celkem 57 879

globální zmûny klimatu, zji‰tûní v˘voje
vláhov˘ch deficitÛ plodin a potfieby vo-
dy pro závlahy se zfietelem na pÛdní
vlastnosti v období let blízké souãas-
nosti 1961 aÏ 2000 a k rokÛm 2030,
2050 a 2075 pfii zohlednûní klimatické
zmûny a navrhnout zpÛsob optimaliza-
ce vláhov˘ch pomûrÛ pÛd, plodin a kra-
jiny závlahou vãetnû vodohospodáfiské-
ho a ekonomického zhodnocení,

■ diagnostika, monitoring a revita-
lizace odvodÀovacích systémÛ na ze-
mûdûlsk˘ch pÛdách z hlediska ochra-
ny jakosti vod s návrhem souboru
metod a technick˘ch prostfiedkÛ k dia-
gnostice, monitoringu a revitalizaci od-

Vodní dílo Sedlice - povodí Vltavy

Pramen: VÚV T.G.M.
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DÒLEÎITÉ KONTAKTY

VE VODNÍM HOSPODÁ¤STVÍ STAV K 1.8.2004

SPRÁVCI V¯ZNAMN¯CH VODNÍCH TOKÒ              

POVODÍ LABE, státní podnik www.pla.cz
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
generální fieditel - Ing. Tomá‰ Vanûk vanek@pla.cz
ústfiedna - 495 088 111 labe@pla.cz
dispeãink - Ing. Karel Dostál vhd@pla.cz

POVODÍ MORAVY, s.p. www.pmo.cz
Dfievafiská 11, 601 75 Brno
generální fieditel - Ing. Ivan Pospí‰il pospisil@povodi.cz
ústfiedna - 541 637 111 sekretariat@povodi.cz
dispeãink - Ing. Dagmar Adámková adamkova@povodi.cz

POVODÍ ODRY, státní podnik www.pod.cz
Varenská 49, 701 26 Ostrava
generální fieditel - Ing. Pavel Schneider pavel.schneider@pod.cz
ústfiedna - 596 657 111 info@pod.cz
dispeãink - Ing. Jifií Pagáã jiri.pagac@pod.cz

POVODÍ OH¤E, státní podnik www.poh.cz
Bezruãova 4219, 430 03 Chomutov
generální fieditel - Ing. Václav Pondûlíãek pondelicek@poh.cz
ústfiedna - 474 636 111 poh@poh.cz
dispeãink - Ing. Václav Kleãka klecka@poh.cz

POVODÍ VLTAVY, státní podnik www.pvl.cz
Holeãkova 8, 150 24 Praha 5
generální fieditel - Ing. Franti‰ek Hladík hladik@pvl.cz
ústfiedna - 221 401 111 pvl@pvl.cz
dispeãink - Ing. Blanka BroÏková dispecink@pvl.cz

NEJV¯ZNAMNùJ·Í SPRÁVCI DROBN¯CH VODNÍCH TOKÒ

Zemûdûlská vodohospodáfiská správa www.zvhs.cz
Hlinky 60, 603 00 Brno
generální fieditel - JUDr. Josef ·íma sima@zvhs.cz
ústfiedna - 543 211 726 zvhs@zvhs.cz

Lesy âeské republiky, státní podnik www.lesycr.cz
Pfiemyslova 1106, Hradec Králové 501 68
generální fieditel - Ing. Kamil Vysly‰el vyslysel@lesycr.cz
ústfiedna - 495 860 111 lesycr@lesycr.cz

78

 14 - VODA zaver (78-80)  11.8.2004  1:15  Stránka 78



■ Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003

79

VYSVùTLIVKY ZKRATEK

V TEXTU

AGN European Agreement 
on Main Inland Waterways 
of International Importance 
(Evropská dohoda o vodních
cestách mezinárodního 
v˘znamu)

AOPK Agentura ochrany pfiírody 
a krajiny âeské republiky

AOX adsorbable organic halogens 
(adsorbovatelné organicky 
vázané halogeny)

BOZP bezpeãnost a ochrana zdraví
pracujících

BSK biochemická spotfieba kyslíku

BSK5 pûtidenní biochemická spotfieba
kyslíku

CBC Cross Border Co-operation 
(Program pfieshraniãní 
spolupráce)

âHMÚ âesk˘ hydrometeorologick˘
ústav

âIÎP âeská inspekce Ïivotního 
prostfiedí

âOV ãistírna odpadních vod

âSN âeská technická norma

âSÚ âesk˘ statistick˘ úfiad

DANUBIS Dunajsk˘ informaãní systém

DDD 1,1,dichloro-2,2-bis
(p-chlorophenyl) ethan

DDE 2,2-bis(p-chlorophenyl)
1,1-dichloroethylen

DDT 1,1,1-trichloro-2,2-bis
(p-chlorophenyl) ethan

DHM dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

DPH daÀ z pfiidané hodnoty

EEC European Economic 
Community (Evropské 
hospodáfiské spoleãenství)

EHK Evropská hospodáfiská 
komise

EHS Evropské hospodáfiské 
spoleãenství

EIB European Investment Bank 
(Evropská investiãní banka)

ES Evropské spoleãenství

EU European Union (Evropská
unie)

EUR spoleãná mûna evropské 
Ekonomické a mûnové unie 
(euro)

GEF Global Environmental Facilities
(Program pomáhající fie‰it 
problémy Ïivotního prostfiedí)

HOZ hlavní odvodÀovací zafiízení

CHSK chemická spotfieba kyslíku

CHSKCr chemická spotfieba kyslíku, 
oxidace dichromanem 
draseln˘m 

ISPA Instrument for Structural 
Policies for Pre-Accession 
(nástroj strukturálních politik 
v pfiedvstupním období)

JU-VÚRH V˘zkumn˘ ústav rybáfisk˘ 
a hydrobiologick˘ 
ve VodÀanech 
Jihoãeské univerzity 
v âesk˘ch Budûjovicích

LSIF Large-Scale Infrastructure 
Facility (Program velk˘ch 
infrastrukturálních investic)

MD Ministerstvo dopravy

MF Ministerstvo financí

MKOD Mezinárodní komise 
pro ochranu povodí Dunaje

MKOL Mezinárodní komise 
pro ochranu povodí Labe

MKOO Mezinárodní komise 
pro ochranu povodí Odry

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

MVE malá vodní elektrárna

MZd Ministerstvo zdravotnictví

MZe Ministerstvo zemûdûlství

MÎP Ministerstvo Ïivotního 
prostfiedí

NL nerozpu‰tûné látky

N-NH4 amoniakální dusík

N-NO3 dusiãnanov˘ dusík

OECD Organisation for Economic 
Co-operation and Development
(Organizace pro hospodáfiskou
spolupráci a rozvoj)

OKEâ Odvûtvová klasifikace 
ekonomick˘ch ãinností

OSN Organizace spojen˘ch národÛ

p.a. per annum (roãnû)

PAU polycyklické aromatické 
uhlovodíky

PCB polychlorované bifenyly

Pcelk celkov˘ fosfor

PCT polychlorované terfenyly

PDVEA Program drobn˘ch 
vodohospodáfisk˘ch 
ekologick˘ch akcí

PF âR Pozemkov˘ fond âeské 
republiky

PHARE Pologne-Hongrie Actions pour
la Reconversion Economique
(Fond podpory rozvoje 
a restrukturalizace ekonomiky 
- pÛvodnû pro Polsko 
a Maìarsko)

PR¤S Program revitalizace fiíãních
systémÛ

PRVKÚK Plány rozvoje vodovodÛ 
a kanalizací krajÛ

Qa dlouhodob˘ prÛmûrn˘ prÛtok

Qma dlouhodob˘ prÛmûrn˘ 
mûsíãní prÛtok

QN maximální prÛtok dosaÏen˘ ne-
bo pfiekroãen˘ jednou za N let

RAS rozpu‰tûné anorganické soli

RUSLE Revised Universal Soil Loss
Equation (Revidovaná 
universální rovnice ztráty pÛdy)

SFA Státní finanãní aktiva

SFDI Státní fond dopravní 
infrastruktury

SFÎP Státní fond Ïivotního 
prostfiedí âeské republiky

Spolchemie Spolek pro chemickou 
a hutní v˘robu, akciová 
spoleãnost

SR státní rozpoãet

SRN Spolková republika Nûmecko

TNMN Trans National Monitoring 
Network Yearbook (Roãenka
Mezinárodní monitorovací sítû
Mezinárodní komise pro ochranu
povodí Dunaje)

ÚâOV ústfiední ãistírna odpadních vod

UNEP United Nations Environment
Programme

VaK vodovody a kanalizace

V·CHT Vysoká ‰kola 
chemicko-technologická v Praze

VÚLHM V˘zkumn˘ ústav lesního 
hospodáfiství a myslivosti

VÚMOP V˘zkumn˘ ústav meliorací 
a ochrany pÛdy 

VÚV V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘
T. G. Masaryka

W&ET Water & Environmental 
Technology Team

ZVHS Zemûdûlská vodohospodáfiská
správa

Yearbook

T.G.M.

Team

 14 - VODA zaver (78-80)  11.8.2004  1:15  Stránka 79



Zpráva o stavu vodního hospodáfiství âeské republiky 2003 ■

80

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁ¤STVÍ âESKÉ REPUBLIKY
STAV K 31.12.2003

Zpracoval
Úsek vodního hospodáfiství Ministerstva zemûdûlství

Odpovûdní redaktofii
Ing. Alena Medunová
Ing. Marek Mikulík
Ing. Daniel Pokorn˘

Ing. Ladislav S˘s

Grafická úprava, sazba, litografie, technická realizace
Lesnická práce, s.r.o.

nakladatelství a vydavatelství
Kostelec nad âern˘mi lesy

Produkce
Ing. Oto Lasák

Technická realizace
Alena Pecháãková

Ing. Oto Lasák
Martin Bfiezina

Autofii fotografií
VOD-KA a.s. - fotografie ze soutûÏe 2001-2004

Archiv s.p. Povodí
archiv Lesnické práce 

Pfiíloha na CD-ROM
Vyhodnocení katastrofální povodnû v srpnu 2002

Zpracováno v gesci MÎP

Osvit a tisk
Vivas Praha

Tiskárna Triangl Praha

Neprodejné

ISBN 80-86386-53-8

Pfietisk údajÛ povolen pouze s pfiesn˘m uvedením zdroje

Vydalo Ministerstvo zemûdûlství 
v nakladatelství a vydavatelství 

Lesnická práce, s.r.o. 

Praha 2004

 14 - VODA zaver (78-80)  11.8.2004  1:15  Stránka 80



VYDALO 
MINISTERSTVO ZEMùDùLSTVÍ

âESKÉ REPUBLIKY

PRAHA 2004

ISBN 80-86386-53-8

  0 VODA 0bal A3  11.8.2004  10:05  Stránka 1




