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Zpráva o činnosti Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) 
od 24. zasedání MKOL ve dnech 11. – 12. října 2011 ve Vídni  

(říjen 2011 – září 2012) 

 

1. MKOL 

V základní struktuře MKOL nedošlo v uplynulém období ke změnám. Hlavní priority činnosti 
komise nadále představují: 

– implementace Rámcové směrnice o vodách v Mezinárodní oblasti povodí Labe, 

– povodňová ochrana a 

– problematika havarijního znečištění vod. 

2. Hlavní oblasti činnosti MKOL 

Byla zpracována Závěrečná zpráva o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 
v letech 2003 – 2011 a vydána formou publikace MKOL. Součástí zprávy je i společná interpre-
tace výsledků předběžného vyhodnocení povodňových rizik v povodí Labe podle Povodňové 
směrnice ES. Zpráva byla představena veřejnosti dne 17. srpna 2012 na tiskové konferenci 
v Drážďanech, která se setkala s velkým zájmem především německých médií. Publikace je 
k dispozici i v digitální podobě na internetových stránkách MKOL. 
 
Dne 14. a 15. srpna 2012 se v Praze uskutečnila konference k 10. výročí povodně 2002. MKOL 
prostřednictvím sekretariátu podpořila přípravu a uskutečnění konference a umožnila jak aktivní 
tak i pasivní účast zájemcům z Německa. Předseda pracovní skupiny FP MKOL vystoupil na 
konferenci s příspěvkem „Akční plán povodňové ochrany v povodí Labe MKOL – významná 
součást protipovodňové prevence“. Sekretariát připravil poster k výsledkům realizace „Akčního 
plánu povodňové ochrany v povodí Labe“. Se závěry konference, které se zúčastnilo přes 200 
odborníků, byly seznámeny i delegace a příslušná pracovní grémia MKOL. 
 
Připravuje se workshop k mapám povodňového nebezpečí a k mapám povodňových rizik dne 
4. prosince 2012 v Magdeburku. Byla dokončena česko-německá publikace Hydrologické vy-
hodnocení povodní v srpnu a září 2010 v povodí Labe a česko-německo-anglická publikace 
Hydrologické charakteristiky malých průtoků na Labi a jeho významných přítocích. Byly zpraco-
vány tabulky hodnot průtoků a plavenin na vybraných měrných profilech v povodí Labe za hyd-
rologický rok 2011 (včetně komentářů). 
 
Pokračovaly práce v oblasti nakládání se sedimenty a managementu množství vod 
v příslušných ad hoc skupinách expertů. Ad hoc skupina expertů „Povrchové vody využívané 
pro plavební účely“ dokončila zprávu „Údržba povrchových vod využívaných pro plavební účely 
v povodí Labe s ohledem na zlepšení ekologického stavu / potenciálu“. Byla zahájena diskuse 
k přípravě druhého plánovacího období 2016 – 2021 podle Rámcové směrnice o vodách ES 
včetně aktualizace přehledu významných problémů nakládání s vodami. V rámci tohoto procesu 
byl připraven dokument pro připomínky veřejnosti k časovému plánu a programu prací pro pře-
zkoumání a aktualizaci části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na druhý cyklus pláno-
vání. 
 
Pokračují přípravy Mezinárodního labského fóra, které se uskuteční formou semináře pro širší 
zainteresovanou veřejnost dne 23. dubna 2013 v Ústí nad Labem.  V rámci fóra zazní mimo 
příspěvků k implementaci Rámcové směrnice o vodách i příspěvky k výsledkům Akčního plánu 
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povodňové ochrany a k implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe. Připravuje se infor-
mační list č. 4 MKOL k Rámcové směrnici.  
 
V rámci Mezinárodního programu měření Labe 2012 se sleduje více než 100 fyzikálních, che-
mických a biologických ukazatelů v 19 měrných profilech (7 v ČR, 12 v SRN) na Labi (9 měr-
ných profilů) a jeho přítocích (10 měrných profilů – Vltava s Berounkou, Ohře, Černý Hal-
štrov/Schwarze Elster, Mulde, Sála/Saale s řekou Unstrut a Bílým Halštrovem/Weiße Elster, 
Havola/Havel se Sprévou/Spree). Byl připraven návrh Mezinárodního programu měření Labe 
2013. Počet měrných profilů se oproti roku 2012 nemění. 
 
Pracovního setkání hydrobiologů z laboratoří podílejících se na sledování jakosti vody  
v rámci „Mezinárodního programu měření Labe“ ve dnech 19. - 20. června 2012 v Krippenu se 
poprvé zúčastnili i polští hydrobiologové z Mezinárodní komise pro ochranu Odry. 
 
Byla dokončena novelizace Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe (MVPPL). 
Dne 27. července 2012 se uskutečnilo testování MVPPL. Testování potvrdilo funkčnost hlás-
ných cest. Ve dnech 16. - 20. dubna 2012 provedl Spolkový ústav hydrologický (BfG) ve spolu-
práci se státním podnikem Povodí Vltavy první stopovací pokus na Vltavě k rozšíření Poplacho-
vého modelu Labe. 
 
MKOL se prostřednictvím sekretariátu aktivně zapojila do obsahové a organizační přípravy 
Magdeburského semináře o ochraně vod 2012, který se pod názvem „Labe a jeho sedimenty“ 
uskuteční ve dnech 10. – 11. října 2012 v Hamburku. Sekretariát připravil pro seminář poster 
k problematice nakládání se sedimenty v povodí Labe. 
 
Průběžně se provádí aktualizace internetových stránek a interních dokumentů na intranetu 
MKOL. 

3. Výhled 

Činnost MKOL a jejího sekretariátu se v příštích měsících soustředí především na následující 
práce: 

- implementace Povodňové směrnice v povodí Labe na mezinárodní úrovni 

- příprava a uskutečnění workshopu k mapám povodňového nebezpečí a k mapám povodňo-
vých rizik dne 4. prosince 2012 v Magdeburku 

- implementace Rámcové směrnice o vodách na mezinárodní úrovni 

- zveřejnění dokumentu pro připomínky veřejnosti k časovému plánu a programu prací pro 
přezkoumání a aktualizaci části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na druhý cyklus 
plánování v prosinci 2012 

- vydání zprávy „Údržba povrchových vod využívaných pro plavební účely v povodí Labe 
s ohledem na zlepšení ekologického stavu / potenciálu“ formou publikace MKOL 

- příprava a uskutečnění Mezinárodního labského fóra formou semináře pro širší zaintereso-
vanou veřejnost dne 23. dubna 2013 v Ústí nad Labem 

- příprava informačního listu č. 4 k Rámcové směrnici o vodách 

- dokončení prací v oblasti nakládání se sedimenty a příprava závěrečné zprávy 

- dokončení prací v oblasti managementu množství vod a příprava závěrečné zprávy 

- příprava Zprávy o jakosti vody v Labi 2006 - 2012 

- příprava Mezinárodního programu měření Labe na rok 2014 

- vydání novelizovaného Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe formou publi-
kace MKOL  
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- stopovací pokusy k rozšíření Poplachového modelu Labe o přítoky Vltavu a Sálu  

- plnění usnesení 25. zasedání MKOL v říjnu 2012 a porady vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2013 


