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I. Úvod 
 
 
 
1. Zásady 

Dne 22. prosince 2000 nabyla ú innosti „Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 
ze dne 23. íjna 2000, kterou se stanoví rámec pro innost Spole enství v oblasti vodní politiky“ 
(dále jen „Rámcová sm rnice o vodách“ nebo „RSV“). Jejím cílem je dosáhnout pokud možno 
do roku 2015, nejpozd ji však do roku 2027, dobrého stavu povrchových a podzemních vod. 
P íslušným nástrojem jsou plány povodí, ve kterých jsou na základ  zjišt ného stavu vodních 
útvar  stanoveny environmentální cíle a nezbytná opat ení k jejich dosažení. 
 
V prosinci 2009 byl zve ejn n Mezinárodní plán oblasti povodí Labe na období 2010 – 2015. 
Z plánu vyplývá, že u v tšiny vodních útvar  v povodí Labe nelze dosáhnout dobrého stavu do 
konce roku 2015. Rámcová sm rnice o vodách p ipouští dosažení tohoto cíle b hem dvou dal-
ších šestiletých cykl  plánování, tedy nejpozd ji do konce roku 2027. P itom je nutné plány po-
vodí p ezkoumat a aktualizovat na základ  nových poznatk  a skute ností. 
 
Toto je první aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe s výhledem do roku 2021. 
D ležitými podklady pro aktualizaci plánu byly 

 aktualizace analýzy charakteristik oblasti povodí Labe v roce 2013, 
 výsledky monitorovacích program  a následné hodnocení stavu vodních útvar , 
 aktualizované významné problémy nakládání s vodami a p ipomínky ve ejnosti k t mto 

problém m, 
 národní plány povodí (viz kapitola 2). 

 
Vedle samotné Rámcové sm rnice o vodách se aktualizace plánu povodí ídila také 

 výsledky prov ení prvních plán  povodí Evropskou komisí, 
 metodickými sm rnými dokumenty (guidance documents) zpracovanými v rámci spole -

né evropské strategie pro implementaci Rámcové sm rnice o vodách (CIS = Common 
Implementation Strategy), 

 sm rným dokumentem „WFD Reporting Guidance 2016“ (návrh, verze 4.0 ze 7. erven-
ce 2014) pro p edávání zpráv Evropské komisi do systému WISE – Water Information 
System for Europe). 

 
Aktualizovaný plán povodí musí být podle lánku 13 RSV zpracován a zve ejn n do konce 
roku 2015. 
 
 
 
 
2. Postup 

Hlavní princip Rámcové sm rnice o vodách spo ívá ve spole n  koordinovaném postupu p i 
ochran  vod ze strany stát  ležících v dané mezinárodní oblasti povodí. Podle této sm rnice 
mají lenské státy zajistit, aby byly požadavky na dosažení environmentálních cíl  a zejména 
všechny programy opat ení koordinovány v celé oblasti povodí. 
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Mezinárodní oblast povodí Labe zasahuje na území čtyř členských států EU – České republi-
ky, Německa, Rakouska a Polska. Za účelem koordinace vzájemné spolupráce se tyto státy 
dohodly, že budou požadavky Rámcové směrnice o vodách naplňovat v rámci Mezinárodní 
komise pro ochranu Labe (MKOL) prostřednictvím mezinárodní koordinační skupiny ICG. 
 
Státy v povodí Labe se dále dohodly na tom, že pro mezinárodní oblast povodí Labe bude 
zpracován jeden společný plán povodí – Mezinárodní plán oblasti povodí Labe. Tento plán se 
skládá ze společně zpracované části A se souhrnnými informacemi na mezinárodní úrovni 
a z částí B – tj. plánů, které zpracovaly jednotlivé státy na národní úrovni. 
 
Část A byla zpracována v rámci MKOL / mezinárodní koordinační skupiny ICG jako nadnárodní 
plán mezinárodní oblasti povodí Labe. Popisuje témata, která jsou relevantní pro celou meziná-
rodní oblast povodí, shrnuje opatření pro významné problémy nakládání s vodami, jejichž řeše-
ní musí být koordinováno na mezinárodní úrovni, a shrnuje významné informace z národních 
plánů povodí, tj. částí B. 
 
Struktura Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe je znázorněna na obr. I-2-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. I-2-1: Struktura Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe 
 
 
Část A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe je k dispozici na internetových stránkách 
Mezinárodní komise pro ochranu Labe: www.ikse-mkol.org.  
 
Části B – národní plány členských států v povodí Labe (dále jen národní plány povodí) – jsou 
zveřejněny na těchto internetových stránkách: 

 pro českou část mezinárodní oblasti povodí Labe: 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ 

 pro německou část mezinárodní oblasti povodí Labe: www.fgg-elbe.de 
 pro rakouskou část mezinárodní oblasti povodí Labe: www.bmlfuw.gv.at nebo  

http://wisa.bmlfuw.gv.at 
 pro polskou část mezinárodní oblasti povodí Labe: www.kzgw.gov.pl 
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Mezinárodní plán oblasti povodí Labe zahrnuje výsledky analýzy vliv  a dopad  lidské innosti 
na stav vod, monitorovací programy, vyhodnocení stavu vodních útvar , významné problémy 
nakládání s vodami, environmentální cíle a souhrn program  opat ení. 
 
P i aktualizaci plánu na druhé plánovací období (zve ejn ní v roce 2015) byly brány v úvahu 
také požadavky Rámcové sm rnice o strategii pro mo ské prost edí1, p edevším ohledn  vnosu 
živin a zne iš ujících látek (viz kapitola 5.1). D ležité bylo dále také zajišt ní koordinace napl-

ování požadavk  Rámcové sm rnice o vodách a Sm rnice o vyhodnocování a zvládání po-
vod ových rizik2 (dále jen „Povod ová sm rnice“), podle které byly v prosinci 2014 zve ejn ny 
první návrhy plán  pro zvládání povod ových rizik. Zde jde p edevším o to, aby opat ení podle 
Rámcové sm rnice o vodách byla v souladu se zájmy ochrany p ed povodn mi a opat ení pod-
le Povod ové sm rnice nebránila dosažení dobrého stavu vod nebo nevedla ke zhoršení stavu 
vod. Ideálním p ípadem jsou pak opat ení, která jsou pozitivní z pohledu obou sm rnic, jako je 
nap . napojení údolních niv na tok oddálením protipovod ových hrází (viz též kapitola 6.3 Mezi-
národního plánu pro zvládání povod ových rizik v povodí Labe, MKOL 2015). 
 
P i aktualizaci Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe byly také brány v úvahu možné do-
pady zm ny klimatu. Zde se státy v povodí Labe opíraly o sm rný dokument Evropské komise 
. 24 k zohledn ní zm ny klimatu p i správ  povodí (Guidance Document No. 24 „River Basin 

Management in a Changing Climate“). Krom  toho byla v rámci MKOL zpracována zpráva 
k managementu množství vod, která se také zabývá vlivem zm ny klimatu na hydrologický 
režim povodí Labe, zvlášt  se z etelem na výskyt nedostatku vody (viz kapitola 5.1). 
 
V ásti A jsou n které ásti plánu povodí pouze krátce shrnuty s uvedením odkazu na p íslušné 
informace v národních plánech povodí. 
 
Podle p ílohy VII RSV mají aktualizace plán  povodí také zahrnovat (zkrácené zn ní): 

 shrnutí všech zm n nebo aktualizací provedených od zve ejn ní p edchozí verze plánu 
povodí, 

 vyhodnocení pokroku p i dosahování environmentálních cíl , 
 shrnutí a vysv tlení všech opat ení p edpokládaných v p edchozí verzi plánu povodí, 

která nebyla provedena, 
 shrnutí všech dodate ných prozatímních opat ení p ijatých od zve ejn ní p edchozí verze 

plánu povodí 
 
Výše uvedené požadavky zohlednily státy v povodí Labe p i aktualizaci národních plán  povodí. 
V ásti A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe byla v nována pozornost p edevším prvním 
dv ma požadavk m. 
 
Mapy k ásti A plánu povodí (mapy A) zobrazují celé území mezinárodní oblasti povodí Labe. 
Mapy k ástem B (mapy B) znázor ují detailn jší informace.  
 
Pro shromaž ování a zpracování dat pot ebných pro koordinaci pln ní úkol  Rámcové sm rni-
ce o vodách, Povod ové sm rnice a pro vypracování zpráv je využíván internetový portál  
WasserBLIcK (www.wasserblick.net). 
 
 

                                                 
1 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. ervna 2008, kterou se stanoví rámec pro innost Spole en-

ství v oblasti mo ské environmentální politiky (rámcová sm rnice o strategii pro mo ské prost edí) 
2 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. íjna 2007 o vyhodnocování a zvládání povod ových rizik 
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3. Popis dosavadních prací na mezinárodní úrovni a aktivit 
k ochran  vod v povodí Labe v etn  ochrany p ed povodn mi 

Již v dob  p íprav Rámcové sm rnice o vodách na sklonku devadesátých let minulého století 
se MKOL zabývala jejím obsahem a d sledky pro Labe. Na 13. zasedání MKOL v roce 2000 
bylo rozhodnuto, že za ú elem napln ní lánku 3, odst. 4 RSV z ídí státy v povodí Labe mezi-
národní koordina ní skupinu „Rámcová sm rnice EU o vodní politice v povodí Labe“ (dále jen 
„mezinárodní koordina ní skupina ICG“) v etn  Rakouska a Polska, které leží také v povodí 
Labe, avšak nejsou smluvními stranami MKOL. Na podporu práce mezinárodní koordina ní 
skupiny ICG byla v roce 2002 ustavena pracovní skupina „Implementace Rámcové sm rnice 
ES pro vodní politiku v povodí Labe“, která byla pov ena obecnou koordinací aktivit 
k implementaci Rámcové sm rnice o vodách. Její práci podporují skupiny expert  „Povrchové 
vody“ (SW), „Podzemní vody“ (GW) a „Management dat“ (DATA) a p íslušní experti z eské 
republiky a N mecka pro ekonomické otázky.  
 
V letech 2009 a 2010 byly pod pracovní skupinou WFD ustaveny t i ad hoc skupiny expert : 
„Management sediment “, „Povrchové vody využívané pro plavební ú ely“ a „Management 
množství vod“. Výsledky jejich práce byly zohledn ny p i aktualizaci Mezinárodního plánu ob-
lasti povodí Labe pro druhé plánovací období (2016 – 2021). Další informace jsou uvedeny 
v kapitole 5.1 tohoto plánu. 
 
Vedle pln ní úkol  Rámcové sm rnice o vodách se aktivity MKOL soust e ují i na ochranu p ed 
povodn mi (úkoly Povod ové sm rnice) a havarijní zne išt ní vod. 
 
Téma ochrany p ed povodn mi eší na evropské úrovni Povod ová sm rnice, která vstoupila 
v platnost 26. listopadu 2007. Podobn  jako Rámcová sm rnice o vodách harmonizuje Povod-

ová sm rnice p ístup k ochran  p ed povodn mi v lenských státech. Stanovuje rámec pro 
vyhodnocování a zvládání povod ových rizik s cílem snížit nep íznivé ú inky na lidské zdraví, 
životní prost edí, kulturní d dictví a hospodá kou innost. 
 
Povod ová sm rnice ukládá, aby byly zpracovány plány pro zvládání povod ových rizik, které 
musí být dokon eny a zve ejn ny do 22. prosince 2015 (tj. do stejného data jako plány povodí 
podle Rámcové sm rnice o vodách). Tyto plány musí být p ezkoumány a p ípadn  aktualizo-
vány do 22. prosince 2021 a následn  každých šest let. Mezinárodní plán pro zvládání po-
vod ových rizik v oblasti povodí Labe je k dispozici na internetových stránkách MKOL 
(www.ikse-mkol.org). 
 
V roce 2007 byla pov ena koordinací úkol  vyplývajících pro státy v povodí Labe z Povod ové 
sm rnice pracovní skupina „Povod ová ochrana“ (FP) MKOL, která je podporována skupinou 
expert  „Hydrologie“ (Hy). Vzhledem k tomuto novému úkolu byli do pracovní skupiny FP jme-
nováni zástupci Rakouska a Polska. Z tohoto d vodu se otázkami spojenými s implementací 
Povod ové sm rnice za ala od roku 2008 zabývat i mezinárodní koordina ní skupina ICG. 
 
Struktura MKOL je schematicky znázorn na na obr. I-3-1 (ad hoc skupiny expert  nejsou zná-
zorn ny s ohledem na jejich omezenou asovou p sobnost). 
 
Otázky hrani ních vod v povodí Labe eší p íslušné komise pro hrani ní vody, které byly zalo-
ženy na základ  bilaterálních smluv mezi státy v povodí Labe. Zde se v dohod  s mezinárodní 
koordina ní skupinou ICG projednávají také úkoly, vyplývající z Rámcové sm rnice o vodách 
pro p eshrani ní vodní útvary. 
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Pro koordinaci implementace Rámcové sm rnice o vodách byly v jednotlivých státech v povodí 
Labe využity p evážn  již existující struktury nebo v p ípad  pot eby byly vytvo eny nové struk-
tury a postupy. Bližší informace o koordinaci prací na národní úrovni jsou uvedeny v národních 
plánech povodí. 
 
 
 

 
 
Obr. I-3-1: Organiza ní schéma MKOL 
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II. Plán povodí – aktualizace 2015 
 
1. Všeobecný popis charakteristik mezinárodní oblasti povodí 

Labe 

lenské státy EU, ležící v povodí Labe, tj. eská republika, N mecko, Rakousko a Polsko, vy-
mezily své území v povodí Labe a p i adily je k mezinárodní oblasti povodí Labe. K mezinárodní 
oblasti povodí Labe byly tedy p i azeny veškeré povrchové vody v povodí Labe a dále vymeze-
né podzemní vody a vymezené pob ežní vody podle mapy . 1.1. Vn jší hranice útvar  pod-
zemních vod p itom nemusí být vždy totožná s hydrologickou hranicí mezinárodní oblasti povo-
dí Labe, rozdíly však nejsou významné. 
 
Geografický p ehled a podrobné informace o obyvatelstvu, pr myslu, podnebí, p d  a hydrolo-
gických pom rech v mezinárodní oblasti povodí Labe jsou uvedeny ve Zpráv  2005, kapitola 
2.1 (MKOL 2005a). Základní informace jsou shrnuty v tabulce II-1-1. 
 
Tab. II-1-1: Obecný popis mezinárodní oblasti povodí Labe 

Plocha povodí Labe 148 268 km2 

Podíl eské republiky 33,68 % 

Podíl N mecka 65,54 % 

Podíl Rakouska 0,62 % 

Podíl Polska 0,16 % 

Plocha pob ežních vod 2 558 km2 

Délka hlavního toku Labe 1 094,3 km 

Podíl eské republiky 33,6 % 

Podíl N mecka 66,4 % 

Podíl Rakouska 0 % 

Podíl Polska 0 % 

Významné p ítoky (hydrologické po adí) Vltava, Oh e, erný Halštrov, Mulde, Sála, Havola  

Významné vodní útvary v kategorii „jezera“  

P irozená jezera: Müritz, Schweriner See, Plauer See, 
Kölpinsee, Schaalsee 

Vodní nádrže: Lipno, Orlík, Švihov, Slapy, Nechranice, 
Hohenwarte, Bleiloch, Bautzen, Eibenstock, Spremberg
a zatopená d lní jáma Goitzschesee 

Po et obyvatel1)  24,4 mil. 

Podíl eské republiky 25,4 % 

Podíl N mecka 74,3 % 

Podíl Rakouska 0,2 % 

Podíl Polska 0,1 % 

Srážky 628 mm (ro ní pr m r za období 1961 – 1990) 

Výpar 445 mm (ro ní pr m r za období 1961 – 1990) 

Specifický odtok v profilu Neu Darchau2) 5,4 l/s.km2 (ro ní pr m r za období 1961 – 2005) 
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Velká m sta (> cca 90 000 obyvatel) 

Berlín, Hamburk, Praha, Lipsko, Dráž any, 
Chemnitz, Halle, Magdeburk, Erfurt, Plze , 
Postupim, Jena, Cottbus, Gera, Ústí nad Labem, eské 
Bud jovice, Hradec Králové, Zwickau, Schwerin, Par-
dubice 

Významné pr myslové oblasti 

Chemický pr mysl: 
Pardubice-Semtín, Ústí n. L., Neratovice, Litvínov,  
Lovosice, Schkopau, Leuna, Stade, Bitterfeld-Wolfen, 
Bernburg, Staßfurt, Hamburk 
Papírenský pr mysl, pr mysl celulózy: 
Št tí, Blankenstein, Glückstadt, Arneburg 
Kovozpracující pr mysl: 
Mladá Boleslav, Mosel, Hamburk 

1) Údaj vychází z ekonomické analýzy užívání vod v aktualizovaných národních plánech povodí na období 2016 – 2021. 
2) Poslední limnigraf neovlivn ný p ílivem a odlivem, cca 89 % plochy celého povodí Labe. 
 
 
Již v souvislosti s analýzou charakteristik v roce 2004 byla mezinárodní oblast povodí Labe roz-
len na – p evážn  na základ  hydrografických hledisek a bez ohledu na státní hranice – na 

deset koordina ních oblastí (viz tabulka II-1-2). Z toho prvních p t leží zcela nebo z v tší ásti 
na území eské republiky a následujících p t leží zcela nebo z v tší ásti na území N mecka. 
Všechny koordina ní oblasti jsou p eshrani ní, s výjimkou oblastí . 4, 9 a 10. Pojmenování 
koordina ních oblastí bylo provedeno na národní úrovni. 
 
Tab. II-1-2 Koordina ní oblasti v mezinárodní oblasti povodí Labe 

Po . . Název koordina ní oblasti Zkratka 

1. Horní a st ední Labe HSL 

2. Horní Vltava HVL 

3. Berounka BER 

4. Dolní Vltava DVL 

5. Oh e a dolní Labe ODL 

6. Mulde-Labe- erný Halštrov MES 

7. Sála SAL 

8. Havola HAV 

9. St ední Labe / Elde MEL 

10. Slapový úsek Labe TEL 

 
 
Koordina ní oblasti jsou využívány p edevším pro znázorn ní informací a ke zpracování statis-
tik. Rozd lení mezinárodní oblasti povodí Labe na koordina ní oblasti je znázorn no na map  
. 1.1. Zde je nutno upozornit, že rozd lení národních ástí povodí Labe na menší územní cel-

ky, jako nap . na díl í povodí v eské republice není vždy identické s koordina ními oblastmi. 
Hlavním d vodem je omezení území v rámci státních hranic a p i azení menších hydrologických 
jednotek podél státní hranice k v tším územím. 
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1.1 Povrchové vody 

Pro ú ely Rámcové sm rnice o vodách se povrchovými vodami rozum jí vnitrozemské vody 
s výjimkou vod podzemních, brakické vody a pob ežní vody. 
 
 
 
1.1.1 Poloha a hranice útvar  povrchových vod 

Útvar povrchových vod ve smyslu Rámcové sm rnice o vodách je samostatný a významný  
prvek povrchové vody, nap . jezero, nádrž, tok, eka nebo kanál, ást eky nebo kanálu, brakic-
ké vody nebo pás pob ežních vod. Vodní útvary p edstavují nejmenší jednotku, na niž se vzta-
hují výsledky analýzy charakteristik, monitorovacích program , hodnocení stavu vodních útvar  
a program  opat ení. 
 
Útvary povrchových vod byly vymezeny na základ  kategorizace a typologie tak, aby bylo mož-
no popsat p esn  jejich stav a porovnat ho s environmentálními cíli Rámcové sm rnice 
o vodách. Byly za azeny do kategorií eky, jezera, brakické vody a pob ežní vody. 
 
Tabulka II-1.1.1-1 dokládá zm ny ve vymezení útvar  povrchových vod oproti stavu v prvním 
plánu povodí 2009. 
 
Tab. II-1.1.1-1: Zm ny ve vymezení útvar  povrchových vod oproti 1. plánovacímu období 

Po et útvar  povrchových vod v kategorii 1. plánovací období 2. plánovací období 

eky1) 3 482 3 515 

Jezera1) 408 412 

Brakické vody1) 1 1 

Pob ežní vody 5 5 

Mezinárodní oblast povodí Labe celkem 3 896 3 933 

1) v etn  p íslušných siln  ovlivn ných a um lých vodních útvar  
 
 
Vymezení vodních útvar  z 1. plánovacího období bylo aktualizováno. N které útvary byly zru-
šeny, jiné naopak p ibyly a došlo také ke slou ení nebo rozd lení útvar . Výsledný po et útvar  
se p íliš nezm nil, ale došlo k významným zm nám ve vymezení vodních útvar . D vodem 
t chto úprav ve vymezení je up esn ní typologie jednotlivých úsek  vodních tok  a zpracování 
nové typologie. 
 
Monitorování, hodnocení stavu a stanovení environmentálních cíl  útvar  povrchových vod vy-
mezených podél státních hranic v povodí Labe je koordinováno mezi dot enými státy. Podél 
esko-n meckých státních hranic v povodí Labe bylo vymezeno 8 spole ných p eshrani ních 

útvar  povrchových vod. Tyto útvary jsou v tabulkách povrchových vod po ítány pouze jednou. 
 
Na map  . 1.3 jsou znázorn ny významné eky, významná jezera a brakické a pob ežní vody 
v mezinárodní oblasti povodí Labe3. Podrobné informace o poloze a hranicích vymezených 
útvar  povrchových vod jsou uvedeny v národních plánech povodí. 

                                                 
3  Kritériem významnosti je p edevším plocha povodí ek a plocha jezer. 
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1.1.2 Ekoregiony a typy útvar  povrchových vod v povodí 

Typologie vodních útvar  je základem hodnocení zam eného na dané podmínky biocenózy 
a také na nakládání s vodami podle Rámcové sm rnice o vodách. 
 
P i zpracování typologie vodních útvar  povrchových vod použily státy v mezinárodní oblasti 
povodí Labe – eská republika, N mecko, Polsko a Rakousko – jednotn  nejd íve kritéria podle 
systému A (podle p ílohy II RSV). Všechny jmenované státy považovaly popisné charakteristiky 
systému A stejnou m rou za nedostate n  diferencované a uplatnily postup zpracování typolo-
gie podle systému B. A koliv je postup v jednotlivých státech rozdílný, je výsledná typologie 
v zásad  srovnatelná. 
 
Mezinárodní oblast povodí Labe leží kompletn  v ekoregionu 9 „Centrální vyso ina“ a v eko-
regionu 14 „Centrální plošiny“. 
 
Další podrobnosti jsou uvedeny v p íslušných národních plánech povodí. 
 
 
 
1.1.3 Um lé a siln  ovlivn né vodní útvary 

Podle lánku 4 odst. 3a) Rámcové sm rnice o vodách mohou být útvary povrchové vody vyme-
zeny jako um lé nebo siln  ovlivn né. Um lými vodními útvary se rozumí „útvary povrchové 
vody vytvo ené lidskou inností“ ( l. 2 . 8 RSV), které nevznikly v d sledku p ímé fyzické zm -
ny, ani p eložením nebo nap ímením stávajícího vodního útvaru. Siln  ovlivn nými vodními 
útvary se rozumí útvary povrchové vody, které mají v d sledku fyzických zm n zp sobených 
lidskou inností podstatn  zm n ný charakter a které jsou ovlivn ny intenzivními a trvalými ne-
bo p íp. nezvratnými ú ely využití ( l. 2 . 9 RSV). Vymezení um lých a siln  ovlivn ných vod-
ních útvar  se provád lo poprvé v rámci prvního plánu povodí a musí být p ezkoumáno kaž-
dých 6 let. 
 
Zvláštním p ípadem siln  ovlivn ných vodních útvar  jsou útvary údolních nádrží na vodních 
tocích. Údolní nádrže vznikly v d sledku fyzických zm n na vodních tocích, zp sobených lid-
skou inností, konkrétn  výstavbou p ehradních hrází. Útvary údolních nádrží jsou v souladu 
s p ílohami II a V RSV posuzovány (popisné charakteristiky) a hodnoceny jako útvary 
v kategorii „jezera“. To se projevuje i ve všech tabulkách / statistikách a numerických údajích 
uvád ných v tomto plánu, kde jsou tyto útvary jednotn  uvád ny pod kategorií „jezera“. Nap . 

eská republika nemá žádná jezera vzniklá p irozeným zp sobem, která jsou svojí velikostí 
relevantní podle Rámcové sm rnice o vodách. V tšina jezer uvád ných v tomto plánu za es-
kou republiku jsou údolní nádrže, zbytek tvo í rybníky a zaplavené t žební prostory (t žební 
jámy). Rozdílný je však p ístup p i hlášení útvar  údolních nádrží do systému WISE v rámci 
reportingu Evropské komisi. Zatímco eské republika hlásí tyto útvary jako siln  ovlivn né útva-
ry v kategorii „ eky“, N mecko je hlásí jako siln  ovlivn né útvary v kategorii „jezera“ (Rakousko 
a Polsko nemá v povodí Labe žádné údolní nádrže). 
 
Na vodní síti v map  . 1.3 jsou zvláš  vyzna eny úseky s vymezenými siln  ovlivn nými 
a um lými vodními útvary. V tabulce II-1.1.3-1 je po et siln  ovlivn ných a um lých vodních 
útvar  porovnán s celkovým po tem útvar  povrchových vod v jednotlivých koordina ních 
oblastech. 
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Tab. II-1.1.3-1: Podíl um lých a siln  ovlivn ných útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti 
povodí Labe podle kategorií eky, jezera, brakické vody a pob ežní vody 

Koordina ní oblast Kategorie 
Po et útvar  povrchových vod 

celkem um lé útvary siln  ovlivn né 
útvary 

Horní a st ední Labe 
eky 205 0 27 

jezera 10 0 10 
celkem 215 0 37 

Horní Vltava 
eky 245 2 3 

jezera 20 2 18 
celkem 265 4 21 

Berounka 
eky 87 0 0 

jezera 5 0 5 
celkem 92 0 5 

Dolní Vltava 
eky 79 1 2 

jezera 4 0 4 
celkem 83 1 6 

Oh e a dolní Labe 
eky 123 1 3 

jezera 10 4 6 
celkem 133 5 9 

Mulde-Labe- 
erný Halštrov 

eky 592 87 105 
jezera 24 12 12 
celkem 616 99 117 

Sála 
eky 357 16 138 

jezera 36 15 20 
celkem 393 31 158 

Havola 
eky 981 456 126 

jezera 215 7 9 
celkem 1 196 463 135 

St ední Labe / Elde 
eky 404 110 172 

jezera 73 4 1 
celkem 477 114 173 

Slapový úsek Labe 

eky 442 80 292 
jezera 15 1 1 

brakické vody 1 0 1 
pob ežní vody 5 0 0 

celkem 463 81 294 

Mezinárodní oblast 
povodí Labe 

eky 3 515 753 868 
jezera 412 45 86 

brakické vody 1 0 1 
pob ežní vody 5 0 0 

celkem 3 933 798 955 

 
 
Stejn  jako celkový po et vodních útvar  se v porovnání k vymezení v prvním plánovacím 
období rovn ž zm nil i po et vymezených siln  ovlivn ných a um lých vodních útvar . Po 
p ezkoumání bylo oproti prvnímu plánovacímu období vymezeno cca o 2,7 % více um lých a 
cca o 6,0 % mén  siln  ovlivn ných vodních útvar . Podrobnosti jsou uvedeny v národních 
plánech povodí. 
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1.2 Podzemní vody 

Útvar podzemní vody je p íslušný objem podzemních vod ve zvodn lé vrstv  (kolektoru) nebo 
vrstvách, p i emž zvodn lou vrstvou (kolektorem) se rozumí podzemní vrstva nebo souvrství 
hornin o dostate né propustnosti, umož ující významnou spojitou akumulaci podzemní vody 
nebo její proud ní i odb r. P i vymezování útvar  podzemních vod se vycházelo ze sm rného 
dokumentu CIS . 2 o identifikaci vodních útvar  (Guidance Document No. 2 „Identification of 
Water Bodies“). V souladu s tímto dokumentem bylo p ihlédnuto k hydrogeologickým pom r m 
a antropogenním vliv m natolik, aby bylo možno útvary podzemních vod hodnotit jako relativn  
homogenní jednotky z hlediska jejich stavu. 
 
V mezinárodní oblasti povodí Labe byly identifikovány útvary podzemních vod ve t ech nad se-
bou ležících vrstvách: 

 svrchní útvary podzemních vod (kvartér, coniak), 
 útvary podzemních vod v hlavních kolektorech (zvodních), 
 hlubinné útvary podzemních vod (bazální kolektor eského cenomanu a severon mecké-

ho terciéru). 
 
Vymezení útvar  podzemních vod bylo dohodnuto ve skupin  expert  „Podzemní vody“ MKOL již 
v roce 2004 v souvislosti se zpracováním analýzy charakteristik, p i emž postup zabezpe il po-
rovnatelnost výsledk  a zpracování map útvar  podzemních vod na mezinárodní úrovni. Tato 
koncepce se osv d ila p i zpracování plánu povodí v roce 2009 i p i jeho aktualizaci v roce 2015. 
 
Svrchní a hlubinné útvary podzemních vod jsou rozší eny pouze lokáln , hlavní vrstva útvar  je 
vymezena v celé mezinárodní oblasti povodí Labe. Až na n kolik málo výjimek leží všechny 
útvary podzemních vod jako celek v mezinárodní oblasti povodí Labe.  
 
Mezinárodní p eshrani ní útvary podzemních vod nebyly vymezeny. Existují sice p eshrani ní 
zvodn  podzemních vod (kolektory) a také byly nesporn  zjišt ny p eshrani ní pohyby podzem-
ních vod. Tyto pohyby a p eshrani ní zvodn  jsou však prokazateln  lokálního charakteru a 
v p ípad  pot eby o nich jednají p íslušné instituce v rámci bilaterálních Komisí pro hrani ní vody. 
 
Oproti prvnímu plánovacímu období došlo ve vymezení útvar  podzemních vod jen 
k nepatrným zm nám, které jsou souhrnn  uvedeny v tabulce II-1.2-1. 
 

eská republika 

Od roku 2009 došlo k drobné zm n  v po tu útvar  podzemních vod z 99 na 100. 
 

N mecko 

Na základ  p esn jších znalostí zát žové situace a hydrologických pom r  bylo vymezení útva-
r  podzemních vod aktualizováno na 228 útvar . Tím se zvýšil po et útvar  o 4. Minimální 
zm ny se projevily u plochy útvar  podzemních vod, jelikož došlo k p echodu od geometricky 
generalizovaného reportingového m ítka vodní sít  digitálního modelu DLM 1000 W na p es-
n jší pracovní m ítko na základ  digitálního modelu DLM 25. 
 

Rakousko 

Celkový po et vymezených útvar  podzemních vod se od roku 2009 nezm nil. 
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Polsko 

Od roku 2009 došlo ke zm n  v po tu útvar  podzemních vod z 3 na 5. 
 
Tab. II-1.2-1: Zm ny ve vymezení útvar  podzemních vod oproti 1. plánovacímu období 

Po et útvar  podzemních vod 1. plánovací období 2. plánovací období 

Svrchní útvary 19 19 

Útvary v hlavních kolektorech 301 308 

Hlubinné útvary 7 7 

Mezinárodní oblast povodí Labe celkem 327 334 

 
 
V tabulce II-1.2-2 jsou uvedeny aktualizované údaje o po tu a celkové ploše vymezených útva-
r  podzemních vod v jednotlivých hloubkových vrstvách. 
 
Tab. II-1.2-2: Po et vymezených útvar  podzemních vod 

Celkem Z toho svrchní Z toho v hlavních kolektorech Z toho hlubinné 

Po et Plocha 
[km2] Po et Plocha 

[km2] Po et Plocha 
[km2] Po et Plocha

[km2] 

Mezinárodní oblast povodí Labe 

334 157 160 19 2 260 308 146 966 7 7 935 

eská republika 

100 56 471 19 2 260 78 50 041 3 4 170 

N mecko 

228 99 539 0 0 224 95 774 4 3 765 

Rakousko 

1 920 0 0 1 920 0 0 

Polsko 

5 230 0 0 5 230 0 0 

 
 
Zm ny útvar  podzemních vod se u velikosti plochy projevují následovn : K mezinárodní oblas-
ti povodí Labe bylo p i azeno 334 útvar  podzemních vod o ploše 6 až 5 834 km2. Celkem 
19 t chto útvar  náleží ke svrchním útvar m podzemních vod o ploše v rozmezí 12 až 295 km2, 
308 útvar  podzemních vod o ploše od 6 do 5 834 km2 leží v hlavních kolektorech a 7 útvar  
o ploše v rozmezí 48 až 3 375 km2 jsou hlubinné útvary podzemních vod. Plocha útvar  pod-
zemních vod v hlavních kolektorech, které byly p i azeny k mezinárodní oblasti povodí Labe, 
iní 146 965 km2. 

 
Umíst ní útvar  podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je znázorn no na map  
. 1.4. 

 
Podrobn jší údaje o vymezení útvar  podzemních vod jsou uvedeny v p íslušných národních 
plánech povodí. 
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2. P ehled významných vliv  a dopad  lidské innosti na stav  
povrchových a podzemních vod 

V mezinárodní oblasti povodí Labe byla koncem roku 2013 prov ena platnost dat a provedena 
aktualizace p edb žné analýzy vliv  a dopad  z roku 2004 na základ  nyní již kvalitn jší datové 
základny podle lánku 5 odst. 2 ve spojitosti s p ílohou II RSV. 
 
 

2.1 Povrchové vody 

Hlavní náplní inventarizace podle lánku 5 RSV je souhrnný p ehled významných vliv  na vodní 
toky a posouzení jejich dopad , která krom  toho zahrnuje analýzu charakteristik oblasti povodí 
(viz kapitola 1) a ekonomickou analýzu využívání vod (viz kapitola 6). Požadovaná analýza má za 
cíl odhadnout, do jaké míry je pravd podobné, že se do konce p íštího plánu povodí v roce 2021 
poda í i nepoda í dosáhnout pro útvary povrchových vod v rámci p íslušných oblastí povodí sta-
novených environmentálních cíl  podle lánku 4 RSV na základ  dopad  lidské innosti (analýza 
rizik). Aktualizace analýz a p ezkoumání podle lánku 5 odst. 2 RSV je obsažena v národních 
plánech povodí, kde jsou také blíže specifikovány a územn  vymezeny jednotlivé vlivy. 
 
Pro hodnocení stavu útvar  povrchových vod jsou ur ující níže uvedené typy vliv : 

 bodové zdroje zne išt ní, 
 plošné zdroje zne išt ní, 
 odb ry vody, 
 regulace odtoku vody a/nebo morfologické úpravy, 
 další antropogenní vlivy. 

 
Za vlivy („pressures“) jsou podle sm rného dokumentu CIS . 3 „Analýza vliv  a dopad “ 
(Guidance Document No. 3 „Analysis of Pressures and Impacts“, 2003) považovány „p ímé 
ú inky lidské innosti významné pro životní prost edí“, které vedou nap . ke zm n  pr tok , 
morfologickým úpravám nebo zm n  jakosti vody. Jedná se tedy o vlivy zp sobené užíváním 
vod, jako je nap . ochrana p ed povodn mi, využití vodní energie, zásobování obyvatelstva pit-
nou vodou a odvád ní komunálních odpadních vod, t žba surovin, pr myslová výroba, zem -
d lství, vodní doprava apod. Vliv je ozna ován jako „významný“ tehdy, pokud p ispívá k tomu, 
„že nebudou dosaženy specifikované environmentální cíle nebo že dosažení t chto cíl  bude 
ohroženo“. 
 
Rámcová sm rnice o vodách se pro ú ely analýzy (významných) vliv  výslovn  odvolává na 
stávající sm rnice. V sou asné dob  se sm rnice ES zabývají zejména látkovým zatížením. Pro 
zatížení z bodových zdroj  mají význam p edevším sm rnice o komunálních odpadních vo-
dách4 a evropské na ízení o PRTR5, pro plošné zdroje je to sm rnice o dusi nanech a pestici-
dech. Další požadavky na kritéria významnosti jsou obsaženy ve sm rnici 2008/105/ES6. 
 

                                                 
4 Sm rnice Rady ze dne 21. kv tna 1991 o išt ní m stských odpadních vod (91/271/EHS), ve zn ní pozd jších p edpis  
5 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se z izuje evropský registr únik  

a p enos  zne iš ujících látek a kterým se m ní sm rnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES, ve zn ní pozd jších p edpis  
6 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti 

vodní politiky ve zn ní sm rnice 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se m ní sm rnice 2000/60/ES a 2008/105/ES,  
pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky 
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V článku 4 odst. 1a) iv) RSV definovala Evropská unie závazek postupného snižování priorit-
ních nebezpečných látek podle přílohy X. Vzhledem k značné nebezpečnosti a akumulaci je pro 
20 látek, které byly klasifikovány jako nebezpečné prioritní látky (mj. Hg, Cd a TBT), požadová-
no zrušení všech vnosů, pocházejících z lidských činností, do životního prostředí nejpozději do 
roku 2028. Podle článku 5 směrnice 2008/105/ES vypracovaly členské státy pro národní plány 
v mezinárodní oblasti povodí Labe seznam emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a 
znečišťujících látek uvedených v části A přílohy I jmenované směrnice. Tyto seznamy vychá-
zejí z analýzy charakteristik a monitorování podle Rámcové směrnice o vodách, z evropského 
registru úniků a přenosů znečišťujících látek (viz http://prtr.ec.europa.eu/) a obdobných ná-
rodních registrů a z dalších dostupných údajů. Pomocí této inventarizace byl zaveden nový 
nástroj, který má prověřit, zda jsou dodržovány uvedené cíle zastavení nebo postupného od-
stranění, resp. snížení látkových vnosů. Zvláštní pozornost se zde věnuje zjišťování koncen-
trací těch ukazatelů, pro které je třeba analyzovat dlouhodobé trendy. Jedná se tedy o prioritní 
látky s tendencí akumulace v sedimentech nebo biotě. Odhad trendů bude možný až ve dru-
hém plánovacím období. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v národních plánech povodí (odkazy 
viz kapitola 2 v části I. Úvod). Seznam emisí, úniků a vypouštění podle článku 5 směrnice 
2008/105/ES za českou část povodí Labe je k dispozici na http://portal.cenia.cz/irz/ (Integro-
vaný registr znečišťování, kvantifikace jednotlivých znečišťujících látek za dílčí povodí bude 
zaslána v rámci reportingu národních dat do systému WISE) a za německou část povodí Labe 
na www.wasserblick.net/servlet/is/142651. 
 
Dopady („impacts“) se rozumí „dopady vlivů na životní prostředí (např. úhyn ryb, změna eko-
systému)“. Pro útvary povrchových vod jsou za dopady označovány narušení ekologického 
stavu nebo potenciálu s ohledem na jeho biologické, hydromorfologické a fyzikálně-chemické 
složky, resp. narušení chemického stavu v důsledku jednoho nebo několika vlivů. Při pláno-
vání a realizaci nových záměrů s vlivy a dopady na životní prostředí je zapotřebí brát v úvahu 
zákaz zhoršování stavu podle článku 4 RSV7. 
 
Výsledky hodnocení podle jednotlivých typů hlavních vlivů v útvarech povrchových vod jsou 
uvedeny v tabulce II-2.1-1. Lze konstatovat, že v každém vodním útvaru se mnohdy projevuje 
nikoliv pouze jeden, nýbrž několik typů vlivů. Procentuální rozložení hlavních typů vlivů v mezi-
národní oblasti povodí Labe znázorňuje obr. II-2.1-1. 
 

 
 
Obr. II-2.1-1: Hlavní typy vlivů v útvarech povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe 

                                                 
7 V tomto smyslu viz také rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 1. 7. 2015 (případ č. C-461/13). 
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Tab. II-2.1-1: Významné vlivy u povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe  

Koordina ní oblast 
Po et útvar  
povrchových 
vod celkem 

Hlavní typy vliv  
(po et vodních útvar  v dané koordina ní oblasti) 

bodové  
zdroje 

plošné 
zdroje 

odb ry 
vody 

regulace 
odtoku vody  

a/nebo  
morfologické 

úpravy 

ostatní vlivy 

Kategorie eky 

Horní a st ední Labe 205 84 74 2 66 0 
Horní Vltava 245 76 85 3 100 8 
Berounka 87 26 38 0 65 0 
Dolní Vltava 79 23 60 0 70 0 
Oh e a dolní Labe 123 98 116 3 29 0 
Mulde-Labe- erný Halštrov 592 282 576 6 514 15 
Sála 357 155 355 19 318 42 
Havola 981 635 967 50 868 32 
St ední Labe / Elde 404 104 404 14 393 49 
Slapový úsek Labe 442 27 442 4 439 1 
Mezinárodní oblast povodí Labe 3 515 1 510 3 117 101 2 862 147 

Kategorie jezera 
Horní a st ední Labe 10 2 3 0 10 0 
Horní Vltava 20 11 7 0 18 0 
Berounka 5 1 1 0 5 0 
Dolní Vltava 4 0 0 0 4 0 
Oh e a dolní Labe 10 0 1 0 12 0 
Mulde-Labe- erný Halštrov 24 0 22 0 0 0 
Sála 36 6 36 0 2 0 
Havola 215 85 212 3 11 22 
St ední Labe / Elde 73 2 73 0 1 1 
Slapový úsek Labe 15 5 15 1 1 3 
Mezinárodní oblast povodí Labe 412 112 370 4 64 26 

Kategorie brakické vody 
Slapový úsek Labe / MOP Labe 1 0 1 0 1 0 

Kategorie pob ežní vody 
Slapový úsek Labe / MOP Labe 5 0 5 0 0 0 

Povrchové vody celkem 
Mezinárodní oblast povodí Labe 3 933 1 622 3 493 105 2 927 173 

 

Hlavním typem vliv  jsou vlivy v d sledku zne išt ní z plošných zdroj  (k nim pat í zejména 
živiny ze zem d lsky využívaných ploch i více zne išt né remobilizovatelné staré sedimenty) 
a morfologických úprav a/nebo regulace odtoku. Pom rn  vysoký podíl vliv  morfologických 
úprav v eské ásti povodí je ovšem dán tím, že byly tyto vlivy p i azeny k nevyhovujícím biolo-
gickým složkám a budou se ješt  dále ov ovat. Dalším st žejním bodem vliv  jsou bodové 
zdroje zne išt ní. Odb ry vody a ostatní vlivy mají druho adý význam. 
 
Informace o jednotlivých vlivech jsou uvedeny v národních plánech povodí (viz kapitola 2 
v ásti I. Úvod). 
 
V d sledku dopad  lidské innosti není dosud v tšina útvar  povrchových vod v dobrém stavu. 
Pro uvedení vodních útvar  do dobrého stavu bude t eba i nadále realizovat adu opat ení. 
V souvislosti s t mito úvahami byly již p ed zpracováním aktualizace Mezinárodního plánu ob-
lasti povodí Labe definovány významné problémy nakládání s vodami, které je t eba koordino-
vat na mezinárodní úrovni. Tyto problémy nakládání s vodami a s nimi související environmen-
tální cíle jsou pojednány v kapitole 5.1. 
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2.2 Podzemní vody 

K p epracování a aktualizaci analýzy vliv  a dopad  z roku 2004 došlo v mezinárodní oblasti 
povodí Labe po získání prvních, p íp. dopl ujících dat m ení pro plán povodí 2009 a poté op t 
v roce 2013 v souvislosti s p ípravou plánu povodí 2015. 
 
V rámci této aktualizace byly nejd íve zjiš ovány všechny vlivy, které mohou p sobit na útvary 
podzemních vod, a následn  byly posuzovány jejich možné dopady. Vlivy, které mohou zp so-
bit nedosažení dobrého kvantitativního nebo chemického stavu k roku 2021 jsou tyto: 

 plošné zdroje zne išt ní: zem d lství, atmosférická depozice ( eská republika); ostatní 
zdroje jsou mén  významné (chyb jící p ipojení nebo špatný stav kanalizace, plošn  
rozmíst ná su  z ruin8), 

 bodové zdroje zne išt ní: staré ekologické zát že, v etn  starých skládek; ostatní zdroje 
jsou mén  významné ( eská republika: vypoušt né išt né odpadní vody), 

 odb ry podzemních vod: ve ejné zásobování pitnou vodou, t žba hn dého uhlí (N mecko), 
 další antropogenní vlivy: dopady t žby surovin (ovlivn ní chemického i kvantitativního 

stavu), geotermální vrty ( eská republika – ovlivn ní zejména kvantitativního stavu), 
 intruze slané vody (severní N mecko). 

 
Vlastní hodnocení probíhalo následujícím zp sobem: 

 Po inventarizaci všech potenciálních antropogenních vliv  byla vyhodnocena jejich vý-
znamnost, tj. jestli mohou zp sobit nedosažení dobrého chemického nebo kvantitativního 
stavu (významné vlivy).  

 Pak následovalo zjišt ní trend  významných vliv  do roku 2021 a podle výsledk  byl se-
znam významných vliv  upraven.  

 Jako rizikové byly ozna eny ty útvary podzemních vod, ve kterých se vyskytoval alespo  
jeden významný vliv, který m že k roku 2021 zp sobit nedosažení dobrého stavu. 

 
Aktualizace analýz a p ezkoumání podle lánku 5 odst. 2 RSV je obsažena v národních plánech 
povodí, kde jsou také blíže specifikovány a územn  vymezeny uvedené vlivy, které se 
v ur itých regionech projevují r zným zp sobem. 
 
Tabulka II-2.2-1 zachycuje pro mezinárodní oblast povodí Labe a pro jednotlivé lenské státy 
etnost, s kterou jednotlivé typy vliv  vedly k za azení útvaru podzemních vod mezi rizikové 

(„at risk“). P itom je t eba vzít v úvahu, že u ásti útvar  bylo ur ujících n kolik r zných typ  
vliv  sou asn . 

                                                 
8 Specifický problém N mecka, zvlášt  v Berlín  a Dráž anech (ruiny z 2. sv tové války) 
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Tab. II-2.2-1: P ehled rizikových útvar  podzemních vod k roku 2021 a vliv , které toto riziko 
zp sobují 

Mezinárodní oblast povodí Labe 
(celkem 334 útvar  podzemních vod)) 

Po et útvar  podzemních vod s hodnocením 

Rizikový  
kvantitativní stav 56 

P í inné vlivy  
Rizikový 
chemický 

stav 
220 

P í inné vlivy 

Odb ry Následky 
t žby1) Intruze Plošné 

zdroje 
Bodové 
zdroje 

Následky 
t žby 

49 7 1 196 63 36 
eská republika 

(celkem 100 útvar  podzemních vod)) 
Po et útvar  podzemních vod s hodnocením 

Rizikový  
kvantitativní stav 40 

P í inné vlivy 
Rizikový 
chemický 

stav 
98 

P í inné vlivy 

Odb ry Následky 
t žby1) Intruze Plošné 

zdroje 
Bodové 
zdroje 

Následky 
t žby 

40 1 0 97 53 1 
N mecko 

(celkem 228 útvar  podzemních vod)) 
Po et útvar  podzemních vod s hodnocením 

Rizikový  
kvantitativní stav 16 

P í inné vlivy 
Rizikový  
chemický 

stav 
122 

P í inné vlivy 

Odb ry Následky 
t žby Intruze Plošné 

zdroje 
Bodové 
zdroje 

Následky 
t žby 

9 6 1 99 10 35 
Rakousko 

(celkem 1 útvar podzemních vod)) 
Po et útvar  podzemních vod s hodnocením 

Rizikový  
kvantitativní stav 0 

P í inné vlivy 
Rizikový 
chemický 

stav 
0 

P í inné vlivy 

Odb ry Následky 
t žby Intruze Plošné 

zdroje 
Bodové 
zdroje 

Následky 
t žby 

      
Polsko 

(celkem 5 útvar  podzemních vod)) 
Po et útvar  podzemních vod s hodnocením 

Rizikový  
kvantitativní stav 0 

P í inné vlivy 
Rizikový 
chemický 

stav 
0 

P í inné vlivy 

Odb ry Následky 
t žby Intruze Plošné 

zdroje 
Bodové 
zdroje 

Následky 
t žby 

      
1) V údajích za eskou republiku jsou u kvantitativního stavu za azeny pod následky t žby také další vlivy (nap . geotermální vrty 

apod.). 
 
 
Vzhledem ke svému specifickému významu pro mezinárodní oblast povodí Labe bylo zatížení 
živinami z plošných zdroj  za azeno mezi významné problémy nakládání s vodami. Dalším vý-
znamným vlivem na podzemní vody jsou následky t žby surovin. asto p sobí oba tyto typy 
zne išt ní a priori pouze na útvary podzemních vod, než dojde prost ednictvím základního od-
toku k ovlivn ní ekologické a chemické kvality systém  povrchových vod, souvisejících s daným 
útvarem podzemních vod. Z d vodu specifických vlastností povodí Labe neexistuje žádný p ímý 
vztah mezi ovlivn nými útvary podzemních vod na mezinárodní úrovni. Na rozdíl od zne išt ní 
živinami však následky t žby surovin nemají mezinárodní p eshrani ní dopady ani nep ímo, 
tj. prost ednictvím souvisejících povrchových vod, a proto nebyly za azeny mezi významné 
problémy nakládání s vodami na nadregionální, nýbrž na regionální úrovni. 
 



24 / 123 

3. Identifikace a mapové znázorn ní chrán ných oblastí 

Podle lánku 6 odst. 1 a p ílohy IV RSV z ídily státy v rámci mezinárodní oblasti povodí Labe 
národní registry všech chrán ných oblastí. Tyto registry byly z ízeny poprvé v roce 2004 a byly 
sou ástí zpráv stát  v roce 2005 k analýze charakteristik podle lánku 5 RSV. 
 
Registry zahrnují oblasti, které byly podle právních p edpis  Spole enství vymezeny jako oblas-
ti vyžadující zvláštní ochranu povrchových a podzemních vod nebo zachování stanoviš  a druh  
s vazbou na vodní prost edí.  
 
Registry stát  v mezinárodní oblasti povodí Labe obsahují tyto typy chrán ných oblastí: 

 oblasti vymezené pro odb r vody ur ené k lidské spot eb , 
 rekrea ní vody (vody ke koupání), 
 oblasti citlivé na živiny, 
 oblasti vymezené pro ochranu stanoviš  nebo druh , chrán né pta í oblasti (NATURA 

2000). 
 
Krom  toho byly v rámci Zprávy 2005 zdokumentovány také rybné a m kkýšové vody podle 
sm rnic 78/659/EHS9 a 79/923/EHS10. Ty však nebyly sou ástí registr  chrán ných oblastí. 
Ob  uvedené sm rnice byly navíc koncem roku 2013 podle lánku 22 RSV zrušeny. Úloha 
t chto sm rnic je pln na v rámci hodnocení biologických složek, které jsou relevantní pro stav 
vodního útvaru, tedy v etn  ryb a m kkýš . 
 
V mezinárodní oblasti povodí Labe nebyly vymezeny žádné oblasti pro ochranu hospodá sky 
významných druh  vázaných na vodní prost edí. 
 
Informování o stavu vodních útvar , stanovených jako oblasti vymezené pro odb r vody ur ené 
k lidské spot eb , není upraveno žádnou další sm rnicí. Státy v povodí Labe proto podávají 
zprávy o stavu t chto útvar  Evropské komisi podle ustanovení Rámcové sm rnice o vodách. 
 
U ostatních chrán ných oblastí obsažených v registrech stát  v povodí Labe jsou zprávy podává-
ny samostatn  podle ustanovení p íslušných sm rnic. Informace z t chto zpráv tudíž nejsou uvá-
d ny duplicitn  p i reportingu podle Rámcové sm rnice o vodách. 
 
Dále jsou uvedeny obecné informace k typ m výše uvedených chrán ných oblastí. Bližší infor-
mace o chrán ných oblastech, jejich zm ny oproti plánu povodí z roku 2009 a p ípadný vý et a 
mapové znázorn ní chrán ných oblastí je uvedeno v aktualizacích národních plán  povodí (viz 
kapitola 2 v ásti I. Úvod). 
 
 
Oblasti vymezené pro odb r vody ur ené k lidské spot eb  

Do registru chrán ných oblastí byly za azeny všechny vodní útvary využívané k odb ru vody 
ur ené k lidské spot eb , které poskytují pr m rn  více než 10 m3 vody za den nebo slouží více 
než 50 osobám, a vodní útvary uvažované pro tento ú el (p íloha IV i a l. 7 odst. 1 RSV). 
 
Podle Rámcové sm rnice o vodách se sleduje stav vodních útvar  ur ených podle lánku 7 
RSV, které poskytují v pr m ru více než 100 m3 za den, v rámci dopl kového monitorování 
podle p ílohy V, ást 1.3.5. Na t chto útvarech musí být monitorovány všechny vypoušt né prio-
ritní látky a všechny ostatní látky vypoušt né ve významných množstvích, které by mohly  
                                                 
9 V roce 2006 bylo vydáno kodifikované zn ní sm rnice (2006/44/ES ze dne 6. zá í 2006). 
10 V roce 2006 bylo vydáno kodifikované zn ní sm rnice (2006/113/ES ze dne 12. prosince 2006). 
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ovlivnit stav vodního útvaru a které jsou omezovány podle ustanovení sm rnice 98/83/ES 
o jakosti vody ur ené k lidské spot eb . 
 
Krom  spln ní environmentálních cíl  podle Rámcové sm rnice o vodách v etn  norem kvality 
pro prioritní látky a n které další zne iš ující látky podle dce iné sm rnice11 mají lenské státy 
zajistit pro každý vodní útvar stanovený jako oblast vymezená pro odb r vody ur ené k lidské 
spot eb , aby za použitého režimu úpravy vody a v souladu s právními p edpisy spole enství 
splnila upravená voda požadavky sm rnice 98/83/ES o jakosti vody ur ené k lidské spot eb 12. 

lenské státy mají dále zajistit nezbytnou ochranu ur ených vodních útvar  s cílem zabrán ní 
zhoršování jejich kvality, ímž p isp jí ke snížení stupn  úpravy pot ebného pro výrobu pitné vo-
dy. Pro tyto vodní útvary z ídily lenské státy v mezinárodní oblasti povodí Labe ochranná pásma. 
 
 
Rekrea ní vody (vody ke koupání) 

Za rekrea ní vody podle p ílohy IV RSV jsou v mezinárodní oblasti povodí Labe považovány 
vody ke koupání, které byly vymezeny podle sm rnice ES o jakosti vody ke koupání 
(76/160/EHS), resp. podle novely této sm rnice (2006/7/ES) a její transpozice do právních 
norem lenských stát . 
 
 
Oblasti citlivé na živiny  

K ochran  vod p ed zne išt ním dusi nany ze zem d lských zdroj  podle nitrátové sm rnice 
(91/676/EHS) stanovila eská republika zranitelné oblasti a v t chto oblastech ak ním pro-
gramem upravila používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st ídání plodin a prová-
d ní protierozních opat ení. Vymezení zranitelných oblastí podléhá p ezkoumání v intervalech 
ne delších než ty i roky. Poslední aktualizace zranitelných oblastí a ak ního programu byla 
v eské republice provedena v roce 2012, další se o ekává v roce 2016. 
 
Spolková republika N mecko provádí celostátn  na veškerých zem d lských plochách ak ní 
programy k ochran  vod p ed zne išt ním dusi nany ze zem d lských zdroj  podle nitrátové 
sm rnice. Proto není v rámci N mecka uplat ováno vymezení zranitelných oblastí. K transpozi-
ci nitrátové sm rnice na celostátní úrovni došlo v rámci na ízení o hnojivech a na úrovni spolko-
vých zemí prost ednictvím ustanovení v na ízeních o technických za ízeních a v zemských 
vodních zákonech. 
 
Sm rnice o išt ní m stských odpadních vod (91/271/EHS) se týká odvád ní, išt ní a vypouš-
t ní m stských odpadních vod a išt ní a vypoušt ní odpadních vod z ur itých pr myslových 
odv tví. 
 
Podle této sm rnice vyhlásila eská republika celou eskou ást povodí Labe jako citlivou 
oblast. Také v N mecku byla celá n mecká ást povodí Labe vyhlášena podle sm rnice o iš-
t ní m stských odpadních vod za citlivou oblast. 
 
Uplatn ní nitrátové sm rnice i sm rnice o išt ní m stských odpadních vod na celém území 
N mecka vyplývá z mezinárodních úmluv zam ených na ochranu mo ského prost edí. Celo-
plošná opat ení by m la p isp t zejména k dosažení snížení vnos  živin do mo ských vod, které 
bylo dohodnuto v rámci mezinárodní konference o ochran  Severního mo e. 

                                                 
11 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti 

vodní politiky ve zn ní sm rnice 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013 
12  Sm rnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody ur ené k lidské spot eb  ve zn ní na ízení Evropského parla-

mentu a Rady (ES) . 1882/2003 ze dne 29. zá í 2003 a na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 596/2009 ze dne 
18. ervna 2009 
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Oblasti vymezené pro ochranu stanoviš  nebo druh , chrán né pta í oblasti 

Sou ástí registru chrán ných oblastí jsou rovn ž oblasti, které byly Evropské komisi navrženy 
k za azení do evropské ekologické soustavy Natura 2000, tj. oblasti, které jí byly jmenovit  nahlá-
šeny jako území vymezená podle sm rnice o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících živo i-
ch  a plan  rostoucích rostlin (92/43/EHS) nebo jako pta í oblasti podle sm rnice o ochran  vol-
n  žijících pták  (79/409/EHS). Do registru byly vybrány ty chrán né oblasti, kde je d ležitým 
faktorem zachování nebo zlepšení stavu vod (území podle sm rnice o stanovištích, resp. pta í 
oblasti s vazbou na vodní prost edí). V eské republice sem byly krom  toho za azeny také mo-
k ady mezinárodního významu, vymezené podle Ramsarské úmluvy13. Plochy chrán ných oblas-
tí, nahlášených podle sm rnice o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících živo ich  a plan  
rostoucích rostlin a podle sm rnice o ochran  voln  žijících pták , se mohou p ekrývat. 
 
Výše uvedené chrán né oblasti musí vedle environmentálních cíl  podle Rámcové sm rnice 
o vodách spl ovat také požadavky na vodu v právních p edpisech, kterými byly vyhlášeny. P itom 
pro spln ní t chto požadavk  platí p ípadn  jiné lh ty než pro environmentální cíle podle Rám-
cové sm rnice o vodách. 
 
V následující tabulce II-3-1 je uveden po et chrán ných oblastí podle jejich typ  v jednotlivých 
státech a za celou mezinárodní oblast povodí Labe. 
 
Tab. II-3-1: Po et chrán ných oblastí z registr  stát  podle lánku 6 RSV v mezinárodní oblasti 

povodí Labe 

Typ chrán né 
oblasti 

Vodní útvary 
podle l. 7 

odst. 1 RSV 

Vody  
ke koupání 

Oblasti citlivé na živiny Natura 2000 
zranitelné 

oblasti 
citlivé  
oblasti stanovišt  pta í oblasti 

R 240 96 4 2341) 2) 381 9 
N mecko 255 557 2) 2) 1 120 221 
Rakousko 1 2 2) 2) 2 2 
Polsko 1 0 0 0 8 3 
Mez. oblast 
povodí Labe 497 655 — — 1 511 235 

1) po et katastrálních území 
2) Plošn  v celé národní ásti mezinárodní oblasti povodí Labe (viz text výše). 
 
 
 
 
4. Monitorovací sít  a výsledky hodnocení stavu vodních útvar  

Od konce roku 2006 jsou ustaveny programy pro monitorování stavu povrchových a podzem-
ních vod a chrán ných oblastí, jejichž ú elem je zajistit provázaný a úplný p ehled o stavu vod. 
 
Monitorování je nástrojem k plánování a kontrole úsp šnosti opat ení, provedených za ú elem 
ochrany a zlepšení jakosti vod. Výsledky monitorování jsou základem pro hodnocení stavu vod-
ních útvar . 
 
V rámci monitorování vod se v povrchových i v podzemních vodách a v chrán ných oblastech 
sleduje celá ada ukazatel . Sledování povrchových vod slouží ve výsledku ke zdokumentování 
a zobrazení jejich ekologického a chemického stavu (resp. ekologického potenciálu), sledování 
podzemních vod ke znázorn ní jejich kvantitativního a chemického stavu. 
                                                 
13  Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar, 2 February 1971) 
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P ehled monitorovacích program  s údaji o struktu e a rozsahu sledovaných ukazatel  je pro 
povrchové vody obsažen v kapitole 4.1 a pro podzemní vody v kapitole 4.3. Specifické poža-
davky na monitorování chrán ných oblastí jsou uvedeny v kapitole 4.5. Tabulka II-4-1 poskytuje 
p ehled etnosti monitorování v mezinárodní oblasti povodí Labe. 
 
Tab. II-4-1: P ehled etnosti monitorování v mezinárodní oblasti povodí Labe 

 
Povrchové vody 

eky – jezera –  
brakické vody – pob ežní vody 

Podzemní vody 

Situa ní  
monitorování 

Ekologický stav / potenciál 
(podle národních p edpis ,  
liší se podle sledovaných složek) 

Chemický stav 
(4 až 12x ro n  v p ípad  vypoušt ní) 
na 184 m rných profilech 
v mezinárodní oblasti povodí Labe 

Chemický stav 
R: v zásad  2 m ení každý tvrtý rok 

N mecko: zpravidla 1x ro n , každoro n , 
minimáln  však 1x za plánovací období  

Polsko: v zásad  1 m ení každý t etí rok 
Rakousko: minimáln  1x ro n , každý rok, 

ur ité ukazatele pesticid  1x za plánovací 
období) 

Celkem na cca 1 750 monitorovacích objektech 
v mezinárodní oblasti povodí Labe 

Provozní  
monitorování 

Ekologický stav / potenciál 
(podle národních p edpis ,  
liší se podle sledovaných složek) 

Chemický stav 
(podle národních p edpis ) 
na cca 3 900 m rných profilech 
v mezinárodní oblasti povodí Labe 

Chemický stav 
R: v zásad  2x ro n  

N mecko: minimáln  1x ro n  každý rok 
Polsko: v zásad  1x ro n , každý rok 
Rakousko: minimáln  1x ro n , každý rok 
Celkem na cca 1 950 monitorovacích objektech 
v mezinárodní oblasti povodí Labe 

Pozn.: Provozní monitoring se provádí v dob , 
kdy neprobíhá situa ní monitoring. 

Pr zkumné  
monitorování 

Ekologický stav / potenciál 
Chemický stav 
(v p ípad  zatížení vod  
m ení dle pot eby)

 

Monitorovací sí  – 
hladina podzem-
ních vod 

 

Kvantitativní stav 
R:  zpravidla denn , minimáln  však 1x týdn , 

každý rok 
N mecko: minimáln  1x m sí n , každý rok 
Polsko: minimáln  1x týdn , každý rok 
Rakousko: minimáln  1x za plánovací období, 

hodnotí se pomocí bilancování (využitelné 
zdroje – odb ry), viz tab. II-4.3-1 

Celkem na cca 4 900 monitorovacích objektech 
v mezinárodní oblasti povodí Labe 

 
 
 
 

4.1 Monitorovací programy povrchových vod 

Monitorování stavu útvar  povrchových vod vychází z požadavk  p ílohy V RSV, která je konci-
pována tak, aby bylo možno získat rozsáhlé a ucelené poznatky o ekologickém a chemickém 
stavu vodních útvar . Metody a programy m ení i monitorovací sít  jsou po inventarizaci vliv  
a vyhodnocení výsledk  pr b žn  modifikovány. 
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V rámci monitorovacího programu se rozlišuje: 
 situa ní monitorování, 
 provozní monitorování a 
 pr zkumné monitorování. 

 
 
Situa ní monitorování 

Situa ní monitorování slouží k p ezkoumání analýzy charakteristik a hodnocení dlouhodobých 
trend . Výb r m rných profil  se provád l v závislosti na velikosti povodí ek, velikosti jezer 
a na pr b hu státních hranic. Na každém monitorovacím míst  se sledují ukazatele pro všech-
ny složky kvality (biologické, hydromorfologické, fyzikáln  chemické složky, prioritní látky, zne-
iš ující látky) podle stanovené etnosti monitorování. Umíst ní m rných profil  situa ního 

monitorování v mezinárodní oblasti povodí Labe je znázorn no na map  . 4.1. 
 
V následující tabulce II-4.1-1 je uveden po et m rných profil  situa ního monitoringu v meziná-
rodní oblasti povodí Labe celkem a v jednotlivých státech, rozd lený do ty  kategorií povrcho-
vých vod. 
 
Tab. II-4.1-1: P ehled m rných profil  situa ního monitorování na povrchových vodách 

v mezinárodní oblasti povodí Labe  

Kategorie  
povrchových vod1) 

Po et útvar   
povrchových vod 

celkem 

Plocha2) 
[km2] 

Po et  
m rných profil   

situa ního  
monitorování 

Hustota m icí sít
[km2 na 1 m rný 

profil] 

Mezinárodní oblast povodí Labe 

eky 3 515 148 268 116 1 278 
Jezera 412 1 135 87 13 
Brakické vody 1 400 3 133 
Pob ežní vody 5 2 558 9 284 
Celkem 3 933 150 8263) 215  

eská republika 

eky 629 49 933 48 1 040 
Jezera 49 202 3 67 
Celkem 678  51  

N mecko 

eky 2 779 97 175 63 1 542 
Jezera 361 931 84 11 
Brakické vody 1 400 3 133 
Pob ežní vody 5 2 558 9 284 
Celkem 3 146  159  

Rakousko 

eky 99 920 1 920 
Jezera 2 1 0  
Celkem 101  1  

Polsko 

eky 8 240 4 60 
1) V tabulce nejsou uvedeny kategorie povrchových vod, které se v jednotlivých státech nevyskytují, resp. které nejsou relevantní. 
2) U ek se jedná o celkovou plochu povodí, u jezer, brakických a pob ežních vod o plochu vodních útvar . 
3) Celková plocha mezinárodní oblasti povodí Labe v etn  plochy pob ežních vod. 
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Provozní monitorování 

Provozní monitorování slouží ke zdokumentování stavu vod, které nedosáhnou platných envi-
ronmentálních cíl , jako východisko pro výb r nezbytných opat ení a ke kontrole úsp šnosti. 
Krom  toho m že být dopl kem situa ního monitoringu, aby tak bylo možno zajistit spolehlivé 
hodnocení rozsahu kolísání a trend  vývoje. 
 
V rámci tohoto monitoringu se sledují: 

 u složek biologické kvality ty ukazatele, které jsou nejcitliv jší v i vliv m, 
 prioritní látky nebo jiné zne iš ující látky vnášené ve významném množství, 
 fyzikáln -chemické složky, které podporují složky biologické kvality, 
 indikativní ukazatele pro ty složky hydromorfologické kvality, které jsou nejcitliv jší v i 

zjišt ným vliv m. 
 

etnost monitorování je zvolena tak, aby bylo možno pro hodnocení relevantních složek kvality 
zajistit dosta ující množství dat. 
 
V tabulce II-4.1-2 je uveden celkový po et m rných profil  provozního monitoringu v mezinárodní 
oblasti povodí Labe a v jednotlivých státech, rozd lený do ty  kategorií povrchových vod. 
 
Tab. II-4.1-2: P ehled m rných profil  provozního monitorování na povrchových vodách 

v mezinárodní oblasti povodí Labe 

Kategorie  
povrchových vod1) 

Po et útvar   
povrchových vod 

celkem 

Plocha2) 
[km2] 

Po et 
m rných profil  

provozního  
monitorování 

Hustota m icí sít
[km2 na 1 m rný 

profil] 

Mezinárodní oblast povodí Labe 
eky 3 515 148 268 3 485 43 

Jezera 412 1 135 479 2 
Brakické vody 1 400 2 200 
Pob ežní vody 5 2 558 8 320 
Celkem 3 933 150 8263) 3 974 — 

eská republika 
eky 629 49 933 594 84 

Jezera 49 202 38 5 
Celkem 678  632 — 

N mecko 
eky 2 779 97 175 2 843 34 

Jezera 361 931 441 2 
Brakické vody 1 400 2 200 
Pob ežní vody 5 2 558 8 320 
Celkem 3 146  3 294 — 

Rakousko 
eky 99 920 47 20 

Jezera 2 1 0 — 
Celkem 101  47 — 

Polsko 
eky 8 240 1 240 

1) V tabulce nejsou uvedeny kategorie povrchových vod, které se v jednotlivých státech nevyskytují, resp. které nejsou relevantní. 
2) U ek se jedná o celkovou plochu povodí, u jezer, brakických a pob ežních vod o plochu vodních útvar . 
3) Celková plocha mezinárodní oblasti povodí Labe v etn  plochy pob ežních vod. 
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Pr zkumné monitorování 

Cílem pr zkumného monitorování je získat informace o p í inách a možnostech odstran ní vli-
v  negativn  ovliv ujících stav povrchových vod. K nim pat í p edevším zjiš ování velikosti a 
dopad  havarijního zne išt ní nebo p i mimo ádných situacích na toku, nap . p i povodni. Dále 
se toto monitorování uplatní tam, kde se došlo k p ekro ení hodnot a nejsou známy jejich p í i-
ny. O rozsahu a období sledování se rozhoduje v závislosti na ešené problematice, což je 
v ur itých p ípadech t eba stanovit v krátkodobém asovém horizontu. 
 
V p ípad  havarijního zne išt ní hraje velkou roli informování subjekt  ležících níže, aby mohly 
v as podniknout opat ení k minimalizaci dopad  a zahájit cílené sledování kvality vody. Z inicia-
tivy MKOL existuje již od roku 1991 jednotný systém p edávání informací o míst , dob  a roz-
sahu havarijního zne išt ní vod v povodí Labe – „Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe“ 
(MKOL 2012b). P i jeho druhé novelizaci v roce 2004 byl tento systém rozší en o p edpov dní 
model – Poplachový model Labe, který je ur en pro p ípady havárií, kdy se do Labe dostane 
v tší množství chemikálií. Model vypo ítá, kdy vlna zne iš ujících látek dorazí do jednotlivých 
m st na Labi, jak vysoká bude koncentrace škodlivin a kdy koncentrace škodlivin natolik po-
klesne, že bude možno vodu z Labe op t využívat (odb ry b ehové infiltrace pro úpravu na pit-
nou vodu, odb ry pro ú ely zavlažování, jako chladicí voda apod.). 
 
 
Mezinárodní program m ení Labe 
 
Sou ástí situa ního monitoringu v povodí Labe je Mezinárodní program m ení Labe. Tento 
program (stav 2015) zahrnuje celkem 19 m rných profil , z toho 9 m rných profil  na toku Labe 
(4 v eské republice a 5 v N mecku) a 10 m rných profil  na významných p ítocích (3 v eské 
republice a 7 v N mecku). U p ítok  v eské republice je to ústí Vltavy, jejího p ítoku Berounky 
a ústí Oh e, v N mecku ústí erného Halštrova (Schwarze Elster), Mulde, Sály (Saale) a jejích 
p ítok  Unstrut a Bílý Halštrov (Weiße Elster), ústí Havoly (Havel) a jejího p ítoku Sprévy 
(Spree). Tím lze podle dohodnutého postupu získat ucelený p ehled o stavu kvality vody a vý-
skytu zne išt ní v mezinárodní oblasti povodí Labe. Výsledky m ení jsou k dispozici na inter-
netových stránkách MKOL (www.ikse-mkol.org). 
 
Rozsah sledování Mezinárodního programu m ení Labe je koordinován a každoro n  aktuali-
zován a p edkládán ke schválení MKOL. Je sledována široká škála zne iš ujících látek ve vod  
a v sedimentovatelných plaveninách. Vedle relevantních látek pro stanovení chemického stavu 
podle Rámcové sm rnice o vodách je to i celá ada dalších zne iš ujících látek specifických pro 
Labe. P ipojeno je i pravidelné sledování biologických ukazatel  a výhledov  se po ítá se sta-
novením zne iš ujících látek v biot . O n kterých ukazatelích jakosti vody jsou k dispozici kon-
tinuální informace.  
 
Výsledky Mezinárodního programu m ení Labe slouží k hodnocení ekologického a chemické-
ho stavu vodních útvar , k hodnocení vývojových trend  (jak v koncentracích, tak v látkových 
odnosech) a celkov  pak ke kontrole dosahování cíl  Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe. 
Krom  toho výsledky monitoringu slouží k podchycení havarijního, p ípadn  mimo ádného zne-
išt ní, jehož výskyt je následn  spole n  projednáván.  

 
Základním pozitivem Mezinárodního programu m ení Labe je, že jsou získávána data pro celé 
povodí Labe, že monitoring probíhá dlouhodob  a koordinovan  a že výsledky jsou každoro n  
zve ej ovány na internetových stránkách MKOL. V druhém plánovacím období má být analyzo-
váno, do jaké míry je sou asná podoba Mezinárodního programu m ení Labe dosta ující nato, 
aby do budoucna podchytila také potenciální dopady zm ny klimatu na vody. P i aktualizacích 
Mezinárodního programu m ení Labe bude také prov ováno za azení sledování nových 
zne iš ujících látek, nap . relevantních látek pro pitnou vodu, jako jsou lé iva. P i tomto prov -
ení bude bráno v úvahu i Evropské memorandum vodních tok  ke kvalitativnímu zajišt ní 
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získávání pitné vody.14 Dále budou stanoveny vybrané látky z programu m ení, pro které 
budou v bilan ních profilech sledovány ro ní odnosy a analyzován trend na základ  vývoje 
mediánu koncentrací. 
 
Laborato e, které jsou zapojeny do Mezinárodního programu m ení Labe, pracují na základ  
evropských standard  a norem (zejména EN ISO/IEC 17025:2005). Vedle toho se provádí pr -
b žné porovnávání výsledk  stanovení sledovaných ukazatel  v hrani ním profilu Labe H en-
sko / Schmilka a spole né odb ry a analýzy laborato í, které se podílejí na Mezinárodním pro-
gramu m ení Labe. Tím je zajišt na dobrá kvalita výsledk  m ení a jejich vzájemná porovna-
telnost. 
 
P ehled m rných profil  Mezinárodní programu m ení Labe je uveden na internetových strán-
kách MKOL (viz www.ikse-mkol.org). Tyto profily jsou rovn ž znázorn ny na obrázku II-4.1-1 a 
na map  . 4.1. 
 
 
 

4.2 Hodnocení stavu povrchových vod 

Hodnocení stavu útvar  povrchových vod v kategoriích eky, jezera, brakické vody a pob ežní 
vody probíhá na základ  kombinace imisních fyzikáln -chemických m ení, hydroekologických 
pr zkum , analýzy a odborných znalostí. Tímto zp sobem se získává p i p im ených nákla-
dech na monitorování plošné hodnocení vodních útvar  a hodnov rný základ pro výkon vo-
dohospodá ských inností. Stav útvar  povrchových vod se hodnotí v souladu se sm rným 
dokumentem CIS . 13 (Guidance Document No. 13 „Overall Approach to the Classification of 
Ecological Status And Ecological Potential“). 
 
Hodnocení chemického a ekologického stavu p eshrani ních útvar  povrchových vod probíhá 
koordinovan  na jednání odborník  Komisí pro hrani ní vody. Na základ  vým ny výsledk  
monitoringu a výsledk  hodnocení jednotlivých stran je dohodnuto výsledné hodnocení spole -
ných p eshrani ních vodních útvar  (viz kapitola 1.1.1) a ur ena gesce pro reporting Evropské 
komisi.  
 
Ekologický stav p irozeného vodního útvaru se hodnotí pomocí složek biologické kvality. Toto 
hodnocení podporují složky hydromorfologické, chemické a fyzikáln -chemické. Ke klasifikaci 
stavu se používá p tistup ová stupnice (velmi dobrý, dobrý, st ední, poškozený, zni ený). 
 
Rozhodující pro celkové hodnocení je nejhorší dosažený výsledek hodnocení u jedné ze složek 
biologické kvality (fytoplankton, makrofyta / fytobentos, makrozoobentos, ryby) nebo chemické a 
fyzikáln -chemické kvality (fyzikáln -chemické ukazatele a specifické zne iš ující látky). To 
znamená, že nap . vodní útvar, který vykazuje výrazné nedostatky pouze v jedné složce biolo-
gické kvality (nap . u ryb v d sledku narušené pr chodnosti toku), ale jinak spl uje všechny 
požadavky, je klasifikován jako horší než dobrý stejn  jako jiný vodní útvar, který vedle narušení 
všech biologických složek nebude spl ovat celou adu norem environmentální kvality, které jsou 
stanoveny na národní úrovni. U návrh  opat ení je proto p ikládán velký význam identifikaci a 
interpretaci jednotlivých výsledk . 
 
Pro všeobecné fyzikáln -chemické ukazatele existují v eské republice limitní hodnoty, které 
jsou stanoveny specificky pro jednotlivé typy nebo skupiny typ  vodních útvar  v závislosti na 
jednotlivých typologických charakteristikách v souladu s p ílohou II RSV. Limitní hodnoty jsou 
v eské republice p evážn  stanoveny jako medián pro jednotlivé ukazatele.  
 

                                                 
14 www.awe-elbe.de/downloads.html?file=files/inhalt/downloads/efg-memorandum_2013.pdf 
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Obr. II-4.1-1: Mapa m rných profil  Mezinárodního programu m ení Labe 
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V eské republice hraje významnou roli p i hodnocení ekologického stavu, které vychází 
z výsledk  monitoringu v reprezentativním profilu primárn  z období 2010 – 2012, p ekro ení 
chemických a fyzikáln -chemických ukazatel . Nej ast ji dochází k p ekro ení limitní hodnoty 
mezi dobrým a st edním stavem u ukazatel  Pcelk., N-NO3 a BSK5. 
 
Normy environmentální kvality pro specifické zne iš ující látky jsou stanoveny na národní úrovni 
a jsou považovány za dodržené, pokud ro ní pr m ry nam ených látkových koncentrací ne-
p ekro í na m rných profilech hodnoty norem environmentální kvality. V p ípad  nedodržení 
jedné z t chto norem environmentální kvality m že být ekologický stav vodního útvaru hodno-
cen maximáln  jako st ední. Kartograficky jsou ernou te kou ozna eny ty vodní útvary, které 
nedosahují dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu v d sledku nespln ní jedné 
nebo více norem environmentální kvality pro specifické zne iš ující látky (viz mapa . 4.2 nebo 
obr. II-4.2-1). 
 
V eské republice jsou národní normy environmentální kvality stanoveny v matrici voda pro 
90 specifických zne iš ujících látek (krom  norem environmentální kvality stanovení chemické-
ho stavu). K p ekro ení národních norem environmentální kvality pro matrici voda v hodnoce-
ném období 2010 – 2012 dochází zejména u ukazatel  AOX a metabolity alachloru. 
 
V N mecku jsou v sou asnosti stanoveny normy environmentální kvality pro 162 specifických 
zne iš ujících látek v matrici voda a sedimentovatelné plaveniny. Jsou sem zahrnuty pr myslo-
vé organické látky, pesticidy a kovy. K p ekro ení docházelo u polychlorovaných bifenyl  
(PCB), bentazonu, arsenu, m di a zinku. 
 
Pomocí celoevropské harmonizace národních metod hodnocení, požadované Rámcovou sm r-
nicí o vodách (tzv. proces mezikalibra ního porovnání), je zabezpe ováno, že výsledky národ-
ních metod biologického hodnocení jsou porovnatelné s výsledky ostatních lenských stát , 
a tím platí v EU jednotná úrove  požadavk . 
 
U um lých vodních útvar  a siln  ovlivn ných vodních útvar  (viz kapitola 1.1.3) není vhodné 
vycházet z typického p irozeného stavu vodního útvaru. V t chto vodních útvarech lze dosáh-
nout „dobrého ekologického stavu“ pouze v p ípad  významného omezení nebo zrušení užívání 
vod. Na rozdíl od p irozených vodních útvar  platí proto pro um lé a siln  ovlivn né vodní útva-
ry environmentální cíl „dobrý ekologický potenciál“. Tento cíl je definován tak, že ho lze do-
sáhnout bez významného omezení specifických zp sob  využívání vod, které jsou uvedeny 
v lánku 4 odst. 3 RSV, nebo bez újmy v širším okolí. Samotné vymezení um lých a siln  ovliv-
n ných vodních útvar  bylo provedeno na základ  požadavk , zpracovaných ve sm rných do-
kumentech v rámci procesu CIS. 
 
Podle požadavk  Rámcové sm rnice o vodách je „maximální ekologický potenciál“ dosažen po 
provedení všech opat ení ke zlepšení hydromorfologických složek, která nemají výrazn  ne-
p íznivé ú inky na zp soby využívání vod podle lánku 4 odst. 3 RSV. Maximální ekologický 
potenciál ur ují hodnoty složek biologické kvality, které odpovídají t mto hydromorfologickým 
podmínkám. „Dobrý ekologický potenciál“ se od toho m že „nepatrn “ odchylovat v biologických 
hodnotách. Navíc musí hodnoty dobrého ekologického potenciálu hydromorfologických složek 
kvality odpovídat podmínkám, za nichž lze u hodnot popsaných pro biologické složky dosáhnout 
nepatrné odchylky a u obecných fyzikáln -chemických složek je zabezpe ena funk nost eko-
systému. Krom  toho je t eba u vybraných zne iš ujících látek dbát také na dosažení dobrého 
ekologického potenciálu. 
 
P i hodnocení ekologického potenciálu se útvary povrchových vod, klasifikované jako siln  
ovlivn né nebo um lé, p i adí k nejbližší kategorii vod (nap . údolní nádrže jsou siln  ovlivn né 
í ní úseky, které jsou hodnoceny jako jezera). Ke znázorn ní výsledk  se používá ty stup o-

vá stupnice (dobrý a lepší, st ední, poškozený, zni ený). Ekologický potenciál je zjiš ován 
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na základ  požadavk  rozpracovaných ve sm rných dokumentech Evropské komise v rámci 
procesu CIS 15. 
 
Hodnocení stavu vodních útvar  na základ  jednotlivých složek kvality podléhá ur itým nejisto-
tám, které mohou mít r zné d vody: 

 Dochází k p irozeným výkyv m z d vod  klimatických, hydrologických a popula n  biolo-
gických. Období provád ného sledování dat o jakosti m že být vzhledem k výkyv m p íliš 
krátké. 

 Nelze jednozna n  ur it, ve které složce kvality se stávající vlivy projevují, protože 
v mnoha p ípadech se p ekrývá n kolik vliv  najednou. 

 Velké a heterogenní vodní útvary zt žují výb r reprezentativních monitorovacích míst. 
 
Proto se p i hodnocení ekologického stavu, resp. ekologického potenciálu udává stupe  spoleh-
livosti dat pro determina ní jistoty hodnocení stavu. Výsledky hodnocení ekologického stavu / 
potenciálu útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe jsou znázorn ny v map  
. 4.2 (pro celou oblast povodí Labe) a v tabulce II-4.2-1 pro kategorie eky, jezera, brakické 

vody a pob ežní vody, rozd lené podle koordina ních oblastí na p irozené, siln  ovlivn né a 
um lé vodní útvary. 
 
Tab. II-4.2-1: Ekologický stav / ekologický potenciál útvar  povrchových vod 

Koordina ní oblast 
Po et útvar  
povrchových 
vod celkem 

Po et útvar  povrchových vod  
v ekologickém stavu / potenciálu horším než dobrém 

celkem z toho  
p irozené  

z toho 
siln  ovlivn né  

z toho 
um lé  

Kategorie eky 
Horní a st ední Labe 205 164 140 24 0 
Horní Vltava 245 166 161 3 2 
Berounka 87 73 73 0 0 
Dolní Vltava 79 78 75 2 1 
Oh e a dolní Labe  123 110 106 3 1 
Mulde-Labe- erný Halštrov 592 563 371 105 87 
Sála 357 344 190 138 16 
Havola 981 925 375 122 428 
St ední Labe / Elde 404 384 111 170 103 
Slapový úsek Labe 442 407 69 268 70 
Mez. oblast povodí Labe 3 515 3 214 1 671 835 708 

Kategorie jezera 
Horní a st ední Labe 10 10 0 10 0 
Horní Vltava 20 12 0 12 0 
Berounka 5 2 0 2 0 
Dolní Vltava 4 3 0 3 0 
Oh e a dolní Labe 10 2 0 2 0 
Mulde-Labe- erný Halštrov 24 8 0 2 6 
Sála 36 18 1 12 5 
Havola 215 188 173 9 6 
St ední Labe / Elde 73 61 58 1 2 
Slapový úsek Labe 15 15 13 1 1 
Mez. oblast povodí Labe 412 319 245 54 20 

                                                 
15  Guidance Document No 4 „Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies“, Guidance Document 

No 13 „Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential“. 



35 / 123 

Koordina ní oblast 
Po et útvar  
povrchových 
vod celkem 

Po et útvar  povrchových vod  
v ekologickém stavu / potenciálu horším než dobrém 

celkem z toho  
p irozené  

z toho 
siln  ovlivn né  

z toho 
um lé  

Kategorie brakické vody 
Slapový úsek Labe /  
Mez. oblast povodí Labe 1 1 0 1 0 

Kategorie pob ežní vody 
Slapový úsek Labe /  
Mez. oblast povodí Labe 51) 4 4 0 0 

1) U jednoho útvaru („Küstenmeer Elbe“ – Pob ežní mo e Labe) nemusí být ekologický stav hodnocen. 
 
 
Porovnání aktuálních hodnocení ekologického stavu a stavu v roce 2009 je z odborného hledis-
ka smysluplné jen s ur itým omezením. Takováto bilance zm ny podílu vodních útvar  
v r zných t ídách hodnocení poukazuje v tšinou na zm ny, jejichž p vod nelze p isuzovat sku-
te ným zm nám stavu. Tyto zdánlivé zm ny ve výsledcích hodnocení jsou podmín ny hlavn  
metodicky (1) nebo je lze p i ítat p irozené variabilit  biologických složek kvality (2). 
 
(1) Metodicky podmín né zm ny jsou zp sobeny v tším rozsahem sledování a úpravou po-

stup  hodnocení: 
 Oproti plánu povodí v roce 2009 se zm nil rozsah a kvalita monitorovaných dat. Po et 

sledovaných m rných profil  a vodních útvar  se z ásti zv tšil (viz kapitola 4.1). Proto 
lze v sou asnosti na základ  dat z monitoringu hodnotit vodní útvary, jejichž stav musel 
být pro první plán povodí ješt  hodnocen jinými postupy – nap . p enesením výsledk  
porovnatelných vodních útvar , na základ  hydromorfologických vliv  nebo na základ  
odborného odhadu expert . V porovnání s hodnocením pro plán povodí v roce 2009 byly 
navíc v N mecku v n kolika vodních útvarech sledovány a v rámci hodnocení využity 
další složky biologické kvality. V eské republice byla tato zm na naprosto základní, 
nebo  v plánech v roce 2009 byly z biologických složek hodnoceny pouze bentos a ryby 
(a to spíše na základ  expertního odhadu), kdežto v sou asných plánech již jsou za-
stoupeny všechny relevantní biologické složky.  

 Od doby vypracování plánu povodí v roce 2009 došlo v r zných kategoriích povrchových 
vod tém  pro všechny složky biologické kvality k metodickým úpravám postup  hodno-
cení. V d sledku toho je validní asové porovnání výsledk  hodnocení pro tato spole-
enstva možné v N mecku jen s ur itým omezením. Takové úpravy byly provedeny 

mj. u postup  hodnocení makrozoobentosu (vodní toky), makrofyt (vodní toky a jezera), 
fytoplanktonu (jezera) a ryb (vodní toky). Tyto úpravy slouží k další optimalizaci hodno-
cení a ím dál více zlepšují spolehlivost a p esnost postup . Zm ny hodnocení z toho 
vyplývající se v N mecku týkají zpravidla jen ojedin lých vodních útvar , pro které je 
v tom p ípad  dosaženo p ijateln jšího hodnocení. V eské republice pak došlo 
k zásadní zm n , nebo  pro biologické složky vzhledem k nedostatku dat k roku 2009 
nebyly ani vyvinuty p íslušné metodické postupy.  

 U ur itých složek kvality doporu uje postup hodnocení navíc zohledn ní dat zjišt ných 
za delší období (nap . interval 6 let u hodnocení ryb), aby bylo dosaženo spolehlivých 
výsledk  hodnocení. Hodnocení za kratší období je spojeno s vyššími nejistotami. 

 V eské republice navíc došlo na základ  nové typologie k významnému p evymezení 
útvar  povrchových vod, krom  toho byly zm n ny i hodnoty (a v n kterých p ípadech 
i ukazatele) velmi dobrého, dobrého a st edního stavu všeobecných fyzikáln -chemické 
složky ekologického stavu / potenciálu. 
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(2) P irozené kolísání hodnot biologických složek kvality: 
 Biologické složky kvality asto vykazují vysokou p irozenou asovou variabilitu, nap . 

ve výskytu a po etním zastoupení druh . Tuto variabilitu lze p i ítat kolísání meteorolo-
gických a hydrologických jev  nap . v pr b hu roku nebo více let. Tato skute nost m že 
zejména u vodních útvar , jejichž hodnocení složek biologické kvality se pohybuje na 
hranici dvou jakostních stup , vést ke zm n  celkového hodnocení. Zatímco zm ny 
hodnocení, které jsou zp sobeny takovým p irozením kolísáním, mají p i zohledn ní 
delších období a v tších ešených území (nap . na národní úrovni nebo v rámci velkých 
oblastí povodí) tendenci vzájemného vyrovnání, mohou na úrovni jednotlivých vodních 
útvar  a p i analýze kratších období vést ke zdánlivým zm nám. Stejn  tak vzhledem 
k tomu, že jednotlivé složky biologické kvality reagují na r zné vlivy rozdílnou citlivostí, 
a protože „nejh “ hodnocená složka kvality ur uje celkové hodnocení, m že z toho vy-
plynout zdánlivé zhoršení hodnocení, i když se situace vliv  nezm nila. 

 
Z uvedených d vod  je pro prezentaci skute ných zm n ekologického stavu vhodn jší exem-
plární sledování vybraných vodních útvar  než porovnání sou t  na úrovni oblastí povodí. P i 
exemplárním sledování lze vybrat vodní útvary, pro které je k dispozici velký rozsah dat 
z monitoringu. V této souvislosti je velmi zajímavé sledování zm n jednotlivých složek biologic-
ké kvality v d sledku provedených opat ení. 
 
V souhrnu lze pro mezinárodní oblast povodí Labe konstatovat, že 91 % vodních útvar , které 
byly hodnoceny jako eky, a 77 % vodních útvar , které byly hodnoceny jako jezera, není 
v dobrém ekologickém stavu / dobrém ekologickém potenciálu. Z celkového po tu 6 vodních 
útvar  brakických a pob ežních vod bylo 5 útvar  (83 %) hodnoceno horším stupn m než dobrý 
(u jednoho útvaru pob ežních vod („Küstenmeer Elbe“ – Pob ežní mo e Labe) nemusí být eko-
logický stav hodnocen). 
 
Na obr. II-4.2-1 je znázorn n podíl útvar  povrchových vod podle klasifikace ekologického sta-
vu / potenciálu za jednotlivé koordina ní oblasti a za celou mezinárodní oblast povodí Labe. 
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Poznámka:  
Ozna ení koordina ních oblastí viz tabulka II-1-2 v kapitole 1. 
Klasifikace ekologického stavu / potenciálu: 
1 = velmi dobrý ekologický stav 
2 = dobrý ekologický stav nebo dobrý a lepší ekologický potenciál 
3 = st ední ekologický stav / potenciál 
4 = poškozený ekologický stav / potenciál 
5 = zni ený ekologický stav / potenciál 
U = není klasifikováno 
 

Obr. II-4.2-1: Podíl útvar  povrchových vod podle klasifikace ekologického stavu / potenciálu  
za jednotlivé koordina ní oblasti a za celou mezinárodní oblast povodí Labe 

 
 
Na obr. II-4.2-2 je znázorn no hodnocení ekologického stavu / ekologického potenciálu toku 
Labe. Vedle 4 útvar  hodnocených st edním stavem / potenciálem na n mecké stran  a 7 útva-
r  na eském úseku Labe se nachází celkem 19 vodních útvar  v poškozeném ekologickém 
stavu / potenciálu. Jeden vodní útvar na eské stran  se nachází ve zni eném ekologickém 
stavu. U 19 útvar  z celkového po tu 27 vodních útvar  Labe jsou p ekro eny normy environ-
mentální kvality, z toho ve všech 10 útvarech na n meckém úseku a v 9 na eském úseku. 
Vcelku jsou normy environmentální kvality p ekro eny u 11 zne iš ujících látek (metabolity 
alachloru, AOX, arsen, bisfenol A, diflufenican, EDTA16, m , NTA16, PCB, tetrabutylcín 
a zinek). Spole ný esko-n mecký útvar na státních hranicích, který je v gesci N mecka, je 
v tomto vý tu p i azen k n meckému úseku Labe. 
 
 

                                                 
16  EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) a NTA (kyselina nitrilotrioctová) jsou náhražky fosfore nan  v pracích a isticích 

prost edcích. 
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Obr. II-4.2-2: Hodnocení ekologického stavu / ekologického potenciálu toku Labe 
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Hodnocení chemického stavu útvar  povrchových vod bylo pro plán povodí 2015 provedeno 
na základ  porovnání se stanovenými evropskými normami environmentální kvality pro prioritní 
a n které další zne iš ující látky podle sm rnice 2008/105/ES ve zn ní sm rnice 2013/39/EU17. 
P i hodnocení byly podle možností již zohledn ny revidované normy environmentální kvality pro 
ukazatele anthracen, bromované difenylethery, fluoranthen, olovo, naftalen, nikl a polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAU). 
 
Normy environmentální kvality pro ro ní pr m rné hodnoty jsou považovány za dodržené, po-
kud nam ené koncentrace na m rných profilech v ro ním pr m ru nep ekro í stanovené ro ní 
pr m rné hodnoty. Pro vybrané prioritní látky byly stanoveny maximální p ípustné koncentrace. 
Tyto p ípustné koncentrace jsou považovány za dodržené, pokud koncentrace u každého jed-
notlivého m ení nep ekro í hodnotu normy. P i hodnocení výsledk  monitoringu m že být 
u kov  zohledn na koncentrace p irozeného pozadí.  
 
Pokud jsou všechny normy environmentální kvality dodrženy, je vodní útvar povrchové vody 
v „dobrém“ chemickém stavu (kartografické znázorn ní modrou barvou). V p ípad , že tomu tak 
u jedné z látek není, je stav hodnocen jako „nedosažení dobrého stavu“ (kartografické znázor-
n ní ervenou barvou). 
 
Zvláštní d raz se p i sb ru chemických dat klade na zabezpe ení kvality analytických výsledk . 
Vysoká kvalita a porovnatelnost zjiš ovaných dat je zabezpe ována podle ustanovení lánku 6 
sm rnice 2009/90/ES tím, že zú astn né laborato e používají postupy systému ízení jakosti 
v souladu s normou EN ISO/IEC 17025:2005 nebo jinými srovnatelnými normami p ijatými na 
mezinárodní úrovni. K tomu také p ispívá pravidelná vým na zkušeností analytických laborato í, 
které provád jí sledování v rámci Mezinárodního programu m ení Labe. Použité analytické 
metody vycházejí z mezinárodních nebo národních norem. 
 
Výsledky hodnocení chemického stavu útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí 
Labe jsou znázorn ny v map  . 4.3. V souhrnu lze pro mezinárodní oblast povodí Labe kon-
statovat, že v tšina vodních útvar  nedosahuje dobrého chemického stavu. Proto jsou na map  
tém  všechny útvary povrchových vod a jejich povodí vyzna eny erven . 
 
Nej ast jší p í inou nedosažení dobrého chemického stavu v eské ásti mezinárodní oblasti 
povodí Labe je p ekro ení norem environmentální kvality u následujících látek: kadmium,  
fluoranthen, rtu , nikl, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen a benzo(g,h,i)perylen. 
 
Rozhodující p í inou v n mecké ásti mezinárodní oblasti povodí Labe je asté p ekro ení 
norem environmentální kvality u skupiny látek, které se chovají jako látky všudyp ítomné18: 
bromované difenylethery, rtu , PAU a tributylcín. Norma environmentální kvality pro rtu  v biot  
je p ekro ena dokonce i v rybách v nezatížených tocích. Tyto výsledky pro biotu byly v N mec-
ku p eneseny na všechny vodní útvary. Obdobná situace je u klí ové látky PAU, 
tj. u benzo(a)pyrenu. V sou asné dob  je ovšem k dispozici jen málo výsledk  m ení v mlžích, 
takže za azení bylo provedeno na základ  celkových vzork  vody. 
 

                                                 
17  Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti 

vodní politiky, ve zn ní sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se m ní sm rnice 
2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky 

18  Všudyp ítomné látky se chovají jako perzistentní, bioakumulativní a toxické látky. V lánku 8a sm rnice 2008/105/ES ve zn ní 
sm rnice 2013/39/EU jsou do této skupiny za azeny tyto látky: bromované difenylethery, rtu  a její slou eniny, polyaromatické 
uhlovodíky, slou eniny tributylcínu, perfluoroktansulfonová kyselina a její deriváty (PFOS), dioxiny a slou eniny s dioxinovým 
efektem, hexabromcyklododekan (HBCDD), heptachlor a heptachlorepoxid. 
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Na obr. II-4.2-3 je znázorn no hodnocení chemického stavu toku Labe. Z celkového po tu 
27 vodních útvar  Labe je 6 útvar  v dobrém chemickém stavu (všechny v eské republice). 
Ve 21 útvarech z 27 vodních útvar  Labe jsou p ekro eny normy environmentální kvality. 
Normy environmentální kvality p ekra uje celkem 8 zne iš ujících látek, z toho 5 v eské re-
publice, 6 v N mecku a 4 ve spole ném p eshrani ním útvaru. Další podrobnosti jsou uvedeny 
v národních plánech povodí. 
 
 
Znázorn ní chemického stavu bez všudyp ítomných látek 
 
Vzhledem k tomu, že u látek, které se chovají jako všudyp ítomné látky18, asto dochází 
k p ekra ování norem environmentální kvality (NEK), nelze v map  . 4.3 rozlišit výsledky na 
úrovni vodních útvar  pro ostatní relevantní látky. Z tohoto d vodu bylo provedeno samostatné 
znázorn ní výsledk  chemického stavu útvar  povrchových vod bez t chto všudyp ítomných 
látek. Pro lepší porovnání s plánem povodí 2009 byly ze samostatného zobrazení výsled-
k  vypušt ny také ty látky, u kterých došlo k revizi norem environmentální kvality sm rnicí 
2013/39/EU, s výjimkou niklu a olova.19 Výsledek je znázorn n v map  . 4.3.1, kde je 
v poznámce jmenovit  uveden také seznam látek. 
 
Zatímco ve vodním toku Labe a ve slapovém úseku Labe v n mecké ásti povodí dochází 
k p ekra ování norem environmentální kvality pouze u hexachlorbenzenu, bylo na p ítocích 
vedle hexachlorbenzenu zjišt no p ekro ení také u kadmia a jeho slou enin, u isoproturonu 
a n kolika dalších látek. Nap íklad v Sasku jsou ješt  v n kolika vodních útvarech p ekra o-
vány normy environmentální kvality v ukazatelích DDT, DEHP, hexachlorcyklohexan, nikl a 
nonylfenoly. Z ásti se p itom jedná o látky, jejichž používání již bylo legislativou omezeno. 
 
V eské ásti povodí Labe byly nej ast ji p ekra ovány normy environmentální kvality pro nikl, 
kadmium a olovo a v n kolika vodních útvarech jsou p ekra ovány normy environmentální kvali-
ty pro endosulfan, pro sumu cyklodienových pesticid  a ojedin le i diuron, isoproturon, DDT, 
DEHP, hexachlorbenzen a hexachlorcyklohexan. Vysoké po ty útvar  s nadlimitními koncen-
tracemi niklu a kadmia v R jsou dány tím, že pro tyto kovy byly v hodnocení použity nové p ís-
n jší limity podle sm rnice 2013/39/EU. 
 
 
 

                                                 
19  Pro tyto látky ješt  nejsou k dispozici pokyny EU k zohledn ní biologicky dostupných koncentrací ve vnitrozemských vodách 

(povrchové vody bez brakických vod). Proto ješt  nebyly tyto vody v n mecké ásti povodí Labe hodnoceny podle nových  
požadavk  na NEK pro ro ní pr m rnou hodnotu a platnost p vodních NEK byla prodloužena do 21. prosince 2015. V eské 
ásti povodí Labe byly tyto p ísn jší limity již použity. 



41 / 123 

    

 

Obr. II-4.2-3: Hodnocení chemického stavu toku Labe 

Poznámka:  Všechny výsledky sledování rtuti v biot  potvrzují p ekro ení p íslušné NEK. Na rozdíl od R byly v N mecku tyto výsledky p eneseny na všechny vodní útvary, 
proto žádný n mecký útvar povrchových vod nedosahuje dobrého chemického stavu. 
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4.3 Monitorovací programy podzemních vod 

Monitorovací programy podzemních vod obsahují všechny složky monitorování podzemních 
vod podle Rámcové sm rnice o vodách a zahrnují také monitorování chrán ných oblastí, pokud 
je zde provázanost s podzemními vodami. P i z izování monitorovacích program  byly na mezi-
národní úrovni odsouhlaseny zejména spole né zásady, uplat ované ve všech sledovaných 
objektech podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe: 

 zásady monitorování kvantitativního a chemického stavu podzemních vod a trend  kon-
centrací zne iš ujících látek, 

 zásady zabezpe ení jakosti. 
 
Spole né monitorování mezinárodních p eshrani ních útvar  podzemních vod není t eba pro-
vád t, jelikož takové vodní útvary nebyly vymezeny. 
 
Monitorovací programy d sledn  napl ují požadavky stanovené v p íloze V Rámcové sm rnice 
o vodách. Po vyhodnocení výsledk  monitorování budou tyto programy v p íštích letech podle 
pot eby aktualizovány a optimalizovány. V eské republice došlo v roce 2009 k p echodu na 
nov  budovanou monitorovací sí  podzemních vod, která významn  posílila sledování pod-
zemních vod v hlubších a vodohospodá sky významných strukturách a reflektovala optimali-
zaci monitorovací sít  v m lkých kvartérních kolektorech. Z toho plyne i navýšení po tu objek-
t  zejména ve svrchních útvarech podzemních vod a útvarech podzemních vod v hlavních 
kolektorech. V N mecku nebyly v koncepci m icí sít  provedeny žádné zásadní zm ny. Jako 
dopln k ke státním m icím sítím byly jak v eské republice, tak i v N mecku do hodnocení 
zahrnuty také monitorovací objekty jiných provozovatel , které nepat í do m icí sít  podle 
Rámcové sm rnice o vodách, jako jsou nap . monitorovací objekty podnik  pro zásobování 
vodou, d lních podnik  a obcí. 
 
V následujícím textu jsou uvedeny všeobecné informace o z ízení monitorovacích sítí. Po-
drobn jší informace jsou obsaženy v národních zprávách:  

 eská republika: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/,  
 N mecko: www.fgg-elbe.de,  
 Rakousko: www.bmlfuw.gv.at,  
 Polsko: www.kzgw.gov.pl. 

 
Monitorovací programy pro jednotlivé objekty jsou zdokumentovány v databázích lenských stát . 
 
 
Monitorování kvantitativního stavu podzemních vod 
 
Jednotnou hustotu monitorovací sít  platnou pro celou mezinárodní oblast povodí nebylo mož-
no stanovit vzhledem k rozdílným hydrogeologickým podmínkám. V map  . 4.4 za mezinárodní 
oblast povodí Labe jsou z kartografických d vod  znázorn ny pouze útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech a jejich monitorovací místa. 
 
Ke sledování kvantitativního stavu podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je využí-
váno celkem 4 891 monitorovacích míst ( eská republika: 938, N mecko: 3 945, Rakousko: 7, 
Polsko: 1). Tím se po et monitorovacích objekt  od roku 2009 zvýšil asi o 8 %. Zm ny se týkaly 
zejména svrchních útvar  podzemních vod a útvar  podzemních vod v hlavních kolektorech. 
 
V eské republice nebyly z hlediska kvantitativního stavu sledovány pouze 4 rozlohou drobné 
útvary (s plochou max. 100 km2). 
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Podrobn jší statistické údaje o monitorování kvantitativního stavu podzemních vod jsou uvede-
ny v tabulce II-4.3-1.  
 
Tab. II-4.3-1: Monitorovací sí  ke sledování kvantitativního stavu podzemních vod 

Horizont podzemních vod 

Po et 
monitorova-
cích objekt  

celkem 

Po et  
monitorova-
ných útvar  
podzemních 
vod celkem 

Plocha  
monitorova-
ných útvar  
podzemních 
vod celkem 

[km²] 

Po et  
na 1 moni-
torovaný 

útvar pod-
zemních 

vod 

Hustota 
m icí sít  

[km² na  
1 monitoro-
vací objekt] 

Mezinárodní oblast povodí Labe 

Svrchní útvary podzemních vod  181 19 2 260 9,5 12 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 4 525 296 146 279 15,3 32 

Hlubinné útvary podzemních vod  185 7 7 935 26,4 43 

Celkem 4 891 322    

eská republika 

Svrchní útvary podzemních vod  181 19 2 260 9,5 12 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 721 74 49 779 9,7 69 

Hlubinné útvary podzemních vod  36 3 4 170 12,0 116 

Celkem 938 96    

N mecko 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 3 796 220 95 503 17,3 25 

Hlubinné útvary podzemních vod 149 4 3 765 37,3 25 

Celkem 3 945 224    

Rakousko 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 71) 12) 920 73) 1313) 

Polsko 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 1 1 77 1,0 77 

1) Ve skupin  útvar  podzemních vod p i azené k povodí Labe (1x) pro dopl ující zabezpe ení výsledk  z bilance (bilance využi-
telných zdroj  podzemních vod s odb ry podzemních vod). 

2) V rakouské ásti povodí Labe byla vymezena jedna skupina útvar  podzemních vod. 
3) Vztaženo na rakouský podíl na ploše povodí Labe (v p epo tu na celkový po et rakouských útvar  podzemních vod / povodí 

Dunaje by byla hustota monitorovacích objekt  mnohem vyšší.) 
 
 
 
Monitorování chemického stavu podzemních vod 
 
Situa ní monitorování 
 
Výb r monitorovacích míst byl proveden v závislosti na výsledcích analýzy vliv  a jejich dopad  
s p ihlédnutím ke konceptuálnímu modelu útvaru podzemních vod a specifickým vlastnostem 
relevantních zne iš ujících látek tak, aby byla vytvo ena reprezentativní monitorovací sí . Jed-
notnou hustotu monitorovací sít , platnou pro mezinárodní oblast povodí Labe, nebylo možno 
stanovit vzhledem k rozdílným hydrogeologickým podmínkám. V map  . 4.5 za mezinárodní 
oblast povodí Labe jsou z kartografických d vod  znázorn ny pouze útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech a jejich monitorovací místa. 
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Ke sledování chemického stavu podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je pro  
situa ní monitorování využíváno celkem 1 728 monitorovacích míst ( R: 526, N mecko: 1 187, 
Rakousko: 14, Polsko: 1). Podrobn jší statistické údaje o monitorování kvantitativního stavu 
podzemních vod jsou uvedeny v tabulce II-4.3-2. 
 
Oproti prvnímu plánovacímu období byla monitorovací sí  v eské republice rozší ena z 332 na 
526 monitorovacích objekt , do sít  byly za azeny i vybrané vodárenské zdroje s vydatností 
v tší než 50 l/s. V rámci situa ního monitoringu, který prob hl na podzim roku 2013 a na ja e 
roku 2014, bylo sledováno široké spektrum ukazatel . Velký d raz byl kladen na sledování 
pesticid  a jejich metabolit . Pro hodnocení stavu útvar  však byla použita data za období 
2007 – 2012 (p vodní sí  s 332 monitorovacími objekty). Další situa ní monitoring je plánován 
na podzim roku 2017 a jaro roku 2018.  
 
V N mecku nedošlo v monitorovací síti k žádným významným zm nám. Hlavní pozornost byla 
zam ena na sledování ukazatel  podle p ílohy 2 spolkové vyhlášky o podzemních vodách a kro-
m  toho byla sledována celá ada dalších ukazatel  specifických pro jednotlivé spolkové zem .  
 
Rovn ž v Rakousku a Polsku nedošlo v monitorovací síti k žádným významným zm nám. 
 
Tab. II-4.3-2: Sí  situa ního monitorování chemického stavu podzemních vod 

Horizont podzemních vod 

Po et  
monitorova-
cích objekt  

celkem 

Po et  
monitorova-
ných útvar  
podzemních 
vod celkem 

Plocha  
monitorova-
ných útvar  
podzemních 
vod celkem 

[km²] 

Po et  
na 1 moni-
torovaný 

útvar pod-
zemních 

vod 

Hustota 
m icí sít  

[km² na  
1 monitoro-
vací objekt] 

Mezinárodní oblast povodí Labe 

Svrchní útvary podzemních vod  83 19 2 260 4,4 27 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 1 565 271 137 572 5,8 88 

Hlubinné útvary podzemních vod  80 7 7 935 11,4 99 
Celkem 1 728 297    

eská republika 

Svrchní útvary podzemních vod 83 19 2 260 4,4 27 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 416 74 49 779 5,6 120 

Hlubinné útvary podzemních vod 27 3 4 170 9,0 154 
Celkem 526 96    

N mecko 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 1 134 195 86 796 5,8 77 

Hlubinné útvary podzemních vod 53 4 3 765 13,3 71 
Celkem 1 187 199    

Rakousko 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 14 11) 920 14,02) 662) 

Polsko 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 13) 1 77 1,0 77 

1) V rakouské ásti povodí Labe byla vymezena jedna skupina útvar  podzemních vod. 
2) Vztaženo na rakouský podíl na ploše povodí Labe (v p epo tu na celkový po et rakouských útvar  podzemních vod / povodí 

Dunaje by byla hustota monitorovacích objekt  mnohem vyšší.) 
3) Monitorování chemického stavu v Polsku se provádí v rámci situa ního monitorování. 
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V eské republice nebyly z hlediska chemického stavu sledovány pouze 4 rozlohou drobné 
útvary (s plochou max. 100 km2). 
 
 
Provozní monitorování 
 
Provozní monitorování se provádí v období mezi uskute ováním situa ních monitorovacích 
program . Výb r monitorovacích míst byl proveden v závislosti na výsledcích analýzy vliv  a 
dopad  s p ihlédnutím ke konceptuálnímu modelu útvaru podzemních vod, specifickým vlast-
nostem relevantních zne iš ujících látek a výsledk m situa ního monitorování tak, aby byla 
vytvo ena reprezentativní monitorovací sí . Pro ú ely provozního monitorování jsou u velkého 
po tu útvar  podzemních vod využity objekty ze sít  situa ního monitorování, které mohou být 
podle pot eby zahušt ny dalšími pozorovacími místy. Z kartografických d vod  jsou místa pro-
vozního monitorování chemického stavu podzemních vod znázorn na pouze v mapách, které 
jsou sou ástí národních plán  povodí eské republiky a N mecka. 
 
Ke sledování chemického stavu podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je pro pro-
vozní monitorování využíváno celkem 1 964 monitorovacích míst ( eská republika: 526, N -
mecko: 1 438, Rakousko: 0, Polsko: 0). Podrobn jší statistické údaje o monitorování chemické-
ho stavu podzemních vod v jednotlivých státech v povodí Labe jsou uvedeny v tabulce II-4.3-3. 
 
Obdobn  jako v situa ním monitoringu byla oproti prvnímu plánovacímu období monitorovací 
sí  v eské republice rozší ena z 332 na 526 monitorovacích objekt , do sít  byly navíc za a-
zeny i vybrané vodárenské zdroje s vydatností v tší než 50 l/s. V rámci provozního monitoringu 
budou v období podzim 2014 – jaro 2017 krom  základních fyzikáln -chemických parametr  a 
makrosložek sledovány ukazatele, které na základ  výsledk  situa ního monitoringu a hodno-
cení významných vliv  nep ízniv  ovliv ují kvalitu podzemních vod nebo zp sobují nedosažení 
dobrého chemického stavu. 
 
V N mecku byla upravena sí  provozního monitoringu rozší ením, p i emž však nedošlo 
k závažným zm nám. Stejn  jako v eské republice byly i v N mecku vedle základních fyzikál-
n -chemických parametr  a hlavních složek sledovány ty ukazatele, které na základ  výsledk  
situa ního monitoringu a analýzy vliv  nep ízniv  ovliv ují kvalitu podzemních vod nebo zp so-
bují, p íp. mohou zp sobit nedosažení dobrého chemického stavu.  
 
V Rakousku i Polsku stejn  jako v prvním plánovacím období nebyly vybrány žádné monitoro-
vací objekty pro provozní monitorování chemického stavu, jelikož dobrý stav t chto útvar  pod-
zemních vod není ohrožen. 
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Tab. II-4.3-3: Sí  provozního monitorování chemického stavu podzemních vod 

Horizont podzemních vod 

Po et  
monitorova-
cích objekt  

celkem 

Po et  
monitorova-
ných útvar  
podzemních 
vod celkem 

Plocha  
monitorova-
ných útvar  
podzemních 
vod celkem 

[km²] 

Po et  
na 1 moni-
torovaný 

útvar pod-
zemních 

vod 

Hustota 
m icí sít  

[km² na  
1 monitoro-
vací objekt] 

Mezinárodní oblast povodí Labe 

Svrchní útvary podzemních vod 83 19 2 260 4,4 27 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 1 854 206 106 147 9,0 57 

Hlubinné útvary podzemních vod 27 3 4 170 9,0 154 
Celkem 1 964 228    

eská republika 

Svrchní útvary podzemních vod 83 19 2 260 4,4 27 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 416 74 49 779 5,6 120 

Hlubinné útvary podzemních vod 27 3 4 170 9,0 154 
Celkem 526 96    

N mecko 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 1 438 132 56 368 10,9 39 

Hlubinné útvary podzemních vod 0 0 0   
Celkem 1 438 132    

Rakousko 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 0 01) 0   

Polsko 
Útvary podzemních vod 
v hlavních kolektorech 02) 0 0 —  

1) V rakouské ásti povodí Labe byla vymezena jedna skupina útvar  podzemních vod. 
2) U t í polských útvar  podzemních vod nebyly vybrány žádné monitorovací objekty pro provozní monitorování chemického stavu, 

jelikož dobrý stav t chto útvar  podzemních vod není ohrožen. 
 
 
 
 

4.4 Hodnocení stavu podzemních vod 

Stav útvar  podzemních vod se skládá z chemického a kvantitativního stavu a reprezentuje 
možný negativní antropogenní vliv, nikoliv p irozené zm ny množství nebo chemismu podzem-
ních vod. Stav se ur uje pro útvar nebo skupinu útvar  podzemních vod.  
 
Prvním krokem p i hodnocení stavu podzemních vod je ur ení parametr  a limit  dobrého sta-
vu. Dobrý kvantitativní stav je v podstat  definován již pom rn  jasn  v Rámcové sm rnici 
o vodách pomocí bilance množství a / nebo režimem hladin podzemních vod. Zasolování nebo 
jiné intruze jsou používány jako indikátor k hodnocení kvantitativního stavu, ale v mezinárodní 
oblasti povodí Labe byl tento indikátor použit pouze pro jeden n mecký útvar podzemních vod. 
Krom  toho byly individuáln  hodnoceny další významné vlivy – hlavn  t žba. 
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Definice parametr  a limit  dobrého chemického stavu byla výrazn  komplikovan jší. Sm rnice 
2006/118/ES o ochran  podzemních vod stanovuje podmínky pro hodnocení jakosti podzem-
ních vod a evropská pracovní skupina „Podzemní vody“ p ipravila sm rný dokument20 o hodno-
cení stavu a trend  pro spole nou implementa ní strategii, který byl v mezinárodní oblasti po-
vodí Labe aplikován jak pro ukazatele a limity chemického stavu, tak i pro vlastní hodnocení. 
 
Hodnocení chemického stavu je požadováno pro normy jakosti podzemních vod (celoevropské 
standardy pro dusi nany a pesticidy) a pro prahové hodnoty – standardy jakosti podzemních 
vod, stanovené na úrovni lenských stát . 
 
Ur ení prahových hodnot vychází z t chto faktor : 

 rozsah vzájemného p sobení mezi podzemními vodami a souvisejícími vodními eko-
systémy nebo závislými suchozemskými ekosystémy, 

 narušení skute ných nebo možných legitimních zp sob  využití nebo funkcí podzem-
ních vod, 

 veškeré zne iš ující látky, na jejichž základ  se útvary podzemních vod ozna ují za ri-
zikové, 

 hydrogeologické charakteristiky, v etn  informací o úrovni p irozené koncentrace 
(„pozadí“) a o vodní bilanci. 

 
Prahové hodnoty byly v mezinárodní oblasti povodí stanoveny jednotn  na národní úrovni. 
V n kterých specifických p ípadech se stanovují specifické prahové hodnoty pro jednotlivé útva-
ry nebo skupiny útvar  podzemních vod. Pro hodnocení stavu byly pro plány povodí 2015 pou-
žity všechny ukazatele z minimálního seznamu zne iš ujících látek podle novely sm rnice 
2006/118/ES21 a další ukazatele podle situace v obou zemích. 
 

eská republika stanovila prahové hodnoty pro receptor podzemní voda na národní úrovni, kte-
ré byly použity pro hodnocení stavu útvar  podzemních vod. P ehled ukazatel  i jednotlivé limi-
ty se liší od plán  povodí 2009 – n které ukazatele z prvních plán  byly vynechány (pokud se 
ukázalo, že žádný útvar podzemních vod nebyl kv li nim vyhodnocen jako rizikový ani nevyho-
vující), naopak byly p idány další relevantní zne iš ující látky. Seznam ukazatel  pro plány po-
vodí 2015 obsahuje 55 položek – obecné fyzikáln -chemické ukazatele jako dusi nany, dusita-
ny, amonné ionty, fosfore nany a n které kovy; relevantní prioritní a nebezpe né látky a dále 
byl významn  rozší en seznam pesticid  a jejich metabolit . V tšina limit  byla také harmoni-
zována s limity chemického stavu nebo fyzikáln -chemických látek ekologického stavu povr-
chových vod. Krom  toho byly pro útvary povrchových vod, p ímo závislých na podzemních 
vodách (tj. s významným podílem podzemních vod), vyhodnoceny v relevantních monitorova-
cích objektech dusi nany a amonné ionty podle typov -specifických limit  ekologického stavu / 
ekologického potenciálu. 
 
V N mecku byly na základ  toxicity pro lov ka a organismy stanoveny prahové hodnoty nepa-
trného zne išt ní, které zahrnují kolem 90 ukazatel . Tyto hodnoty se obecn  aplikují, i když 
doposud byly p evedeny do právních p edpis  jako závazné prahové hodnoty pouze pro ukaza-
tele podle sm rnice 2006/118/ES, p íloha I a p íloha II, ást B. V n kterých útvarech podzem-
ních vod je hodnota geogenního pozadí vyšší než tyto obecn  stanovené prahové limity a proto 
zde byla ur ena odlišná, specifická prahová hodnota se zohledn ním hodnoty p irozeného po-
zadí. P íslušný seznam je obsažen v n meckém národním plánu povodí. 
 
Tabulka II-4.4-1 uvádí p ehled spole ných ukazatel  a jejich hodnot. 

                                                 
20 Guidance Document No. 18: Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment, 2009 
21 Sm rnice Komise 2014/80/EU ze dne 20. ervna 2014, kterou se m ní p íloha II sm rnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/118/ES o ochran  podzemních vod p ed zne išt ním a zhoršováním stavu 
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Tab. II-4.4-1: P ehled spole ných ukazatel  a daných hodnot použitých pro hodnocení chemic-
kého stavu útvar  podzemních vod v eské republice a N mecku 

Název ukazatele íslo CAS Jednotka 
Hodnota 

dobrého stavu  
v N mecku1) 

Hodnota 
dobrého stavu  

v eské republice 
1,1,2-trichlorethen 79-01-6 μg/l 102) 10 
Arsen  7440-38-2 μg/l 10 10 
Benzo(a)pyren 50-32-8 μg/l 0,01 0,01 

Benzo(b)fluoranthen 205-99-2 μg/l 0,025 0,03 
Benzo(g,h,i)perylen 191-24-2 μg/l 0,025 0,002 
Benzo(k)fluoranthen 207-08-9 μg/l 0,025 0,03 
Fluoranthen 206-44-0 μg/l 0,025 0,1 
Hexachlorbenzen 118-74-1 μg/l 0,01 0,1 
Indeno(1,2,3-c,d)pyren 193-39-5 μg/l 0,025 0,002 

Kadmium a jeho slou eniny 7440-43-9 μg/l 0,5 0,25 
Kyanidy (HCN) 74-90-8 μg/l 503)  500 
Naftalen 91-20-3 μg/l 14) 0,1 
Olovo 7439-92-1 μg/l 10 1,2 
para-para-DDT 50-29-3 μg/l 0,1 0,01 
Rtu  7439-97-6 μg/l 0,2 0,05 

Tetrachlorethylen 127-18-4 μg/l 102) 10 
Amonné ionty5)  mg/l 0,5 0,5 
Dusi nany5)  mg/l 50 50 
Chloridy 168876-00-6 mg/l 250 200 
Sírany 14808-79-8 mg/l 240 400 
Antracen 120 12 7 μg/l 0,01 0,1 

Benzen 71-43-2 μg/l 1 1 
Fosfore nany  mg/l  0,5 
Hliník 7429-90-5 μg/l  200 
Nikl 7440 02 0 μg/l 14 4 
Trichlormethan 67-66-3 μg/l 2,5 2,5 
1) Dosud nikoliv právn  závazné, ale obecn  akceptované hodnoty. Hodnoty byly pozm n ny pro n které útvary podzemních vod 

podle p irozeného pozadí. 
2) Hodnota platí pro sumu tri- a tetrachlorethenu. 
3) Pro volné kyanidy (57-12-5) platí hodnota 5 μg/l. 
4) Hodnota platí pro sumu naftalenu a methylnaftalenu. 
5) Hodnota platí pro receptor podzemní voda. Pokud jsou receptorem související útvary povrchových vod, v eské republice platí 

typov -specifické limity 8 – 20 mg/l pro dusi nany a 0,1 – 0,3 mg/l pro amonné ionty 
 
 
Krom  výše uvedených spole ných ukazatel  je v mezinárodní oblasti povodí Labe hodnoceno 
široké spektrum pesticid  a jejich relevantních metabolit , pro n ž platí spole ný limit 0,5 μg/l 
(suma), resp. 0,1 μg/l (jednotlivá látka). Výb r hodnocených pesticid  se stanovuje podle jejich 
relevance v díl ích povodích.  
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Hodnocení stavu bylo založeno na porovnání nam ených hodnot s jejich limity. Rámcová 
sm rnice o vodách a sm rnice 2006/118/ES stanovují, že p ekro ení limit  v ur itých místech 
nemusí automaticky znamenat ohrožení útvaru jako celku. Jedná se zejména o situaci, kdy byly 
p ekro eny normy jakosti vlivem lokálních antropogenních vliv , které musí být sledovány a 
p ípadn  sanovány, aniž by bylo nutné stanovit stav celého útvaru jako nevyhovující. V n kte-
rých p ípadech byl stav na základ  dat z monitoringu hodnocen jako nevyhovující, ale žádný 
známý zdroj zne išt ní nebyl nalezen. P i hodnocení chemického stavu v útvarech podzemních 
vod byl zjiš ován podíl plochy s nevyhovujícím stavem a podle toho byl ur en výsledný chemic-
ký stav podzemních vod. 
 
Tabulka II-4.4-2 uvádí pro mezinárodní oblast povodí Labe a pro jednotlivé lenské státy et-
nost, s kterou jednotlivé typy vliv  vedly k hodnocení „nevyhovující kvantitativní stav“ nebo „ne-
vyhovující chemický stav“. P i zjišt ní d vod  nedosažení cíl  z hlediska chemického stavu je 
t eba vzít v úvahu, že u ásti útvar  bylo ur ujících n kolik r zných typ  vliv  sou asn . 
 
Tab. II-4.4-2: P ehled útvar  podzemních vod v nevyhovujícím stavu a p í inné vlivy 

Mezinárodní oblast povodí Labe 
(celkem 334 útvar  podzemních vod) 

Po et útvar  podzemních vod s hodnocením 

Nevyhovující  
kvantitativní stav 19 

P í inné vlivy  
Nevyhovující 

chemický 
stav 

181 

P í inné vlivy 

Odb ry Následky 
t žby1) Intruze Plošné 

zdroje 
Bodové 
zdroje 

Následky 
t žby 

11 7 1 146 44 22 
eská republika 

(celkem 100 útvar  podzemních vod) 
Po et útvar  podzemních vod s hodnocením 

Nevyhovující  
kvantitativní stav 12 

P í inné vlivy 
Nevyhovující 

chemický 
stav 

76 

P í inné vlivy 

Odb ry Následky 
t žby1) Intruze Plošné 

zdroje 
Bodové 
zdroje 

Následky 
t žby 

11 1 0 41 35 1 
N mecko 

(celkem 228 útvar  podzemních vod) 
Po et útvar  podzemních vod s hodnocením 

Nevyhovující  
kvantitativní stav 7 

P í inné vlivy 
Nevyhovující 

chemický 
stav 

105 

P í inné vlivy 

Odb ry Následky 
t žby Intruze Plošné 

zdroje 
Bodové 
zdroje 

Následky 
t žby 

— 6 1 105 9 21 
Rakousko 

(celkem 1 útvar podzemních vod) 
Po et útvar  podzemních vod s hodnocením 

Nevyhovující  
kvantitativní stav 0 

P í inné vlivy 
Nevyhovující 

chemický 
stav 

0 

P í inné vlivy 

Odb ry Následky 
t žby Intruze Plošné 

zdroje 
Bodové 
zdroje 

Následky 
t žby 

      
Polsko 

(celkem 5 útvar  podzemních vod) 
Po et útvar  podzemních vod s hodnocením 

Nevyhovující  
kvantitativní stav 0 

P í inné vlivy 
Nevyhovující 

chemický 
stav 

0 

P í inné vlivy 

Odb ry Následky 
t žby Intruze Plošné 

zdroje 
Bodové 
zdroje 

Následky 
t žby 

      
1) V údajích za eskou republiku jsou u kvantitativního stavu za azeny pod následky t žby také další vlivy (nap . geotermální 

vrty apod.). 
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V souladu s Rámcovou sm rnicí o vodách a sm rnicí o ochran  podzemních vod bylo pro útva-
ry podzemních vod provedeno hodnocení trend . Analýza trend  se provádí na všech monito-
rovacích objektech pro všechny relevantní ukazatele, avšak pouze u útvar  podzemních vod 
definovaných jako rizikové. To znamená, že zjiš ování trend  se nemusí provád t na všech 
útvarech podzemních vod. Posuzování trend  pro plány povodí 2015 bylo provedeno za období 
minimáln  6 let. P i použití delšího hodnoceného období lze hodnotit i zm nu, eventuáln  i zvrat 
trendu. Analýza trend  byla provedena pomocí statistické metody, tzv. lineární regrese. 
V p ípad  kratší asové ady byly použity jednodušší metody (nap . porovnání pr m r ). Hod-
nocení zvratu trendu však zatím není statisticky pr kazné vzhledem k tomu, že poslední nam -
ená data byla z let 2012 – 2013. V této dob  nemohla provedená opat ení p sobit dostate n  

dlouho. Výsledky mohou být tedy pouze orienta ní, stejn  jako výsledky hodnocení trend  za 
kratší asové období. Trendy byly primárn  hodnoceny pro monitorovací objekty (a jednotlivé 
ukazatele), výsledky byly následn  vztaženy na celé útvary podzemních vod. 
 
Vyhodnocení stavu jak v eské republice, tak i v N mecku v zásad  potvrdilo výsledky hodno-
cení rizikovosti. Relativn  malý po et útvar  je v nevyhovujícím kvantitativním stavu, a to kv li 
t žb , p ípadn  jiným odb r m podzemních vod. Výrazn  ast ji se vyskytuje nevyhovující 
chemický stav. 
 
V eské republice jsou nej ast ji p ekra ovány koncentrace dusi nan , pesticid  a jejich meta-
bolit  a nebezpe ných látek. V souladu s hodnocením rizikovosti pat í k nejvýznamn jším  
antropogenním vliv m zem d lství (plošné zdroje zne išt ní) a staré zát že. A koliv v tšina 
problematických pesticid  byla již zakázána nebo bylo jejich užívání omezeno, vysoký podíl 
pesticid  v nevyhovujících útvarech je d sledkem za azení 29 pesticid  a jejich metabolit  na 
seznam ukazatel  hodnocení chemického stavu (v prvním plánu to bylo jen dev t pesticid ) 
a podrobným monitorovacím programem, zam eným na pesticidy. Naopak podíl útvar , nevy-
hovujících kv li dusi nan m poklesl z 54 % na 48 %, a koliv n které monitorovací objekty, re-
prezentativní pro závislé útvary povrchových vod byly hodnoceny podle p ísn jších limit  (8 až 
20 mg/l). U 12 % útvar  došlo sice z hlediska dusi nan  ke zhoršení, to bylo ale zp sobeno 
u ásti z nich p ísn jšími limity a v n kterých p ípadech také zahušt ním monitorovacích objek-
t . Stejn  tak celkový podíl útvar  v nevyhovujícím chemickém stavu mírn  poklesl, a koliv bylo 
hodnoceno více ukazatel  a pro zna nou ást zne iš ujících látek byly zp ísn ny limity chemic-
kého stavu. 
 
V N mecku byly nej ast ji p ekra ovány koncentrace u dusi nan , síran , amonných iont , 
krom  toho v menší mí e u také u t žkých kov , arsenu, organických látek (PAU, BTEX22 a t -
kavé halogenované uhlovodíky) a u pesticid . Jako významný antropogenní vliv bylo potvrzeno 
využívání zem d lských ploch, m stská zástavba, staré zát že a t žba. 
 
V tabulce II-4.4-3 je uveden po et a procentuální rozložení útvar  podzemních vod v meziná-
rodní oblasti povodí Labe, jejichž stav byl z r zných d vod  hodnocen jako nevyhovující. 
 

                                                 
22  BTEX je zkratka pro aromatické uhlovodíky benzen, toluen, ethylbenzen a xylen. Tyto látky se mohou dostávat do podzem-

ních vod, a tudíž také do pitné vody z ur itých rozpoušt del (nap . z plynáren), z výfukových plyn  vozidel nebo infiltrací  
pohonných hmot. 
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Tab. II-4.4-3: Výsledky hodnocení stavu útvar  podzemních vod – po et útvar , ve kterých byl 
vyhodnocen stav jako nevyhovující 

Po et útvar  podzemních vod 

Celkem 

Nevyhovující chemický stav Nevyhovující 
kvantitativní 

stav 

Nevyhovující 
celkový stav dusi nany pesticidy ostatní zne-

iš ující látky1) celkem 

celkem % celkem % celkem % celkem % celkem % celkem % 
Mezinárodní oblast povodí Labe 

334 112 34 57 17 120 36 181 54 19 6 183 55 

eská republika 

100 48 48 51 51 65 65 76 76 12 12 78 78 

N mecko 

228 64 28 6 3 55 24 105 46 7 3 105 46 

Rakousko 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polsko 

5         0 0 0 0 
1) Zne iš ující látky podle p ílohy II sm rnice 2006/118/ES a ostatní látky 
 
 
Výsledky zjiš ování trend  u koncentrací zne iš ujících látek v útvarech podzemních vod 
v mezinárodní oblasti povodí Labe uvádí následující tabulka II-4.4-4. 
 
Tab. II-4.4-4: Výsledky identifikace trendu koncentrací zne iš ujících látek v útvarech  

podzemních vod – po et útvar , ve kterých byl identifikován trend 

Po et útvar  podzemních vod 
 Vzestupný trend pro 

Celkem 
dusi nany pesticidy ostatní zne iš ující látky1) 

celkem % celkem % celkem % 

Mezinárodní oblast povodí Labe 
334 8 2 0 0 40 12 

eská republika 
100 2 2 0 0 20 20 

N mecko 
228 6 3 0 0 20 9 

Rakousko 
1 0 0 0 0 0 0 

Polsko 
5       

1) Zne iš ující látky podle p ílohy II sm rnice 2006/118/ES a ostatní látky 
 
 
Chemický a kvantitativní stav útvar  podzemních vod v hlavních kolektorech je znázorn n 
v mapách . 4.6 a 4.7. Porovnání výsledk  hodnocení stavu útvar  podzemních vod pro první 
a druhé plánovací období je znázorn no v map  . 4.6.1 pro chemický stav v ukazateli dusi -
nany a v map  . 4.7.1 pro kvantitativní stav. 



52 / 123 

V eské republice došlo z hlediska kvantitativního stavu k výrazné zm n  – 19 % útvar  p ešlo 
z nevyhovujícího stavu do dobrého a pouze u t í útvar  došlo ke zhoršení – nejv tší vliv ovšem 
na to m lo zp esn ní údaj  o p írodních zdrojích podzemních vod. Pro 18 % útvar  chybí v ro-
hodná data o p írodních zdrojích a je pro n  v tuto chvíli uveden stav dobrý – dá se totiž p ed-
pokládat, že existující odb ry nemohou p ekra ovat dostupné p írodní zdroje. 
 
 
 

4.5 Monitoring a hodnocení stavu chrán ných oblastí 

Monitorování stavu chrán ných oblastí podle lánku 8 RSV musí být uzp sobeno tak, aby po-
skytovalo informace ve vazb  na specifické požadavky sm rnic, podle kterých byly tyto chrán -
né oblasti vymezeny (bližší podrobnosti viz kapitola 3). V mezinárodní oblasti povodí Labe se 
jedná o tyto chrán né oblasti: 

a) oblasti vymezené pro odb r vody ur ené k lidské spot eb : vodní útvary podle lánku 7 
odst. 1 RSV, 

b) rekrea ní vody (vody ke koupání), 
c) oblasti citlivé na živiny, 
d) oblasti vymezené pro ochranu stanoviš  nebo druh , chrán né pta í oblasti. 

 
Vzhledem k tomu, že popis stavu oblastí, uvedených v bodech b) až d), p edkládají státy  
Evropské komisi v samostatných zprávách, není t eba zde tyto údaje uvád t. Podrobn jší 
informace lze získat v aktuálních zprávách jednotlivých stát  k p íslušným sm rnicím o chrá-
n ných oblastech, které jsou jmenovit  uvedeny v kapitole 3. 
 
 
 
4.5.1 Monitoring vodních útvar  využívaných pro odb r vody ur ené k lidské 

spot eb  podle lánku 7 RSV 

Na vodních útvarech povrchových vod s pr m rnými denními odb ry nad 100 m3 vody ur ené 
k lidské spot eb , byla vymezena monitorovací místa, kde se provádí dodate ný monitoring 
v rozsahu nezbytném pro spln ní požadavk  podle lánku 7 RSV. Na t chto vodních útvarech 
se monitorují všechny vypoušt né prioritní látky, všechny látky vypoušt né v takovém množství, 
které by mohlo ovlivnit stav vodního útvaru, a látky, jejichž sledování stanovuje sm rnice ES 
o pitné vod . 
 
V rámci situa ního monitorování se sledují všechny útvary podzemních vod, které poskytují 
denn  pr m rn  více než 100 m3 vody ur ené k lidské spot eb . Kvalita pitné vody, kterou tyto 
vodní útvary poskytují, se sleduje podle sm rnice ES o pitné vod . Výsledky monitorování 
u za ízení s odb ry nad 1 000 m3 za den nebo zásobujících více než 5 000 osob podléhají pod-
le sm rnice ES o pitné vod  ohlašovací povinnosti. 
 
 
 
4.5.2 Stav vodních útvar  využívaných pro odb r vody ur ené k lidské  

spot eb  podle lánku 7 RSV 

Z celkového po tu 412 útvar  povrchových vod v kategorii „jezera“ v mezinárodní oblasti povodí 
Labe se odebírá voda pro vodárenské ú ely z 38 útvar , p i emž v žádném útvaru nejsou p e-
kro eny normy environmentální kvality pro zne iš ující látky, které jsou relevantní pro ekologic-
ký stav, ani ukazatele pitné vody stanovené v legislativních p edpisech jednotlivých stát . 
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U 23 vodních útvar  (5 v koordina ní oblasti Mulde-Labe- erný Halštrov, 5 v koordina ní oblas-
ti Sála a 13 v koordina ní oblasti Havola) jsou p ekro eny normy environmentální kvality pro 
zne iš ující látky, které jsou relevantní pro chemický stav. Odb ry pitné vody z útvar  
v kategorii „jezera“ se provád jí ve všech koordina ních oblastech s výjimkou koordina ních 
oblastí St ední Labe / Elde a Slapový úsek Labe. 
 
V tšina útvar  podzemních vod p edstavuje zárove  vodní útvary pro odb r pitné vody podle 
lánku 7. V tšina ukazatel  pro hodnocení dobrého chemického stavu podzemních vod byla 

hodnocena podle limit  pro pitné vody nebo podle p ísn jších hodnot. V N mecku byly všechny 
výsledky sledování odb r  podzemních vod pro pitné ú ely za len ny do hodnocení chemické-
ho stavu útvar  podzemních vod, v eské republice byly za len ny pouze výsledky sledování 
dusi nan . Pokud byl zjišt n nevyhovující stav, týkal se výsledku hodnocení chemického stavu. 
Požadavky uvedené v lánku 7 odst. 2 RSV jsou pr b žn  pln ny. 
 
 
 
 
 
 
5. Seznam environmentálních cíl  a výjimek 

Definování environmentálních cíl  pro povrchové i podzemní vody a pro chrán né oblasti, v et-
n  dodržení stanovených lh t, vychází p edevším z legislativních požadavk  lánku 4 RSV 
(obr. II-5-1). Tyto požadavky, které jsou v porovnání s d ív jšími normami náro n jší, jsou zá-
kladem pro dlouhodobé udržitelné hospoda ení s vodními zdroji s vysokou úrovní ochrany vod-
ního prost edí. Na národní úrovni byly p íslušné požadavky transponovány do národní legislati-
vy a specifikovány. Další orienta ní pom cky lze nalézt na evropské úrovni ve sm rných doku-
mentech CIS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. II-5-1: Environmentální cíle Rámcové sm rnice o vodách 
 

Povrchové vody 

 zamezení zhoršení stavu 
 snížení zne iš ování prioritními látkami 
 zastavení vypoušt ní, emisí a úniku  

prioritních nebezpe ných látek (phasing-out) 
 
P irozené vodní útvary 

 dobrý ekologický stav 
 dobrý chemický stav 

 
Siln  ovlivn né / um lé vodní útvary 

 dobrý ekologický potenciál 
 dobrý chemický stav 

Podzemní vody 

 zamezení zhoršení stavu 
 dobrý kvantitativní stav 
 dobrý chemický stav 
 zvrácení významných a trvajících 

vzestupných trend  koncentrací 
zne iš ujících látek 

Chrán né oblasti 

 dosažení všech norem a cíl  Rámcové sm rnice o vodách, pokud právní p edpisy,  
podle kterých byly chrán né oblasti z ízeny, nestanoví jinak 
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Environmentální cíle musí být stanoveny pro každý jednotlivý vodní útvar. Jednozna ná metoda 
ke stanovení environmentálních cíl  pro jednotlivé vodní útvary však není dána ani legislativn , 
ani ve sm rných dokumentech, takže aplikované metody vykazují vedle ady spole ných rys  
také národní a regionální rozdíly. 
 
Pro plánování opat ení a dosažení legislativou stanovených environmentálních cíl  ve vodních 
útvarech mezinárodní oblasti povodí Labe je d ležitým základem stanovení strategií / cíl  do-
hodnutých na národní a mezinárodní úrovni. 
 
Environmentální cíle, týkající se dobrého stavu, resp. potenciálu, by m ly být v zásad  dosaže-
ny do roku 2015. Nedílnou sou ástí environmentálních cíl  je však také stanovení výjimek. P i 
zohledn ní socioekonomických dopad  m že být v p ípad  legislativních p edpoklad  uplatn -
no prodloužení lh t, stanovení mén  p ísných environmentálních cíl , p ipušt ní p echodného 
zhoršení stavu a nedosažení dobrého stavu v d sledku „nových zm n“. Odhad, zda bude mož-
no dosáhnout p íslušných environmentálních cíl  pro vodní útvar v rámci uvedených lh t nebo 
uplatn ných výjimek, je spojen s ur itými nejistotami. Ty jsou dány p edevším skute ností, že 
realizace opat ení a obecný politický a spole enský vývoj jsou velmi obtížn  p edvídatelné a spo-
lehlivé výpov di o ú inku opat ení a reakci biologických složek kvality lze obtížn  kvantifikovat. 
 
Um lé a siln  ovlivn né vodní útvary tvo í samostatnou kategorii útvar  povrchových vod 
s vlastním systémem klasifikace a vlastními cíli, které se ídí podle p íslušných porovnatelných 
kategorií p irozených povrchových vod. V lánku 4 odst. 3 RSV jsou mimoto uvedena p ísná 
kritéria pro vymezení vodního útvaru jako siln  ovlivn ného nebo um lého. 
 
V následující kapitole 5.1 jsou ucelen  pojednány nadregionální požadavky na nakládání 
s vodami v mezinárodní oblasti povodí Labe. Na základ  tohoto spole ného pojetí byly pro 
útvary povrchových a podzemních vod odvozeny konkrétní environmentální cíle, které jsou 
uvedeny a od vodn ny v kapitole 5.2. V kapitole 5.3 jsou vysv tleny specifické požadavky, tý-
kající se chrán ných oblastí. 
 
 
 

5.1 Nadregionální strategie k dosažení environmentálních cíl  

Na základ  aktuálního stavu povrchových a podzemních vod a cíl  Rámcové sm rnice 
o vodách byly charakterizovány stávající problémy v oblasti podzemních a povrchových vod, 
z nichž byly na mezinárodní a národní úrovni odvozeny a dohodnuty nadregionální environmen-
tální cíle. V zásad  se jejich stanovení využívá jako spole ná základna ke stanovení priorit 
v rámci plán  povodí a program  opat ení v regionech. 
 
Tento proces stanovení priorit zohled uje celou adu sm rodatných kritérií, jako nap .:23 

 synergie s dalšími sm rnicemi, nap . sm rnice o stanovištích, povod ová sm rnice, 
rámcová sm rnice o strategii pro mo ské prost edí, 

 efektivnost náklad  / užitkovost opat ení, 
 následky v p ípad , že se nepodniknou žádné kroky, 
 jistoty / nejistoty ú innosti opat ení, 
 opat ení, která lze zrealizovat v krátkém asovém horizontu, 
 naléhavost ešeného problému, 

                                                 
23  Vý et kritérií vychází ze sm rného dokumentu CIS . 20, bod 3.2.5.4 (Guidance Document on Exemptions to the Environmental 

Objectives). 



55 / 123 

 dostupné finan ní mechanismy, 
 akceptování ze strany ve ejnosti. 

 
V mezinárodní oblasti povodí Labe byly pro druhé plánovací období vedle problém , které mají 
výlu n  lokální nebo regionální charakter, op t definovány významné nadregionální problémy 
nakládání s vodami. Jedná se: 

 o zlepšení struktury a pr chodnosti tok  a  
 o snížení významného látkového zatížení živinami a zne iš ujícími látkami. 

 
Pro tyto hlavní vlivy byly vypracovány strategie ke zlepšení stavu vod a na jejich základ  stano-
veny nadregionální environmentální cíle. Kroky ke každému z výše uvedených významných 
problém  nakládání s vodami byly koordinovány na mezinárodní úrovni. 
 
Na rozdíl od plánu povodí z p edchozího období (2009) již nejsou mezi významné problémy 
nakládání s vodami na mezinárodní úrovni za azeny odb ry a p evody vody. D vodem je, že 
nebyl identifikován žádný p evod i odb r vody v povodí Labe, který by bylo nezbytné ešit na 
základ  projednání a koordinace na mezinárodní úrovni. Odb ry a p evody vody však mohou 
spolu s ostatními vlivy zp sobovat nebo prohlubovat nedostatek vody, který m že být význam-
ný na regionální úrovni. 
 
S ohledem na problémy identifikované v plánu povodí 2009 zahájily v prvním plánovacím obdo-
bí innost t i ad hoc skupiny expert  (viz kapitola 3 v ásti I. Úvod) s cílem vypracovat doporu-
ení v oblasti nakládání se sedimenty, údržby povrchových vod využívaných pro plavební ú ely 

a managementu množství vod. Záv re né zprávy t chto skupin, až na management množství 
vod, byly vydány jako publikace MKOL a jsou k dispozici na jejích internetových stránkách 
(MKOL 2013b, MKOL 2014a). Výsledky práce t chto skupin byly zohledn ny v tomto plánu 
a jsou podrobn ji rozvedeny p edevším v této kapitole, problematika nakládání se sedimenty 
s ohledem na její komplexní charakter (aspekt hydromorfologie, aspekt kvality) i na jiných vhod-
ných místech plánu. 
 
Jedním z vliv , který m že prohlubovat nedostatek vody, je vliv klimatické zm ny. Aktuální vý-
sledky studií trend  v adách klimatických a hydrologických veli in a rovn ž výsledky studií do-
pad  klimatické zm ny na hydrologický režim ve st ední Evrop  získané na základ  souboru 
klimatických model  dokládají oprávn nou pot ebu v novat problematice managementu množ-
ství vod v povodí Labe zvýšenou pozornost. Na základ  doporu ení ad hoc skupiny expert  
„Management množství vod“ budou v MKOL sledovány následující úkoly: 

 V rámci p ípravy t etího plánovacího období stanovit a v rámci mezinárodní oblasti povodí 
Labe odsouhlasit indikátory hydrologického sucha a jeho intenzity svázané s pr toky ve 
vybraných charakteristických profilech obdobn , jako je tomu u povod ových stav  (ter-
mín: 2016 – 2017). 

 V rámci p ípravy na t etí plánovací období rozhodnout, zda a p ípadn  jakým zp sobem 
ešit problematiku nedostatku vody v t etích plánech povodí (termín: 2016 – 2019). P itom 

je t eba vzít v úvahu: 
– základní charakteristiky mezinárodní oblasti povodí Labe z hlediska zdrojové kapacity 

(se zahrnutím kvantitativního stavu útvar  podzemních vod), užívání vod a jeho intenzi-
tu, trendy a zejména zjišt ní, do jaké míry hrozí problém nedostatku vody, zda je 
v sou asnosti již významný, jak se projevuje a zda je vázán pouze na ást nebo 
na celou mezinárodní oblast povodí Labe, a to s p ihlédnutím k o ekávaným dopad m 
zm ny klimatu, 

– možné d sledky nedostatku vody pro vybrané zát žové stavy pro jednotlivé koordina ní 
oblasti nebo vybraná povodí (nap . nižší ro ní odtok o 10 %, 20 %, 30 %, pop . i 40 %). 
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Jeden z odborných p ísp vk , který se týká obou uvedených problém  nakládání s vodami, 
p edstavuje „Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“ (MKOL 2014a). V souvislosti s p í-
pravou prvního plánu povodí bylo konstatováno, že narušený režim sediment  a špatná jakost 
sediment  v povodí Labe mají závažné negativní dopady na ekosystém, vodní hospodá ství, 
ochranu p ed povodn mi a plavbu a ohrožují dosažení cíl  ochrany mo ského prost edí. Na 
základ  usnesení delegací MKOL (22. zasedání MKOL v roce 2009) byla proto vypracována 
ucelená koncepce pro nakládání se sedimenty, jejíž záv ry jsou relevantní pro oba nadregio-
nální problémy nakládání s vodami. Koncepce vychází z cíl  Rámcové sm rnice o vodách 
a také Rámcové sm rnice o strategii pro mo ské prost edí a formou rizikové analýzy pojednává 
nadregionáln  významné kvantitativní, kvalitativní a hydromorfologické aspekty nakládání se 
sedimenty v povodí Labe. Vedle toho obsahuje i konkrétní doporu ené postupy a dokládá jejich 
realizovatelnost pomocí souboru ov ených ešení managementu. „Koncepce MKOL pro naklá-
dání se sedimenty“ je tedy významným odborným podkladem pro aktualizaci národních plán  
povodí a program  opat ení stát  v povodí Labe, zejména eské republiky a N mecka. 
 
 
 
5.1.1 Zlepšení struktury a pr chodnosti vodních tok  

K dosažení dobrého ekologického stavu vodních útvar  p ispívá pokud možno p irozená a lid-
skou inností neovlivn ná morfologie toku, který je v p evážné mí e prostupný pro vodní orga-
nismy. P itom je t eba brát v úvahu pr chodnost toku po i proti proudu. Tyto popsané podmínky 
se na v tšin  vodních útvar  v mezinárodní oblasti povodí Labe nepoda ilo prozatím splnit 
z d vodu intenzivních stavebních úprav toku, zejména pro ú ely vodní dopravy, odvod ování 
krajiny, ochrany proti povodním, výroby energie nebo v souvislosti se zásobováním pitnou vo-
dou a urbanizací. Následkem stavebních úprav je p erušení kontinuity vodních tok  a narušení 
p irozených stanoviš . 
 
Ke zlepšení pr chodnosti a soub žn  i struktury vodních tok  byly již v rámci zpracování plán  
povodí stanoveny priority s tím, že v mezinárodní oblasti povodí Labe byly pro plán povodí 2009 
identifikovány a stanoveny takové vodní toky, které jsou svou propojovací funkcí obzvláš  vý-
znamné pro rybí populaci a obzvláš  vhodné pro rozvoj toku. V eské republice i v N mecku byl 
tento výb r pro druhé plánovací období z ásti upraven. Vedle toku Labe bylo více než 50 p íto-
k  vybráno jako „nadregionální prioritní vodní toky“. 
 
Podle Rámcové sm rnice o vodách pat í struktura a pr chodnost vodních tok  k tzv. hydromor-
fologickým složkám kvality, kterých lze p i hodnocení ekologického stavu, resp. ekologického 
potenciálu povrchových vod využívat jako podp rného nástroje. Struktura a pr chodnost vod-
ních tok  proto do posouzení stavu nevstupují p ímo, ale jen nep ímo prost ednictvím hodnoce-
ní složek biologické kvality. Z tohoto d vodu je pro klasifikaci ekologického stavu nebo poten-
ciálu rozhodující hodnocení složek biologické kvality a dodržení norem environmentální kvality 
specifických zne iš ujících látek daného povodí. 
 
 
Zlepšení struktury vodních tok  
 
Struktura vodních tok  má (vedle jakosti vody) podstatný vliv na životní podmínky vodních  
organism . Cílem opat ení ke zlepšení struktury vodních tok  je p edevším obnova p im e-
ných stanoviš  s vhodnými trdlišti a místy pro vývoj juvenilních ryb, kruhoústých a dalších vod-
ních organism  v cílových oblastech migrace, což je pro dosažení cíl  Rámcové sm rnice 
o vodách nezbytné. Významným prvkem je zde zlepšení p í ného propojení, resp. postranní 
návaznost vodního toku na oblast údolní nivy. Obnova napojení údolních niv pomocí oddálením 
ochranných hrází od toku m že mít pozitivní dopady i z hlediska Povod ové sm rnice (viz kapi-
tola 7.1). Výb r a realizace opat ení je v kompetenci stát  v povodí Labe. Je však nutné, aby se 
státy navzájem informovaly o postupu a metodice. 
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V roce 2013 vydala MKOL publikaci „Údržba povrchových vod využívaných pro plavební ú ely 
v povodí Labe s ohledem na zlepšení ekologického stavu / potenciálu“ (MKOL 2013b), která je 
záv re nou zprávou ad hoc skupiny expert  „Povrchové vody využívané pro plavební ú ely“. 
Ve zpráv  jsou uvedena obecná doporu ení, konkrétní návrhy a p íklady údržby vodních cest 
na vnitrozemském úseku Labe a na Vltav , které mají pozitivní ekologický dopad. Hlavním vý-
chozím principem návrh  a doporu ení je dosažení pokud možno p irozené tvarové lenitosti 
koryta a b eh , lenitosti hloubek vody a rychlostí proud ní. Návrhy a doporu ení se tudíž vzta-
hují na takové úseky Labe a vybraných p ítok , kde je ekologické zlepšení možné p i zajišt ní 
funkcí vodního toku, zabezpe ení plavby nebo jiných zp sob  užívání vod. Publikace má být 
vodítkem pro eskou republiku a N mecko p i provád ní údržby vodních cest na vnitrozem-
ském úseku Labe a na Vltav , uvád né návrhy a doporu ení lze však analogicky využít i p i 
údržb  ostatních vodních tok . 
 
„Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“ (MKOL 2014a), která byla zmín na již v kapitole 
5.1, se zabývá mimo jiné i zvláštním významem režimu sediment  pro hydromorfologii vodního 
toku. Oba aspekty se navzájem ovliv ují. ím p irozen jší je režim sediment , tím p irozen jší 
cestou se zpravidla m že utvá et i bohatost forem vodního toku specifických pro daný typ vod-
ního útvaru, tj. struktura vodních tok . Mén  výrazné hydromorfologické charakteristiky fungují 
jako indikátor narušeného režimu sediment . Hydromorfologické charakteristiky toku mají na-
opak vliv na formování p evládajícího režimu sediment . V této koncepci je tato souvislost pre-
zentována na základ  t chto hydromorfologických indikátor : bilance sediment  / ovlivn ní hyd-
rologického režimu, pr chodnost pro sedimenty, variabilita ší ky / variabilita hloubek, zrnitostní 
složení dnového substrátu, struktura a stabilita b ehu a pom r recentní a morfologické údolní 
nivy / marše. Bylo doloženo, že velkoplošná a dlouhodobá bilance sediment , ale i pr chodnost 
sediment  mají vcelku klí ovou funkci pro utvá ení hydromorfologických vlastností vodních  
tok . Z podrobného zmapování a hodnocení hydromorfologických indikátor  vyplývá proto cen-
trální doporu ený postup „Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“ na vnitrozemském 
úseku Labe z hlediska hydromorfologie, že je t eba sledovat p ístupy v uceleném povodí, které 
jsou zam eny na vyrovnání deficitu sediment  a na ú inné zamezení dalšímu prohlubování 
dna. Sem pat í i zvýšený p ísun sediment  z povodí, mj. i pomocí zlepšené pr chodnosti pro 
sedimenty (FGG Elbe 2013, MKOL 2014a). Zohledn ní tohoto doporu ení m že p isp t 
ke zlepšení struktury vodních tok . 
 
Estuár Labe p edstavuje vysoce dynamický hydromorfologický systém, který podléhá neustálým 
prostorov  rozsáhlým p irozeným zm nám a etným zásah m. Vedle hydrotechnických opat e-
ní v souvislosti s úpravami plavební dráhy k zajišt ní p ístupu námo ních lodí do hamburského 
p ístavu mají mimo ádný ekologický význam také opat ení na ochranu p ed bou livým p ílivem, 
odd lení vedlejších labských ramen, ztráta oblastí m l in v d sledku hloubení i zavážení ploch 
a ztráta bezpe n  zaplavitelných území za hrázemi. Ve slapovém úseku Labe má využití pro 
plavební ú ely velký význam. Údržbu slapového úseku Labe provádí Vodní a plavební správa 
SRN (WSV) spole n  se správou hamburského p ístavu Hamburg Port Authority (HPA). Morfo-
logické úpravy ve slapovém úseku Labe vedly dohromady k nevyváženému režimu sediment . 
To má negativní dopad na strukturu vodního toku a další zájmy, jako je ochrana p írody a po-
t eba údržby. Optimalizovanou a koordinovanou inností v rámci údržby v oblasti sediment  ve 
vodním toku má být ve slapovém úseku Labe dosaženo pokud možno vyváženého režimu se-
diment . Vedle toho by m la hydromorfologicky ú inná hydrotechnická opat ení mít vliv na cha-
rakteristiku p ílivu a odlivu s cílem snížit vliv p ílivového proud ní („tidal pumping“), a tím i trans-
portu jemných sediment  proti proudu v estuáru.  
 
Vodní a plavební správa SRN a správa hamburského p ístavu HPA vypracovaly spole nou 
koncepci pro úpravu toku a nakládání se sedimenty ve slapovém úseku Labe, na které se dále 
pracuje. Cílem dosáhnout snížení celkového množství odt žovaných nános  pomocí flexibilní-
ho a adaptivního managementu sediment . Podle kritérií, která je nutno stanovit, p edevším 
však v závislosti na p ítoku z vnitrozemské ásti Labe, jsou flexibiln  vybírána r zná úložišt  
odt žených nános . Tento postup bude doprovázet p im ený monitoring, tak aby bylo možno 
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p ípadn  provést pot ebné úpravy za ú elem spln ní r zných cíl , a to i z hlediska ochrany vod 
a p írody. 
 
Zástupci stát  ležících na Labi, pov ení v rámci mezinárodní koordina ní skupiny ICG koordi-
novanou implementací Rámcové sm rnice o vodách, se v prvním plánu povodí (2009) dohodli, 
že budou spole n  usilovat o to, aby vodní doprava byla pro vodní toky co nejúnosn jší. 
 
P i nadregionálním posuzování toku Labe a jeho p ítok  v souvislosti s jejich využíváním jako 
vodních cest podle požadavk  stanovených v Rámcové sm rnici o vodách je t eba dbát na sku-
te nost, že z hlediska morfologie toku se eský úsek Labe (regulovaný vzdutím) liší od n mec-
kého úseku (voln  tekoucí, bez vlivu p ílivu a odlivu), což se projevuje i p i úpravách provád -
ných v souvislosti s využíváním toku Labe pro plavební ú ely. Zatímco v eské ásti se jedná 
p evážn  o výrazn  upravený tok s adou zdymadel, vykazuje limnická ást toku Labe na n -
mecké stran  ješt  celou adu úsek  v pom rn  p irozeném stavu, p estože je tok Labe v celé 
této ásti po obou stranách regulován pomocí vodohospodá ských staveb. Z ekonomického 
hlediska a z hlediska dopravní politiky je vodní doprava na limnickém úseku Labe nezanedba-
telnou sou ástí dopravní infrastruktury. Slapový úsek Labe – jako díl í úsek spolkové vodní 
cesty Labe – p edstavuje p ímé spojení p ístav , zejména hamburského p ístavu, s mo em. 
 
Vedle využití Labe jako vodní cesty a s tím spojených zm n morfologie toku, zejména ve slapo-
vém úseku Labe, má z ásti výrazné dopady na morfologii tok  a jejich pr toky také výroba 
energie, zásobování vodou nebo ochrana p ed povodn mi. 
 
 
Zlepšení pr chodnosti vodních tok  
 
V rámci prioritních vodních tok  bylo nezbytné sestavit seznam priorit a soust edit se na ty vod-
ní útvary, kde lze o ekávat nejv tší ekologický užitek v pom ru k nezbytné výši náklad . To 
jsou zpravidla takové toky, kde existují dostate n  dobré biologické podmínky nebo které mají 
k t mto podmínkám významnou návaznost a kde jsou technické investice na obnovení pr -
chodnosti p im ené danému ú elu a vynaložené co nejefektivn ji. 
 
N kolik operativních cíl  ke zlepšení pr chodnosti, které byly vyty eny do roku 2015, se poda i-
lo kompletn  zrealizovat nebo alespo  zahájit. Dosavadní zkušenosti p i realizaci programu 
opat ení však také ukazují, že se t chto cíl  nedá vždy dosáhnout tak snadno, jak se p edem 
požadovalo nebo uvažovalo. Ke zpožd ní oproti plánu došlo nap . na základ  nových poznatk , 
vyplývajících ze studií proveditelnosti, které m ly za následek nové zam ení implementa ní 
strategie, ale i na základ  legislativních a administrativních potíží. Velká ást t chto problém  
se dá vy ešit ve druhém plánovacím období. Vedle uvedených operativních cíl , stanovených 
do roku 2015, byla zahájena a provedena ada dalších opat ení. 
 
Na obr. II-5.1.1-1 je znázorn n stav p í ných p ekážek a cíle v druhém plánovacím období 
v nadregionálních prioritních vodních tocích. V tabulce II-5.1.1-1 je pak uveden celkový po et 
míst s p í nými p ekážkami (stav ke konci roku 2009) v nadregionálních prioritních vodních to-
cích, které mají být zpr chodn ny, p ehled realizace v prvním plánovacím období a cíle pro 
druhé plánovací období. 
 
Morfologické úpravy povrchových vod mohou i nep ímo negativn  ovliv ovat pr chodnost vod-
ních tok . Ve slapovém úseku Labe u Hamburku se projevuje specifická forma omezené ekolo-
gické pr chodnosti, která je zp sobena kombinací významného zatížením živinami, které je 
podrobn ji popsáno níže, a lov kem provedených morfologických úprav koryta (specifická plo-
cha hladiny, pom r ší ky a hloubky, podíl m l in). V d sledku toho dochází v teplých ro ních 
obdobích ke kyslíkovému deficitu, který m že p edstavovat zejména pro organismy migrující na 
dlouhé vzdálenosti (ryby a kruhoústí) do asné narušení pr chodnosti, ímž m že být 
v nep íznivém p ípad  ohrožena úsp šná reprodukce specifických druh . 
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Velký po et p í ných p ekážek v povodí je hlavní p í inou chyb jící pr chodnosti tok  pro se-
dimenty. Ta spolu s negativní bilancí sediment  (deficit sediment ) negativn  ovliv uje i další 
hydromorfologické ukazatele. Mimo jiné vede p evládající deficit sediment  na n meckém vni-
trozemském úseku Labe k proces m zahlubování dna toku (negativní pr m rná zm na nad-
mo ské výšky dna í ního koryta), kterým je z d vodu p í inné souvislosti s odd lením í ního 
koryta a údolní nivy p ipisován zvláštní význam. 
 
 

 
 
Obr. II-5.1.1-1: Cíle pr chodnosti tok  v mezinárodní oblasti povodí Labe 
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Tab. II-5.1.1-1: Operativní cíle v nadregionálních prioritních vodních tocích – obnovení ekologické 
pr chodnosti 

Stát1)  Vodní tok 
Realizace  

v 1. plánovacím 
období2) 

Plán  
pro 2. plánovací 

období3) 

es
ká

 re
pu

bl
ik

a 

Labe 6 11 

Kamenice 2 6 

Plou nice 2 15 

Oh e 2 2 

Vltava 0 8 

Berounka 4 10 

Úslava 0 0 

Radbuza 0 2 

Úhlava 2 1 

Jizera 5 35 

Orlice (Spojená) 0 3 

Divoká Orlice / Dzika Orlica 0 14 

Tichá Orlice 2 23 

Celkem R 13 vodních tok  25 130 

N
m

ec
ko

 

Alster 6 — 

Berner Au 0 9 

Bille 1 1 

Chemnitz 5 4 

Dove-Elbe 0 1 

Elbe (Labe) 1 — 

Elde 2 8 

Freiberger Mulde (Moldavský potok) 2 1 

Gerdau 1 0 

Havel (Havola) 0 8 

Hohenwischer Schleusenfleet 0 0 

Illmenau 0 0 

Jeetze(l) 2 6 

Kirnitzsch (K inice) 4 7 

Kleine Spree (Malá Spréva) 1 8 

Krückau 0 1 
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Stát1) Vodní tok 
Realizace  

v 1. plánovacím 
období2) 

Plán 
pro 2. plánovací 

období3) 
N

m
ec

ko
 

Lachsbach 1 1 

Luhe 1 0 

Müglitz (Mohelnice) 0 5 

Mulde (Vereinigte / Spojená) 5 1 

Neuenfelder Wettern 0 1 

Oste 1 0 

Plane 0 7 

Polenz 1 2 

Pulsnitz 2 15 

Saale (Sála) 7 21 

Schleusengraben 1 — 

Schwarze Elster ( erný Halštrov) 0 4 

Sebnitz (Vilémovský potok) 0 2 

Seeve 0 0 

Seevekanal (Seevský pr plav) 1 — 

Spree (Spréva) 0 14 

Stellau 0 4 

Stepenitz 1 5 

Sude 4 7 

Unstrut 2 5 

Wandse 0 6 

Würschnitz 2 1 

Zschopau 0 2 

Zwickauer Mulde 1 7 

Zwönitz 5 8 

Celkem N mecko 41 vodních tok  60 172 

Celkem MOP Labe 54 vodních tok  85 302 

1)  Rakousko a Polsko nemají v povodí Labe žádné nadregionální prioritní vodní toky 
2)  Realizace v roce 2015 – po et zpr chodn ných míst s p ekážkami bez ohledu na to, zda se jedná o p ekážky za azené 

do plánu 2009 nebo další, p vodn  neplánované p ekážky 
3)  Po et míst s p ekážkami, které mají být zpr chodn ny v druhém plánovacím období, bez ohledu na to, jestli jde o p ekážky, 

které byly v plánu 2009, ale nebyly ješt  zpr chodn ny, anebo o další p ekážky plánované ve druhém období 
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5.1.2 Snížení významného látkového zatížení živinami a zne iš ujícími látkami 

Vnosy živin a zne iš ujících látek se projevují v mezinárodní oblasti povodí Labe nejen v povr-
chových a podzemních vodách, ale negativn  ovliv ují i stav brakických, pob ežních a mo -
ských vod. V ad  konkrétních právních p edpis  stát  je zakotvena zásada obecné ochrany 
vod. Tyto p edpisy je t eba chápat jako trvale p sobící „základní opat ení“ ve smyslu programu 
opat ení (viz kapitola 7.1). Základní opat ení asto zabezpe ují minimální ochranu na celé ploše. 
 
Na rozdíl od povrchových vod jsou podzemní vody ovliv ovány vnosy živin a zne iš ujících 
látek spíše lokáln  a ve vazb  na ur itý vodní útvar, a proto není pro podzemní vody nutné 
definovat vlastní nadregionální cíle. I když vnosy živin do podzemních vod mohou mít vliv i na 
povrchové vody, p edstavují tém  všechna opat ení v i plošným zdroj m zne išt ní po-
vrchových vod i opat ení pro podzemí vody, tj. p edevším tato plošná opat ení p sobí zárove  
i na zlepšení stavu podzemních vod. 
 
Rakouská a polská ást povodí Labe jsou vzhledem ke svým p írodním podmínkám využívány 
p evážn  pro lesní hospodá ství a extenzivní zem d lství. V rakouské ásti se vyskytuje málo 
pr myslu, v polské ásti prakticky žádný. Hustota osídlení je pom rn  nízká, v rakouské ásti 
s odvád ním a išt ním odpadních vod, v polské ásti s ur itými lokálními deficity p i odvád ní 
a išt ní odpadních vod. Odnos živin a zne iš ujících látek z rakouské i polské ásti povodí 
Labe není významný. P i aplikaci porovnatelných opat ení jako v celém povodí Labe nelze o e-
kávat další snížení odnos  živin a zne iš ujících látek. 
 
V minulosti již bylo možné dosáhnout výrazného snížení látkového zatížení. P es tyto úsp -
chy dosavadní snahy nesta í na spln ní ambiciózních cíl  Rámcové sm rnice o vodách. Živi-
ny a zne iš ující látky stále pat í mezi významné látkové zatížení, které v mnoha útvarech 
povrchových vod zabra uje dosažení dobrého stavu. Níže jsou pro ob  látkové skupiny uve-
deny nadregionální operativní cíle. 
 
 
Živiny 

Vysoké vnosy dusíku a fosforu v povodí Labe vedou ke zvýšenému r stu as a rozvoji vodního 
kv tu sinic p edevším v oblasti St edního Labe a v hydromorfolgicky siln  ovlivn ném slapovém 
úseku Labe s hloubkami pro námo ní lod . Pod hamburským p ístavem pak p ispívají k nedo-
statku kyslíku, který negativn  ovliv uje i další složky kvality. Kyslíkový deficit, ke kterému do-
chází tém  každoro n  ve slapovém úseku Labe v letním období, neohrožuje pouze juvenilní 
obsádku ryb, ale m že také p edstavovat migra ní p ekážku pro tažné ryby. V pob ežních 
vodách vedou vnosy živin ke známým eutrofiza ním jev m a ohrožují dosažení environmen-
tálních cíl . 
 
Zatímco snižování zatížení živinami v jezerech a nádržích je úkolem stát , který se eší spíše 
v regionálním m ítku, vyžaduje dosažení dobrého ekologického stavu v pob ežních vodách 
Labe koordinaci na mezinárodní úrovni. P estože se již poda ilo snížit odnosy živin z povodí 
Labe, nebude ani v p íštích letech dobrého ekologického stavu dosaženo. 
 
Jako jeden z významných problém  nakládání s vodami v mezinárodní oblasti povodí Labe byl 
identifikován problém významného látkového zatížení živinami z bodových a plošných zdroj  
zne išt ní. K dosažení cíle snížení zne išt ní povrchových a podzemních vod v povodí Labe 
a brakických a pob ežních vod živinami, je zapot ebí projednání a koordinace na úrovni meziná-
rodní oblasti povodí Labe. 
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V pob ežních vodách, náležejících k povodí Labe, byla cílová hodnota pro 90. percentil koncen-
trace24 chlorofylu-a ve vegeta ním období (b ezen – zá í) v letech 2009 – 2012 p ekra ována 
v rozmezí od 38 % po více než 400 %. Pom ry v Severním mo i jsou vedle vnos  z Labe ovliv-

ovány z velké ásti živinami p inášenými proudem vody probíhajícím soub žn  s pob ežím. 
Proto, aby bylo možné dosáhnout ekologických cíl  v pob ežních vodách Severního mo e, bude 
nutné dosáhnout snížení p ísunu živin nejen z povodí Labe, ale i snížení látkových vnos  živin 
od ostatních stát  ležících u Severního mo e. 
 
Vzhledem k množství vliv , p sobících na koncentrace živin v oblasti pob ežních vod Severního 
mo e byla na základ  zadání n meckého pracovního spole enství LAWA zm n na metodika 
stanovení cíl  pro mo ské prost edí tak, aby byl pro všechny vodní toky, které ústí do Severního 
mo e, uplat ován stejný postup. Zm na metody má za následek, že pot ebná opat ení nejsou 
nyní již ur ena rozdílem sou asné a cílové koncentrace chlorofylu-a v útvarech pob ežních vod 
ležících kolem ústí Labe, ale rozdílem sou asné pr m rné ro ní koncentrace celkového dusíku 
a jeho cílové koncentrace v hodnot  2,8 mg/l. 
 
Z pohledu nadregionálních cíl  a v souladu s nejnov jšími v deckými poznatky je pro snížení 
eutrofizace pob ežních a mo ských vod Severního mo e nezbytné snížit p edevším vstup celko-
vého dusíku z povodí Labe a to jak v eské tak n mecké ásti povodí. 
 
V brakických vodách mezi limnickým a mo ským systémem v profilu Seemannshöft v Hamburku 
byla pro dosažení dobrého stavu mo ského prost edí odvozena cílová hodnota 2,8 mg/l celko-
vého dusíku jako ro ní pr m r (BLMP, 2011). Tato hodnota byla v letech 2009 – 2012 p ekra-
ována o 1 – 25 % a v pr m ru o 22 %. Pro jednotlivé významné p ítoky v mezinárodní oblasti 

povodí Labe byly sou asn  odvozeny na základ  této hodnoty a možných ztrát zp sobených 
procesy v povrchových vodách díl í cílové hodnoty pro koncentrace celkového dusíku. Pro hra-
ni ní profil mezi eskou a n meckou ástí povodí H ensko / Schmilka na Labi byla stanovena 
cílová koncentrace 3,2 mg/l jako ro ní pr m r25. 
 
Také vnos fosforu ovliv uje eutrofizaci pob ežních vod Severního mo e, i když jeho význam je 
ve srovnání s dusíkem menší. Z pohledu nadregionálních cíl  byla na základ  zadání n mec-
kého pracovního spole enství LAWA stanovena pro hranici mezi limnickým a mo ským systé-
mem v profilu Seemannshöft v Hamburku orienta ní hodnota specifická pro typy vodních tok  
0,1 mg/l celkového fosforu jako ro ní pr m r. Tato hodnota byla vztažena i k hrani nímu profilu 
H ensko / Schmilka. Z m ených dat koncentrací celkového fosforu v letech 2009 – 2012 je 
z ejmé, že bude t eba ke snížení vnos  do toku Labe u init další opat ení. Nap íklad v profilu 
Schnackenburg byla orienta ní hodnota 0,1 mg/l celkového fosforu p ekra ována v letech 2009 
– 2012 v pr m ru o 30 %, na bilan ním profilu Seemannshöft o 60 % a v hrani ním profilu 
H ensko / Schmilka o 17 %. 
 
Pro snížení zát že vod celkovým dusíkem jsou klí ová zejména opat ení v zem d lském sekto-
ru, která zajistí snížení odtoku dusíku z ploch p evážn  ve form  dusi nan . Jejich podíl na 
celkových bilancích vstup  do vod v n mecké i eské ásti povodí Labe je zcela rozhodující. 
 
V n mecké ásti povodí Labe bude rozhodujícím základním opat ením ke snížení vnosu dusíku 
do vod novelizace vyhlášky o hnojivech. Na základ  pom rn  malých p ebytk  v porovnání 
s cílovou hodnotou vyhlášky o hnojivech, které jsou zjiš ovány v ad  region  n mecké ásti 
povodí Labe, lze však pro tuto ást vcelku o ekávat jen menší snížení ve výši kolem 4 %. St -
žejní body dopl kových opat ení pro dusík spo ívají tedy ve snížení vnos  p es podzemní vody, 
resp. meziodtoku ve spolkových zemích v jižní ásti oblasti povodí Labe a p es drenáže ve 
spolkových zemích na severu. Vedle lepší nabídky konzultací je mezi opat ení za azeno nap . 
také p stování meziplodin, mul ování, reten ní opat ení a dopl kové snížení salda dusíku. 
                                                 
24 C90 – koncentrace s pravd podobností nep ekro ení 90 % 
25 Aritmetický pr m r za kalendá ní rok 
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V eské ásti povodí Labe budou základní opat ení ke snížení vnosu dusíku do vod aplikována 
v rámci ak ního programu podle nitrátové sm rnice ve zranitelných oblastech, které jsou 
v sou asné dob  vymezeny na 42 % plochy povodí Labe. Základní opat ení obsahují p ede-
vším zákaz hnojení v obdobích zvýšeného rizika vyplavování dusíku, omezení hnojení 
na nevhodných pozemcích a p i ur itých klimatických situacích (zamrzlá, podmá ená nebo 
sn hem pokrytá p da), omezení hnojení v blízkosti povrchových vod a omezení doby, po kterou 
je p da bez rostlinného pokryvu. Významným opat ením je také nastavení limitu aplikace dusí-
ku na hektar orné p dy pro jednotlivé zem d lské plodiny. Protože základní opat ení byla p ija-
ta s cílem snížit koncentrace dusi nan  v povrchových a podzemních vodách ve zranitelných 
oblastech pod 50 mg/l, bude nutné pro další snížení zát že vod a dosažení nadregionálních cíl  
aplikovat i dopl ková opat ení. Tato dopl ková opat ení zahrnují opat ení z Programu rozvoje 
venkova R na období 2014 – 2020, která obsahují zp soby ošet ování travních porost  
s minimalizací nebo úplným zákazem hnojení, zatrav ování orné p dy a zavedení biopás  
s vylou ením hnojení a omezení aplikace hnojiv v integrované produkci ovoce, vína a zeleniny. 
Dalším typem dopl kových opat ení na snížení zát že vod dusíkem jsou kontroly podmín nosti 
v rámci zem d lských podpor (tzv. cross compliance), které podmi ují získání podpory dodržo-
váním dobrého environmentálního stavu. 
 
Ur ité snížení zát že dusíkem b hem druhého plánovacího období lze o ekávat také p i apli-
kaci základních opat ení podle sm rnice o išt ní m stských odpadních vod na n kterých 
velkých istírnách odpadních vod (nap . intenzifikace úst ední OV v Praze). 
 
Pro snížení zát že vod celkovým fosforem jsou klí ová zejména opat ení na bodových zdrojích 
zne išt ní. ada opat ení p ijatá v posledních dvou desetiletích v n mecké i eské ásti povodí 
Labe sice významn  snížila p ísun fosforu z t chto zdroj , p esto tyto zdroje z stávají i nadále 
pro koncentrace fosforu v povrchových vodách rozhodujícím initelem. Proto je nezbytné do-
sáhnout dalšího snížení emisí fosforu, jak z existujících istíren odpadních vod, tak zejména 
z menších sídel. K opat ením s nejv tším potenciálem pat í zvyšování ú innosti p i zachycování 
slou enin fosforu na istírnách odpadních vod a zlepšení nakládání s odpadními vodami za sráž-
ko-odtokových událostí (retence deš ových odtok ), kdy vstupuje do vod zna né látkové zatížení 
živinami. Velký potenciál snížení zát že z bodových zdroj  lze spat ovat také v omezení obsahu 
fosforu v detergentech užívaných v my kách nádobí, pokud se poda í vhodn  implementovat 
evropskou legislativu (Na ízení (EU) Evropského parlamentu a Rady . 259/2012). 
 
Z pohledu základních opat ení pro fosfor je implementace sm rnice o išt ní m stských odpad-
ních vod v N mecku spln na. V n mecké ásti povodí Labe se proto p edpokládají pouze do-
pl ková opat ení ke snížení vnos  fosforu z bodových zdroj , jako jsou nap . všeobecná opat-
ení k výstavb  nových a rekonstrukci malých domovních istíren odpadních vod nebo opat ení 

k modernizaci komunálních istíren odpadních vod za ú elem snížení vnos  fosforu. Nap íklad 
v Berlín  a Braniborsku se usiluje o to, aby v istírnách odpadních vod velikostní t ídy V 
(s kapacitou nad 100 000 EO) bylo dosaženo další eliminace fosforu a koncentrace na odtoku 
dosahovaly úrovn  0,15 mg/l. Odnosy fosforu z difuzních zdroj  se naproti tomu snížily 
v menším rozsahu. Zde je proto nezbytné dále snižovat odnosy a zlepšovat retenci látek. 
V oblasti zem d lství sem pat í nejen zmír ování p dní eroze, p evážn  ve sprašové pahorka-
tin  a na zem d lsky využívaných plochách v horských oblastech, ale i opat ení a koncepce 
k ízení drenáží v plochých severních regionech. Na základ  práv  novelizované vyhlášky 
o hnojivech dojde z ejm  ke snížení aplikace hnojiv s obsahem fosforu, takže ve st edn dobém 
výhledu se sníží jeho obsah v p d , a tudíž i jeho smyv. 
 
Ke snížení zát že fosforem v eské ásti povodí Labe p isp jí v druhém plánovacím období 
p edevším základní opat ení podle sm rnice o išt ní m stských odpadních vod, která zahrnují 
intenzifikaci vybraných istíren o srážení fosforu (nejvýznamn jší snížení lze o ekávat intenzifi-
kací úst ední istírny odpadních vod v Praze). K dalšímu snížení zát že povrchových vod fosfo-
rem p isp jí opat ení v malých zdrojích zne išt ní, která zahrnují jak výstavbu istíren odpad-
ních vod s ú inným odstra ováním fosforu, tak i intenzifikace technologicky zastaralých istíren 
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odpadních vod. Vstup fosforu z plošných zdroj  není v sou asných podmínkách v eské ásti 
povodí Labe rozhodující pro eutrofizaci povrchových vod. Nízké zatížení je zp sobeno klesající 
zásobeností p d fosforem v d sledku jeho omezené aplikace v zem d lství. Ur ité snížení 
emisí fosforu ze zem d lských ploch lze o ekávat p i aplikaci dopl kových opat ení, zam e-
ných na erozn  ohrožené pozemky. Vzhledem k tomu, že rozhodující podíl fosforu je v erozním 
smyvu vázán na ástice a tyto ástice jsou zadržovány v menších nádržích a í ní síti, projeví 
se tato opat ení na snížení zát že Labe jen omezen . Z ásti by m la ke snížení koncentrací 
fosforu v povrchových vodách p isp t i dopl ková opat ení navržená pro intenzivn  obhospoda-
ované chovné rybníky, zejména v jižních a východních echách. 

 
U opat ení na plošných zdrojích zne išt ní lze v p ípad  dusíku v n mecké i eské ásti povodí 
Labe o ekávat ur itou prodlevu, než se projeví na poklesu koncentrací v hodnocených bilan -
ních profilech a v pob ežních vodách Severního mo e. Transport dusíku do povrchových vod 
probíhá p es podzemní vody a rychlost odezvy ur uje charakter útvar  podzemních vod. 
V n mecké ásti povodí Labe jsou zastoupeny zejména hlubší struktury podzemních vod, proto 
se snížené saldo bilance živin projeví až ve st edn dobém asovém horizontu. V eské ásti 
povodí Labe sice p evažují zejména struktury s rychlým ob hem, nicmén  ada ploch s inten-
zivní zem d lskou produkcí se nachází v hlubokých k ídových pánvích, takže i zde se zlepšení 
projeví až s ur itým zpožd ním. 
 
Na základ  odhadu ú innosti opat ení, plánovaných ve druhém plánovacím období, bylo zjišt -
no, že se v n mecké ásti povodí Labe p edpokládá do konce druhého plánovacího období 
v roce 2021 snížení vnos  celkového dusíku o ~ 7,3 % a v eské ásti povodí Labe o ~ 8,5:%. 
 
Obdobná je situace pro celkový fosfor, kde se vlivem navržených opat ení p edpokládá pokles 
vnos  v n mecké i eské ásti povodí Labe shodn  o ~ 6,1 % v porovnání s pr m rnými látko-
vými odnosy živin z období 2009 – 2012 normovanými na dlouhodobý pr tok. 
 
Za p edpokladu, že se v uvedeném období sníží odnosy dusíku a fosforu ádov  stejn  jako 
jejich vnosy, se o ekává, že v roce 2021 bude pr m rná ro ní koncentrace celkového dusíku 
v profilu Seemannshöft v Hamburku init 3,0 mg/l a pr m rná ro ní koncentrace celkového fos-
foru 0,146 mg/l (viz FGG Elbe (2014) – Základní dokument Živiny a tabulka II-5.1.2-1). 
 
Z údaj  uvedených v tabulce II-5.1.2-1 je z ejmé, že dosažení nadregionálních cíl  pro celkový 
dusík a celkový fosfor v bilan ních profilech na Labi je reálné až ve t etím plánovacím období, 
tedy do roku 2027. Dosažení cíl  m že být ohroženo nesouladem cíl  pro mo ské prost edí 
a díl ích cíl  pro vodní útvary povrchových a podzemních vod v eské i n mecké ásti povodí 
Labe. Zejména v p ípad  dusíku by bylo vhodné, aby se cílové hodnoty dusi nanového dusíku 
pro dobrý stav útvar  povrchových vod a souvisejících útvar  podzemních vod více p iblížily  
pr m rným cílovým koncentracím celkového dusíku stanoveným pro profily Seemannshöft 
a H ensko / Schmilka – 2,8 mg/l, resp. 3,2 mg/l. Podobná harmonizace cílových hodnot by m la 
být provedena také v p ípad  nadregionálních cíl  pro celkový fosfor a cílových hodnot 
v útvarech povrchových vod v obou ástech povodí.  
 
V období do roku 2027 by m la být k dosažení harmonizovaných hodnot pro dusík a fosfor 
v povrchových a podzemních vodách p ijata další opat ení zejména v bodových a plošných 
zdrojích zne išt ní, která by s v tší jistotou umožnila pln ní nadregionálních cíl  pro pob ežní 
a mo ské vody. K dosažení nadregionálních cíl  by p isp lo i posílení retence živin ve zdrojo-
vých ástech povodí a vodních útvarech v eské i n mecké ásti povodí. 
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Tab. II-5.1.2-1: Nadregionální cíle a potřebné kroky ke snížení vnosu živin v mezinárodní oblasti 
povodí Labe 

 Ncelk. Pcelk. 

Odhad účinků opatření v české části mezinárodní oblasti povodí Labe do roku 2021 

Základní opatření – směrnice o čištění komunálních odpadních vod 2,1 %1) 4,1 % 1) 

Základní opatření – nitrátová směrnice 0,4 % 0 % 

Doplňková opatření – odpadní vody 0 % 1) 0 % 1) 

Doplňková opatření – zemědělství 6 % 2 % 

Očekávané snížení živin do roku 2021 v česko-německém 
hraničním profilu Hřensko / Schmilka na základě českého  
programu opatření 

8,5 % 6,1 % 

Údaje pro česko-německý hraniční profil Hřensko / Schmilka2) 

Průměrná roční koncentrace za období 2009 – 2012 4,09 mg/l 0,117 mg/l 

Cílová koncentrace z hlediska ekologie moří (roční průměr) 3,2 mg/l 0,1 mg/l 

Překročení cílových koncentrací z hlediska ekologie moří o 0,89 mg/l (28 %) 0,017 mg/l (17 %) 

Očekávané snížení koncentrací do roku 2021 na základě českého 
programu opatření v česko-německém hraničním profilu  
Hřensko / Schmilka 

-0,35 mg/l -0,007 mg/l 

Potřeba dalších kroků do roku 2027 0,54 mg/l 0,010 mg/l 

Odhad účinků opatření v německé části mezinárodní oblasti povodí Labe do roku 2021 

Základní opatření – směrnice o čištění komunálních odpadních vod 0 % / splněno 0 % / splněno 

Základní opatření – nitrátová směrnice 4,0 % 0,5 % 

Doplňková opatření – odpadní vody 1,4 % 5 % 

Doplňková opatření – zemědělství 1,9 % 0,6 % 

Očekávané snížení živin do roku 2021 na základě německého 
programu opatření 7,3 % 6,1 % 

Údaje pro bilanční profil Seemannshöft na přechodu mezi limnickým a mořským úsekem 

Průměrná koncentrace za období 2009 – 2012 3,4 mg/l 0,16 mg/l 

Cílová koncentrace z hlediska ekologie moří (roční průměr) 3) 2,8 mg/l 0,1 mg/l 

Překročení cílových koncentrací z hlediska ekologie moří o 0,6 mg/l (22 %) 0,06 mg/l (60 %) 

Očekávané snížení koncentrací do roku 2021 na základě  
německého programu opatření v bilančním profilu  
Seemanshöft 

-0,2 mg/l -0,01 mg/l 

Odhad účinků opatření v mezinárodní oblasti povodí Labe do roku 2021 

Roční průměrná koncentrace očekávaná do roku 2021 na základě 
českého programu opatření v profilu Seemannshöft 3,3 mg/l 4) 0,155 mg/l 4) 

Roční průměrná koncentrace očekávaná do roku 2021 na základě 
německého programu opatření v profilu Seemannshöft 3,2 mg/l 4) 0,150 mg/l 4) 

Roční průměrná koncentrace očekávaná do roku 2021 v profilu 
Seemannshöft 3,0 mg/l 4) 0,146 mg/l 4) 

Potřeba dalších kroků do roku 2027 0,2 mg/l 0,046 mg/l 

1) Rozdělení opatření pro odpadní vody na základní a doplňková není v národním plánu v české části povodí Labe systematicky 
provedeno, proto jsou všechna opatření v tabulce označena jako základní. 

2) Hodnota vztažena k českému profilu Hřensko – pravý břeh. 
3) Dusík: Společný program měření Německa (BLMP) 2011; fosfor: Rakon typ 20; LAWA 2014a 
4) Výpočet zohledňuje účinek plánovaných opatření pro příslušný podíl odnosů a ztráty v důsledku odbourávání živin nebo jejich 

retence. 
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Zne iš ující látky 

Zne iš ující látky v povrchových vodách mohou mít toxické ú inky na živo ichy a vegetaci již 
ve stopových koncentracích, zprost edkovan  pak mohou mít negativní vliv na lidské zdraví 
prost ednictvím r zných zp sob  využití, jako je nap . získávání pitné vody, konzumace ryb 
a využívání údolních niv pro zem d lské ú ely. Výsledky hodnocení útvar  povrchových vod 
Labe ukázaly, že u n kterých látek, které se podle Rámcové sm rnice o vodách využívají pro 
posouzení chemického nebo ekologického stavu, není dosaženo dobrého stavu. ada látek 
ohrožuje cíle ochrany mo í. Transfer zne iš ujících látek z celého povodí Labe vede k výrazné-
mu omezení p i nakládání se sedimenty, zejména ve slapovém úseku Labe. 
 
Analýza p í in látkového zne išt ní Labe v souvislosti s prvním plánem povodí ukázala, že 
krom  zne iš ujících látek ve vod  p edstavují také kontaminované sedimenty ze zklidn ných 
zón Labe a jeho p ítok  p i zvýšených pr tocích i nadále zdroj emisí zne iš ujících látek, jejichž 
vliv se projevuje až do Severního mo e. To je jednou z p í in, že nyní nebude možné dosáhnout 
v Labi dobrého stavu / potenciálu podle Rámcové sm rnice o vodách a ani v Severním mo i 
dobrého stavu prost edí podle Rámcové sm rnice o strategii pro mo ské prost edí. V souvislosti 
s „Koncepcí MKOL pro nakládání se sedimenty“ (MKOL 2014a) byla proto provedena obsáhlá 
analýza charakteristik, hodnocení a analýza rizik sediment  z hlediska kvality. V souladu 
s p ístupem prvního plánu povodí byly analýze rizik z hlediska kvality podrobeny rovnocenným 
zp sobem všechny p edm ty ochrany, závislé na dobrém stavu sediment : chemický a ekolo-
gický stav vodních tok , integrita vodních spole enstev ve vnitrozemských, mo ských a pob ež-
ních vodách, ochrana p dy (údolní niva / marše) a lidské zdraví (zem d lství, rybá ství). Analý-
za rizik se provád la ve dvou stupních pro každou z 29 relevantních zne iš ujících látek / látko-
vých skupin: 

(1) hodnocení na úrovni povodí za ú elem identifikace oblastí p vodu partikulárn  vázaných 
zne iš ujících látek – stanovení priorit u tok  t chto látek podle díl ích povodí, 

(2) analýza ve vazb  na zdroje zne išt ní v oblastech p vodu identifikovaných v rámci 
stupn  1. 

 
Výsledkem této dvoustup ové analýzy rizik bylo vypracování doporu ených postup  v oblastech: 

(1)  snížení / sanace bodových zdroj , 

(2)  snížení / sanace starých ekologických zát ží, 

(3)  odstran ní mobilizovatelných úložiš  starých sediment , 

(4)  nakládání s jemnými sedimenty v toku ve spojitosti s optimalizací strategií údržby pro 
r zné ú ely využití, 

(5)  snížení vnos  kontaminovaných jemných sediment  z dalších zdroj  a 

(6)  využívání a management lokalit, kde dochází k ukládání látek. 
 
Nejvyšší prioritu mají ešení u zdroje / odstran ní p í in, resp. ešení v blízkosti zdroje, pokud – 
jako je tomu v p ípad  historických zát ží – vlastní zdroj již neexistuje. Celkov  se situace jeví 
tak, že základní ešení problematiky, které se ve vlastním smyslu váže na zdroje, je v n kterých 
p ípadech možné nebo je bude t eba ješt  vyjasnit, v jiných p ípadech však podle odhadu p í-
slušných ú ad  nelze najít žádné p im ené ešení. 
 
Prov ení starých ekologických zát ží, které jsou potenciáln  relevantní pro dobrou kvalitu se-
diment , není v eské republice ani v N mecku dosud zcela ukon eno. Minimalizace rizikovosti 
v rámci probíhajících sana ních a zabezpe ovacích opat ení v rozsáhlých lokalitách (pr mysl, 
t žba surovin / ukon ená t žba) bude d sledn  provád na i nadále. V p ípadech, kdy již nelze 
zp tn  usuzovat na vn jší vnosy, které by stály za zmínku, se pozornost zam í hlavn  na od-
stran ní vnit ních zdroj  (sediment , starých sediment ). Jakou relevanci mají tyto vnit ní zdroje 
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v porovnání s recentními vn jšími vnosy, se nedá ješt  definitivn  vyhodnotit, odhaduje se 
však, že jejich význam je zna ný. U jednotlivých zne iš ujících látek jsou jako st žejní bod zmí-
n ny i regula ní oblasti mimo rámec vodního hospodá ství (Hg, PAU). Vedle snah o sanaci, 
snížení a kontrolu zbývajících zdroj  zne išt ní se hlavní pozornost nutn  zam uje na doporu-
ení pro sanaci míst s výskytem starých sediment  se zvýšeným rizikem mobilizace a na naklá-

dání s jemnými sedimenty v ece, pokud mají být odvráceny škody na níže položených úsecích 
toku a v mo ském prost edí. P itom by m lo být za všech okolností použito kritérium územní 
blízkosti k (historickému) zdroji, a to i s pohledem na mezinárodní oblast povodí. Ú inným pro-
st edkem m že být i cílené posilování funkcí trvalých úložiš  sediment , pokud proti nim nestojí 
žádná závažná omezení dalších ú el  využití nebo funkcí. 
 
Na základ  p írodních podmínek a z d vod  technické proveditelnosti nelze n které požadavky 
na snížení obsahu zne iš ujících látek v povodí Labe v plném rozsahu splnit ani do roku 2021. 
Vedle rozsahu t chto problém , nap . u vyt žených dol  nebo starých pr myslových areál , jsou 
však rozhodující zejména vnosy zne iš ujících látek p edevším z plošných zdroj  a velký význam 
partikulárního podílu pro v tšinu t chto látek. Jejich chování a pohyb závisí komplexn  a konkrét-
n  nep edvídateln  na hydrologicko-meteorologických faktorech, které ur ují jejich mobilizaci, 
zadržení a transport. Na povod ové fáze m že p ipadat velká ást ro ního transportu plavenin, 
a tudíž i odnos  zne iš ujících látek. Specifické dopady extrémních p ípad  povodní, jako byly 
povodn  v srpnu 2002 nebo v ervnu 2013, lze z d vod  jejich sporadického výskytu p edpovídat 
jen do ur ité míry. To má za následek, že ú inky opat ení na jediném zdroji zne išt ní ve vazb  
na nadregionální bilan ní profil lze doposud kvantifikovat jen ve výjime ných p ípadech. 
 
Kontrola ú innosti opat ení ke snížení vnos  zne iš ujících látek do Labe a celkového trendu ve 
snižování zne išt ní se bude provád t na základ  vyhodnocení výsledk  monitoringu v profi-
lech Mezinárodního programu m ení Labe ve vzorcích vody a u vybraných profil  Mezinárod-
ního programu m ení Labe i v sedimentovatelných plaveninách, p ípadn  i v biologických ma-
teriálech. Tyto výsledky budou dopln ny o poznatky získané na národní úrovni, nebo s pomocí 
specializovaných projekt . 
 
Zvláštním p ípadem vnosu zne iš ujících látek je havarijní zne išt ní vod. Takové p ípady nelze 
nikdy vylou it, je však pot eba podniknout opat ení v oblasti prevence k minimalizaci jejich vý-
skytu, a pokud již nastanou, podniknout opat ení k minimalizaci jejich dopadu na životní pro-
st edí. D ležitou roli zde hraje informování p íslušných subjekt , pro které existuje v povodí  
Labe z iniciativy MKOL „Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe“ (MKOL 2012b). Tento 
plán je pr b žn  prov ován a podle pot eby novelizován (viz též kapitola 4.1, ást „Pr zkumné 
monitorování“). 
 
Vedle toho zpracovala MKOL r zná doporu ení, která mají p isp t ke zvýšení havarijní prevence 
a bezpe nosti technických za ízení. Také tato doporu ení jsou rovn ž pr b žn  aktualizována. 
 
 
 
5.1.3 Další významné problémy nakládání s vodami regionálního charakteru 

Vedle výše uvedených problém  v oblasti povrchových vod, které je nezbytné ešit na základ  
projednání a koordinace na mezinárodní úrovni, existuje v povodí Labe ada dalších význam-
ných problém  nakládání s vodami v oblasti povrchových a podzemních vod, které lze sice ešit 
na regionální nebo vnitrostátní úrovni, ale jejichž ešení m že být podpo eno zejména vým nou 
informací na mezinárodní úrovni. Sem pat í mimo jiné: 

 nedostatek vody, který m že být zp soben, resp. prohlouben odb ry a p evody vody, hyd-
rologickým suchem i o ekávanými dopady zm ny klimatu, 

 ekologické zlepšení drobných vodních tok  (nikoliv jen nadregionálních prioritních vodních 
tok ), 
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 revitalizace údolních niv, op tné napojení odstavených ramen a t ní, zlepšení pr to nosti 
postranních ramen 

 dostate né snížení zne išt ní tok  a nádrží využívaných pro odb r vody pro úpravu 
na pitnou vodu, pro koupání a pro ochranu p írody (soustava NATURA 2000), 

 využívání a zatížení útvar  povrchových (p ípadn  i podzemních vod) podél státních hra-
nic ( ešeno v rámci spolupráce na hrani ních vodách v Komisích pro hrani ní vody), 

 odstran ní deficit  p i išt ní odpadních vod, 
 spolupráce na tvorb  norem pro nové látky, p ípadn  i dalších legislativních návrh , 
 následky aktivní a bývalé t žby hn dého uhlí, uranu a draselných solí, obzvlášt  

u podzemních vod, 
 zatížení podzemních vod živinami a pesticidy z plošných zdroj , 
 bodové zdroje zne išt ní podzemních vod, zejména v d sledku starých ekologických zá-

t ží a regionáln  významné t žební innosti, 
 opat ení ke zvládání povod ových rizik a jejich ú inek na povrchové vody, p edevším 

– obnova p irozených reten ních prostor  a zmírn ní zásah  v oblastech údolní nivy, 
které jsou pravideln  zaplavovány, 

– technicko-strukturální protipovod ová opat ení, 
– snížení transportu zne iš ujících látek zp sobeného povodn mi. 

 
 
 

5.2 Environmentální cíle pro útvary povrchových a podzemních vod  

Podle lánku 4 RSV je t eba zajistit ochranu, zlepšení stavu a obnovu vodních útvar  s cílem 
dosáhnout do roku 2015 dobrého stavu / dobrého potenciálu. Vzhledem k tomu, že ani do roku 
2021 se nedají dosáhnout všechny environmentální cíle, je v mezinárodní oblasti povodí Labe 
v tšinou využívána možnost uplatn ní výjimek, p edevším prodloužení lh t. 
 
 
 
5.2.1 Uplatn ní výjimek 

V p ípad  právních požadavk  lze uplatnit výjimky pro vodní útvary, které tohoto cíle nedosáh-
nou nebo ho nebudou moci dosáhnout ve stanovené lh t . Výjimky lze od vodnit následovn : 

 prodloužení lh t, 
 mén  p ísné environmentální cíle, 
 do asné zhoršení stavu,  
 nové zm ny fyzikálních pom r  v útvaru povrchové vody nebo zm n hladin útvar  pod-

zemních vod,  
 následky trvalých inností, souvisejících s lidským rozvojem. 

 
Pro uplatn ní výjimek podle lánku 4 v odst. 8 a odst. 9 RSV platí dva minimální požadavky: 

 výjimky uplat ované pro jeden vodní útvar nesmí trvale ohrozit dosažení environmentál-
ních cíl  v jiných vodních útvarech, 

 je t eba zaru it p inejmenším stejnou úrove  ochrany jako stávající evropské právní p ed-
pisy (v etn  p edpis  pozbývajících ú innosti). 
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D vodem pro uplatn ní výjimek m že být nap íklad: 
 technická proveditelnost je možná pouze po krocích, 
 realizace do roku 2021 by vedla k neúm rn  vysokým náklad m, 
 p írodní podmínky nedovolují v asné zlepšení stavu. 

 
Postup p i rozhodování o využití výjimek se v zásad  ídí ustanoveními v lánku 4 odst. 4 až 6 
RSV, požadavky sm rného dokumentu CIS 20: „Výjimky z environmentálních cíl “ (Evropská 
komise 2009), pokynem vodních editel  EU k uplat ování výjimek (2008) a národními pokyny. 
 
Pro uplatn ní výjimek je nutno splnit p ísné podmínky a v plánu pro dané povodí musí být uve-
deny p íslušné d vody, pro  jsou výjimky uplat ovány. D ležitou sou ástí prov ení, zda lze 
využít možnosti uplatn ní výjimek, je dále posouzení sociáln  ekonomických dopad  – v etn  
pom ru užitek – náklady ve vazb  na ekologii a zdroje p i realizaci cíl . Tyto informace jsou 
obsaženy v národních plánech povodí. 
 
Výjimky se ve státech prov ují a od vod ují na úrovni jednotlivých vodních útvar  a pro ú e-
ly dalšího ov ení a rešerší jsou k dispozici na p íslušných ú adech (viz kapitola 10) nebo na 
p íslušných kontaktních místech pro získání podkladových dokument  a informací (viz kapito-
la 11). D vody pro uplatn ní výjimek však mohou být dány i na vyšší úrovni, nap . na úrovni 
oblasti povodí na základ  nadregionálních cíl  pro ochranu mo í. 
 
 
Prodloužení lh t 

Pokud není možné dosáhnout environmentálních cíl  do roku 2015, lze podle lánku 4 odst. 4 
RSV uplatnit prodloužení lh t. P itom nesmí dojít k dalšímu zhoršení stavu dot eného vodního 
útvaru a musí být spln ny následující podmínky:  

 Všech pot ebných zlepšení stavu vodních útvar  nelze rozumn  dosáhnout, a to nejmén  
z jednoho z t chto uvedených d vod : 
– míra požadovaného zlepšení m že být z d vod  technické proveditelnosti dosažena 

pouze postupnými kroky, které p esahují rámec období do roku 2015 a také do roku 
2021, 

– dosažení odpovídajícího zlepšení do roku 2015, pop . 2021 by bylo neúm rn  nákladné, 
– p írodní podmínky nedovolují v asné zlepšení stavu daného vodního útvaru. 

 Prodloužení lh ty a jeho d vody se jmenovit  uvedou a vysv tlí v plánu povodí. 

 Prodloužení lh ty nep ekro í období dvou následných aktualizací plánu povodí (tedy do 
roku 2027) s výjimkou p ípad , kdy p írodní podmínky jsou takové, že stanovených cíl  
nem že být v t chto obdobích dosaženo. 

 Plán povodí obsahuje souhrn opat ení, která jsou považována za nezbytná k postupnému 
dosažení požadovaného stavu vodního útvaru v prodloužené lh t . 

 
Další informace o postupu stát  v povodí Labe jsou obsaženy v národních plánech povodí. 
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Mén  p ísné environmentální cíle 

Mén  p ísné environmentální cíle pro útvary povrchových a podzemních vod mohou být podle 
lánku 4 odst. 5 RSV stanoveny za p edpokladu, že budou spln ny následující rámcové pod-

mínky: 
 dosažení dobrého stavu nebude možné kv li daným p írodním podmínkám  
 nebo by bylo neúm rn  nákladné, a to i p i zohledn ní možností prodloužení lh ty do roku 

2027,  
 využívání vod, které je p í inou nedosažení cíl , nebude možné nahradit jinými zp soby 

s výrazn  menšími nep íznivými vlivy na životní prost edí („výrazn  lepší prost edky 
z hlediska životního prost edí“), které by nebyly spojeny s neúm rnými náklady (neúm r-
n  vysoké náklady vzniknou tehdy, pokud je zm na ze sociáln  ekonomického hlediska 
neúnosná), 

 jako environmentální cíl bude stanoveno, že zm na stavu bude omezena na co nejmenší 
míru. Nejlepšího možného stavu bude nutno dosáhnout do roku 2027. 

 
U vodních útvar , u nichž budou uplat ovány mén  p ísné environmentální cíle, musí být od-
chylka od dobrého stavu omezena na co nejmenší míru a nesmí dojít ke zhoršení jejich stavu. 
 
Mén  p ísné environmentální cíle jsou stanoveny u útvar  povrchových a podzemních vod, po-
kud bylo na základ  hodnov rných dat zjišt no, že ani do roku 2027 nebude možno dosáhnout 
dobrého stavu nebo že požadovaná zlepšení nebude možno zrealizovat. D vody, které pouka-
zují na nezbytnost uplatn ní mén  p ísných environmentálních cíl , byly zjišt ny u zna ného 
po tu vodních útvar . Vzhledem k tomu, že dosavadní data ješt  neumož ují jednozna né 
hodnocení, byla v N mecku pro tyto vodní útvary p evážn  využita možnost prodloužení lh t, 
kdežto v eské republice pro n  byla vždy uplatn na výjimka mén  p ísné environmentální cíle. 
V rámci procesu dalšího plánování bude proto nezbytné na základ  nových údaj  prov it typy 
výjimek a lze o ekávat, že m že dojít ke zm nám. 
 
 
Do asné zhoršení stavu, nové zm ny fyzikálních pom r , následky trvalých  
inností, souvisejících s lidským rozvojem 

Pokud jsou dodrženy ur ité okrajové podmínky, je podle lánku 4 odst. 6 RSV p ípustné do as-
né zhoršení stavu vodních útvar . To je možné v p ípad , pokud je zhoršení výsledkem okol-
ností p írodní povahy (povodn  / sucho, vyšší moc) nebo d sledkem okolností zp sobených 
haváriemi, které nebylo možné rozumn  p edvídat a kdy byly zárove  p ijaty všechny sch dné 
kroky s cílem p edejít dalšímu zhoršování stavu. 
 
Krom  toho je podle lánku 4 odst. 7 RSV p ípustné nedosažení dobrého kvantitativního nebo 
chemického stavu podzemních vod, dobrého ekologického stavu / potenciálu a chemického 
stavu útvar  povrchových vod nebo neúsp ch p i p edcházení zhoršování stavu útvaru po-
vrchové nebo podzemní vody, pokud byly u in ny všechny sch dné kroky k omezení dalšího 
zhoršování stavu a výslovn  uvedeny d vody t chto zm n. P edpokladem je, že k tomu došlo 
v d sledku nových zm n fyzikálních pom r  v útvaru povrchové vody nebo zm n hladin útvar  
podzemních vod. 
 
Podle sou asného stavu znalostí by mohly být v mezinárodní oblasti povodí Labe výhledov  
uplat ovány ve druhém plánovacím období 2016 – 2021 výjimky podle lánku 4 odst. 6 nebo 
lánku 4 odst. 7 RSV. Další informace jsou uvedeny v národních plánech povodí. 
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Vymezení um lých nebo siln  ovlivn ných útvar  povrchových vod 

Útvary povrchových vod mohou být vymezeny jako um lé nebo siln  ovlivn né, pokud by zm -
ny hydromorfologických vlastností, které by byly nutné k dosažení dobrého ekologického stavu 
t chto vodních útvar , m ly výrazn  nep íznivé ú inky na širší okolí nebo na d ležité udržitelné 
rozvojové innosti lov ka. Rámcová sm rnice o vodách uvádí jako innosti jmenovit  plavbu, 
v etn  p ístavních za ízení, rekreaci, jímání vody, zásobování pitnou vodou, výrobu elektrické 
energie, závlahy, úpravu vodních pom r , ochranu p ed povodn mi a odvod ování. 
 
P itom platí, že užite ných funkcí poskytovaných um lými nebo siln  ovlivn nými charakteristi-
kami vodního útvaru nelze – z d vod  technické neproveditelnosti nebo pro neúm rné náklady – 
rozumn  dosáhnout jinými prost edky, jež by byly z hlediska životního prost edí významn  lepší. 
 
Základem procesu vymezení je sm rný dokument CIS . 4 „Pokyny pro identifikaci a vymezení 
um lých a siln  ovlivn ných útvar  povrchových vod“. Vymezení um lých a siln  ovlivn ných 
útvar  povrchových vod v etn  od vodn ní je t eba výslovn  uvést v plánech povodí (viz kapi-
tola 1.1.3) a p ezkoumávat každých šest let. 
 
Pro um lé a siln  ovlivn né útvary povrchových vod stanovuje Rámcová sm rnice o vodách 
vlastní systém klasifikace, vycházející z hodnocení p irozeného stavu, a alternativní cíle. Zde 
platí, že je t eba dosáhnout alespo  dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického 
stavu. Pro dosažení dobrého ekologického potenciálu byla obdobn  jako u p írodních povrcho-
vých vod za azena p íslušná opat ení do programu opat ení. 
 
V p ípad  spln ní právních požadavk  lze také pro siln  ovlivn né a um lé vodní útvary, které 
do roku 2015 nedosáhly dobrého ekologického potenciálu nebo dobrého chemického stavu, 
využít možnosti prodloužení lh t, stanovení mén  p ísných environmentálních cíl  a dalších 
výjimek, nap . z d vodu p echodného zhoršení stavu. 
 
 
 
5.2.2 Shrnutí environmentálních cíl  pro útvary povrchových vod 

Environmentální cíle útvar  povrchových vod pro mezinárodní oblast povodí Labe jsou znázor-
n ny na mapách . 5.1 a 5.2. Vždy je uvedeno dosažení cíl  do roku 2015 a uplat ovaná výjim-
ka (dosažení cíl  do roku 2021 po prodloužení lh t, prodloužení lh t do roku 2027 a mén  p ís-
né environmentální cíle). Mapa . 5.1 zobrazuje cíle pro ekologický stav / potenciál a mapa 
. 5.2 pro chemický stav útvar  povrchových vod. Do jaké míry vodní útvary dosáhly environ-

mentální cíle ekologického stavu / potenciálu a chemického stavu do roku 2015, uvádí tabulka 
II-5.2.2-1 pro podíly jednotlivých stát  v mezinárodní oblasti povodí Labe. V tabulce je také 
uvedeno p edpokládané dosažení environmentálních cíl  do roku 2021 p i provedení p ísluš-
ných opat ení. 
 
Z 3 933 útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe dosáhlo environmentálních 
cíl  do konce roku 2015 celkem 359 útvar , tj. 9 % pro ekologický stav / potenciál a 481 útvar , tj. 
12 % pro chemický stav. Ke konci roku 2021 by m lo environmentálních cíl  dosáhnout celkem 
544 útvar , tj. 14 % pro ekologický stav / potenciál a 494 útvar , tj. 13 % pro chemický stav. 
 
Pro velkou ást útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je uplat ováno pro-
dloužení lh t, a to v tšinou do konce roku 2027 (viz tabulka II-5.2.2-2). Z celkového po tu 3 933 
útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe se to týká 3 540 útvar , tj. 90 % 
u ekologického stavu / potenciálu a 3 422 útvar , tj. 87 % u chemického stavu. Podíl útvar  
s prodloužením lh t na po tu útvar  ve stavu / potenciálu horším než dobrém iní p ibližn  
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99 % u ekologického stavu / potenciálu i u chemického stavu. Jako d vod jsou v tšinou uvád -
ny technická proveditelnost nebo p írodní podmínky, v menší mí e také neúm rné náklady. 
 
Mén  p ísné environmentální cíle jsou uplat ovány ve v tší mí e p edevším v eské republice, 
kde je na rozdíl od N mecka tato výjimka uplat ována pro všechny útvary, u kterých se na zá-
klad  navržených opat ení nep edpokládá, že by do roku 2027 dosáhly dobrého stavu (viz ta-
bulka II-5.2.2-2). V mezinárodní oblasti povodí Labe je tento typ výjimky uplatn n celkem 
u 111 útvar , tj. 3 % pro ekologický stav / potenciál a u 126 útvar , tj. 3 % pro chemický stav. 
Podíl útvar  s mén  p ísnými environmentálními cíli na po tu útvar  ve stavu horším než dob-
rém iní p ibližn  3 % u ekologického stavu / potenciálu a 4 % u chemického stavu. 
 
U chemického stavu, kdy nebylo dosaženo cíle k roku 2015, lze p edpokládat, že pro dosažení 
dobrého chemického stavu bude nutné dlouhé asové období, protože p ekro ení norem envi-
ronmentální kvality je velmi asto zp sobeno všudyp ítomnými látkami, jako jsou nap . rtu  a 
PAU. Odstran ní t chto látek z vodního prost edí a prevence jejich vnos  je velmi obtížná a 
vyžadují aktivity i v jiných oblastech. 
 
Tab. II-5.2.2-1: Dosažení cíl  ekologického a chemického stavu v útvarech povrchových vod 

do roku 2015 a 2021 

 Po et útvar   
povrchových vod 

Po et útvar  povrchových vod s dosažením cíle 

2015 2021 

ekologický stav / 
potenciál 

chemický 
stav 

ekologický stav / 
potenciál 

chemický 
stav 

N mecko1) 3 146 199 0 324 0 

eská republika 678 107 474 165 487 

Rakousko 101 46 0 48 0 

Polsko 8 7 7 7 7 

Mez. oblast povodí Labe 3 933 359 481 544 494 

1) U jednoho útvaru („Küstenmeer Elbe“ – Pob ežní mo e Labe) nemusí být ekologický stav hodnocen. 
 
 
Tab. II-5.2.2-2: P ehled výjimek pro útvary povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe 

 
Po et útvar   

povrchových vod 

Po et útvar , u kterých  
je využito prodloužení lh t 

Po et útvar , u kterých  
je využito mén  p ísných cíl  

ekologický stav / 
potenciál 

chemický 
stav 

ekologický stav / 
ekol. potenciál 

chemický 
stav 

N mecko 3 146 2 928 3 144 12 3 

eská republika1) 678 558 176 99 123 

Rakousko 101 53 101 0 0 

Polsko 8 1 1 0 0 

Mez. oblast povodí Labe 3 933 3 540 3 422 111 126 

1) Mén  p ísné environmentální cíle jsou v eské republice uplat ovány pro všechny útvary, u kterých se na základ  navržených 
opat ení nep edpokládá, že by do roku 2027 dosáhly dobrého stavu. 
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5.2.3 Shrnutí environmentálních cíl  pro útvary podzemních vod 

Environmentální cíle útvar  podzemních vod v etn  uplatn ní výjimek pro mezinárodní oblast 
povodí Labe jsou znázorn ny v mapách . 5.3 a 5.4. Uvedeno je vždy dosažení cíl  do roku 
2015 a – pokud je to nezbytné – i uplat ovaná výjimka. V map  . 5.3 jsou zobrazeny cíle pro 
kvantitativní stav, v map  . 5.4 cíle pro chemický stav útvar  podzemních vod v hlavních kolek-
torech. Do jaké míry útvary podzemních vod environmentální cíle dosáhly, resp. pravd podob-
n  dosáhnou do roku 2021, je pro podíly jednotlivých stát  v mezinárodní oblasti povodí Labe 
znázorn no v tabulce II-5.2.3-1. Od vodn ní výjimek je uvedeno v národních plánech povodí. 
 
Z 334 útvar  podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe dosáhlo environmentálních 
cíl  do konce roku 2015 celkem 298 útvar , tj. 89 % pro kvantitativní stav a 153 útvar , tj. 46 % 
pro chemický stav. Ke konci roku 2021 by m lo dosáhnout environmentálních cíl  celkem 
317 útvar , tj. 95 % pro kvantitativní stav a 164 útvar , tj. 49 % pro chemický stav. 
 
V tabulce II-5.2.3-2 je uveden p ehled typ  výjimek, které byly pro útvary podzemních vod 
uplatn ny do roku 2015. 
 
Prodloužení lh t se uplat uje p edevším pro útvary podzemních vod, kde se projevují vlivy 
z difuzních zdroj , p edevším v d sledku vnos  živin, ale i t žkých kov  neznámého p vodu a 
intruzí slané vody, v n kterých p ípadech také vlivy z bodových zdroj , zejména v d sledku 
vnos  zne iš ujících látek ze starých ekologických zát ží a t žby surovin. Jako d vod pro pro-
dloužení lh t jsou v tšinou uvád ny technická proveditelnost nebo p írodní podmínky, v menší 
mí e pak neúm rné náklady. Z 334 útvar  podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe 
je prodloužení lh t uplatn no u 12 útvar , tj. 4 % pro kvantitativní stav a u 170 útvar , tj. 51 % 
pro chemický stav. Podíl útvar  s prodloužením lh t na po tu útvar  v nevyhovujícím stavu iní 
p ibližn  33 % u kvantitativního stavu a 94 % u chemického stavu. 
 
Mén  p ísné environmentální cíle jsou v mezinárodní oblasti povodí Labe uplatn ny u celkem 7 
útvar , tj. 2 % pro kvantitativní stav a u 50 útvar , tj. 15 % pro chemický stav. Podíl útvar  
s mén  p ísnými environmentálními cíli na po tu útvar  v nevyhovujícím stavu iní p ibližn  19 
% u kvantitativního stavu a 28 % u chemického stavu. Podobn  jako u povrchových vod je i u 
podzemních vod tento typ výjimky uplat ován p edevším v eské republice, kde je na rozdíl od 
N mecka tato výjimka uplat ována pro všechny útvary, u kterých se na základ  navržených 
opat ení nep edpokládá, že by do roku 2027 dosáhly dobrého stavu. D vodem uplatn ní mén  
p ísných environmentálních cíl  je p edevším technická proveditelnost. 
 
Tab. II-5.2.3-1: Dosažení cíl  chemického a kvantitativního stavu útvar  podzemních vod 

v mezinárodní oblasti povodí Labe do roku 2015 a 2021 

 Po et útvar   
podzemních vod 

Po et útvar  podzemních vod s dosažením cíle 

2015 2021 

kvantitativní chemický kvantitativní chemický 

N mecko 228 221 122 221 127 

eská republika 100 71 25 90 31 

Rakousko 1 1 1 1 1 

Polsko 5 5 5 5 5 

Mez. oblast povodí Labe 334 298 153 317 164 
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Tab. II-5.2.3-2: P ehled výjimek pro útvary podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe 

 
Po et útvar   

podzemních vod 

Po et útvar , u kterých je  
využito prodloužení lh t 

Po et útvar , u kterých je  
využito mén  p ísných cíl  

kvantitativní stav chemický 
stav 

kvantitativní 
stav 

chemický 
stav 

N mecko 228 1 94 6 12 

eská republika1) 100 11 76 1 38 

Rakousko 1 0 0 0 0 

Polsko 5 0 0 0 0 

Mez. oblast povodí Labe 334 12 170 7 50 

1) Mén  p ísné environmentální cíle jsou v eské republice uplat ovány pro všechny útvary, u kterých se na základ  navržených 
opat ení nep edpokládá, že by do roku 2027 dosáhly dobrého stavu.  

 
 
 

5.3 Environmentální cíle pro chrán né oblasti 

Chrán né oblasti vymezené v mezinárodní oblasti povodí Labe, které vyžadují zvláštní ochranu 
povrchových a podzemních vod nebo zachování stanoviš  a druh  závislých na vod , jsou uve-
deny v kapitole 3. 
 
Pokud právní p edpisy, podle kterých byly jednotlivé chrán né oblasti z ízeny, nestanoví jinak, 
musí být do roku 2015 v zásad  dosaženo souladu se všemi normami a cíli Rámcové sm rnice 
o vodách v chrán ných oblastech ( l. 4 odst. 1c RSV). 
 
U útvar  povrchových a podzemních vod, které se nacházejí v chrán ných oblastech, je proto 
t eba vedle environmentálních cíl  Rámcové sm rnice o vodách zohlednit i ty cíle, které vyplý-
vají z dalších právních p edpis  Spole enství, jako nap . na ízení o chrán ných oblastech, po-
kud se týkají jakosti vody. Tomu musí být p izp soben monitoring i p ípadná opat ení 
k dosažení cíl . Zlepšování stavu povrchových a podzemních vod ve smyslu Rámcové sm rni-
ce o vodách zpravidla podporuje i dosažení specifických cíl  ochrany v t chto oblastech. 
 
Ve všech chrán ných oblastech jsou obecn  sledovány cíle, které podporují dosažení dobrého 
stavu vodních útvar , pop ípad  jsou z právních p edpis  odvozeny ješt  další p ísn jší poža-
davky. Zejména ve vazb  na oblasti vymezené pro odb r vody ur ené k lidské spot eb  mají 
specifické cíle ochrany t chto území p ímou souvislost s environmentálními cíli Rámcové sm r-
nice o vodách. Další podrobnosti jsou uvedeny v národních plánech povodí. 
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6. Souhrn výsledk  ekonomické analýzy užívání vod 

Tato ást Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe shrnuje údaje a p ístupy eské republiky a 
N mecka v povodí Labe k ekonomické analýze užívání vod tak, jak je vyžadována podle Rám-
cové sm rnice o vodách s ohledem na aktualizaci Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na 
druhé plánovací období. Obsahuje následující podkapitoly:  

 Hospodá ský význam užívání vod  
 Prognóza vývoje užívání vod do roku 2021 
 Aktualizované údaje o návratnosti náklad  za vodohospodá ské služby  

 
Podrobn jší informace k t mto podkapitolám, ale i k nákladové efektivnosti opat ení / kombinací 
opat ení nebo k ekonomickému od vodn ní výjimek jsou obsaženy v národních plánech povodí 

eské republiky a N mecka pro mezinárodní oblast povodí Labe. 
 
V souvislosti s vypracováním, resp. aktualizací plán  povodí vyžaduje Rámcová sm rnice 
o vodách p ípravu a použití ady specifických ekonomických prvk , údaj  a analýz, které mají 
podpo it trvale udržitelné využívání vodních zdroj  a dosažení hlavního cíle sm rnice – dobrého 
stavu pro útvary povrchových a podzemních vod. D ležitou úlohu p itom hraje integrace eko-
nomických prvk  do vodního hospodá ství a p i rozhodování o opat eních v rámci program  
opat ení. Základy pro tento p ístup jsou stanoveny v jednotlivých ustanoveních Rámcové sm r-
nice o vodách v p íloze III a láncích 4, 5 a 9 s vazbou na plány povodí v p íloze VII. 
 
V koncepci Rámcové sm rnice o vodách mají ekonomické p ístupy celou adu dalších funkcí, 
které mají velký význam pro dosažení environmentálních cíl . P íslušné podrobné informace 
však nejsou povinnou sou ástí ekonomické analýzy u všech úrovní plán  povodí; podstatná je 
vazba k r zné úrovni požadované podrobnosti podle úrovn  plánu povodí.  
 
Ekonomická analýza za eskou ást mezinárodní oblasti povodí Labe vychází zejména z dat 
Ministerstva zem d lství, státních podnik  Povodí, eské inspekce životního prost edí ( IŽP) 
a eského statistického ú adu ( SÚ). Referen ním rokem dat je rok 2012, v n kolika málo p í-
padech 2011 nebo 2013. Údaje eské inspekce životního prost edí a eského statistického 
ú adu agregované na úrovni kraj  byly p epo teny na úrove  oblasti povodí Labe s využitím 
informací eského ú adu zem m i ského a katastrálního ( ÚZK). Bližší informace jsou uve-
deny v eském národním plánu oblasti povodí Labe. Za ú elem možného srovnání jsou finan ní 
údaje za eskou republiku uvedeny v eurech. Pro p epo et mezi eskou korunou (K ) a eurem 
(EUR) byl použit pr m rný kurz pro rok 2012: 1 EUR = 25,143 K .26 
 
Jako datové zdroje pro ekonomickou analýzu v N mecku byly použity p edevším informace 
zemských statistických ú ad  (statistika o vod  a odpadních vodách, národohospodá ská statis-
tika) a data zem d lského s ítání za rok 2010. Za ú elem harmonizace dat byla vyvinuta meto-
dika, na jejímž základ  se provádí jednotn  pro celé N mecko p evod statistických dat (obecn  
vztažených na administrativní hranice) na plochy hydrologických jednotek. R zná data (po et 
obyvatel, plochy atd.) jedné „hrani ní obce“ jsou pom rnými ástmi p i azena k r zným oblas-
tem povodí (použití tzv. kvalifikovaných p evodník ). Tím se v tšina zde uvád ných dat vztahu-
je na n meckou ást mezinárodní oblasti povodí Labe. Bližší informace jsou uvedeny v n mec-
kém národním plánu oblasti povodí Labe. 
 
Vzhledem k tomu, že Rakousko a Polsko mají na mezinárodní oblasti povodí Labe jen malé 
podíly vícemén  p írodního charakteru s nízkou hustotou zalidn ní, nejsou v ásti A „Meziná-
rodního plánu oblasti povodí Labe“ uvedeny žádné informace o ekonomické analýze využívání  
 

                                                 
26 Zdroj: eská národní banka (www.cnb.cz/cs/) 
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vod v rakouské a polské ásti povodí Labe. Bližší informace jsou obsaženy v národních plánech 
povodí Rakouska a Polska. V následujících podkapitolách a tabulkách jsou proto uvedeny 
vodohospodá ské údaje pouze za eskou republiku a N mecko (za eskou a n meckou ást 
mezinárodní oblasti povodí Labe). 
 
 
 

6.1 Hospodá ský význam užívání vody 

Využívání vod jsou vodohospodá ské služby a jiné hospodá ské innosti s významnými dopady 
na stav vody. Vodohospodá ské služby jsou podle Rámcové sm rnice o vodách veškeré in-
nosti, které zajiš ují odb r, vzdouvání, jímání, úpravu a rozvod povrchových a podzemních vod 
nebo odvád ní a išt ní odpadních vod s následným vypoušt ním do povrchových vod, a které 
jsou poskytovány t etím osobám (domácnosti, ve ejné instituce, soukromé podniky). 
 
Vodohospodá ské služby „zásobování vodou pro ve ejnou pot ebu“ a „ išt ní odpadních vod 
pro ve ejnou pot ebu“ jsou popisovány nezávisle na tom, zda mají významné dopady na vodní 
režim i nikoliv. Ostatní zp soby využívání vod27, které mohou být p í inou významných vliv , 
jsou zde rovn ž pojednány. To se d je s cílem objasnit vzájemné p sobení mezi erpáním / 
narušováním vodního režimu a ekonomickým významem využívání vody ke znázorn ní eko-
nomického významu vodního režimu pro využívání vody. P i plánování a realizaci nových zá-
m r  užívání vod je zapot ebí brát v úvahu zákaz zhoršování stavu podle lánku 4 RSV.28 
 
 
Hospodá ský význam odb r  vody 

V mezinárodní oblasti povodí Labe zásobuje pitnou vodou cca 3 399 (2 720 R + 679 SRN) 
vodárenských podnik  z celkem 6 022 (3 277 R + 2 745 SRN) odb rných za ízení cca 23,8 
(5,7 R + 18,0 SRN) mil. obyvatel (viz tabulka II-6.1-1). 
 
Ukazatele zásobování vodou pro ve ejnou pot ebu v mezinárodní oblasti povodí Labe uvádí 
v souhrnu tabulka II-6.1-1. 
 
 
Dodávky vody k dalšímu rozvodu, vlastní spot eba vodárny, ztráty vody / rozdíly 
v m ení, pom ry u napojení na vodovody pro ve ejnou pot ebu 
 
Nejv tší ást pitné vody se v mezinárodní oblasti povodí Labe dodává k dalšímu rozvodu a vy-
užití. Ztráty vody a rozdíly v m ení se u dodávek vody v eské ásti mezinárodní oblasti povodí 
Labe pohybují v pr m ru kolem 21 %, v n mecké ásti kolem 6,4 %. Množství ztrát jednotlivých 
rozvodných sítí se liší. V eské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe dosahuje pr m rný stu-
pe  napojení na vodovody pro ve ejnou pot ebu cca 92,5 %, v n mecké ásti cca 99,5 %. 
 
Zásobování vodou pro neve ejnou pot ebu je pojednáno samostatn  v kapitole 6.1.1. 
 
 

                                                 
27 V N mecku spadají do vodohospodá ských služeb na základ  definice pouze „zásobování vodou pro ve ejnou pot ebu“ a „ išt -

ní odpadních vod pro ve ejnou pot ebu“. Evropský soudní dv r rozhodl dne 11. zá í 2014 v procesu vedeném proti Spolkové re-
publice N mecko ve v ci návratnosti náklad  na vodohospodá ské služby (v zásad  l. 9 RSV) s tím, že žaloba Evropské komi-
se byla zamítnuta. lenské státy jsou tudíž za ur itých p edpoklad  oprávn ny neuplat ovat návratnost náklad  na ur itý zp sob 
využívání vody, pokud tím nejsou zpochybn ny ú ely Rámcové sm rnice o vodách a napl ování jejích cíl . 

28 V tomto smyslu viz také rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 1. 7. 2015 (p ípad . C-461/13). 
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Tab. II-6.1-1: Ukazatele zásobování vodou pro ve ejnou pot ebu v mezinárodní oblasti povodí Labe 

 Ukazatel Jednotka 
eská ást  

mez. oblasti povodí 
Labe (2012) 

N mecká ást  
mez. oblasti povodí 

Labe (2010) 

Zá
so

bo
vá

ní
 v

od
ou

 p
ro

 v
e

ej
no

u 
po

te
bu

 –
  

vo
dá

re
ns

ké
 p

od
ni

ky
 a

 o
db

ry
 v

od
y 

Vodárenské podniky1) po et 2 720 679 

Odb rná za ízení2) po et 3 277 2 745 

Odb ry vody celkem2) tis. m3/rok 424 297 1 031 452 

podzemní a pramenitá voda 
tis. m3/rok 204 300 608 332 

% 48,2 59,0 

um le dopl ovaná podzemní voda3) 
tis. m3/rok — 53 994 

% — 5,2 

b ehová infiltrace4) 
tis. m3/rok — 181 898 

% — 17,6 

povrchová voda5) 
tis. m3/rok 219 997 187 230 

% 51,8 18,2 

voda z cizích zdroj  tis. m3/rok — 355 321 

D
od

áv
ky

 v
od

y 
 

ko
ne

ný
m

 s
po

te
bi

te
l

m
6)

 Po et bezprost edn  zásobovaných 
obyvatel po et 5 739 939 18 016 831 

Dodávky vody kone ným spot ebitel m 
celkem tis. m3/rok 315 106 900 281 

z toho domácnosti a drobní  
spot ebitelé tis. m3/rok 191 195 691 422 

z toho pr mysloví a jiní odb ratelé 
(dopo tem) tis. m3/rok 123 911 208 859 

specifické dodávky vody kone ným 
spot ebitel m celkem l/os/den 150 137 

D
al

ší
 ro

zv
od

; 
vl

as
tn

í s
po

te
-

ba
 v

od
ár

ny
, 

zt
rá

ty
 v

od
y 

Dodávky vody k dalšímu rozvodu tis. m3/rok 32 867 314 932 

Vlastní spot eba vodárny tis. m3/rok 8 855 25 718 

Ztráty vody / rozdíly v m ení  
(kladné znaménko) 

tis. m3/rok 89 143 79 143 

% 21 6,4 

Po
m

ry
 u

 n
ap

oj
en

í 
na

 v
od

ov
od

y 
pr

o 
ve

ej
no

u 
 

po
te

bu
 

Po et obyvatel celkem po et 6 206 105 18 116 549 

Po et obyvatel bez napojení na vodo-
vody pro ve ejnou pot ebu (místo  
bydlišt ) 

po et 466 166 93 102 

Po et napojených obyvatel (podle  
místa bydlišt  – dopo tem) 

po et 5 739 939 18 023 447 

% 92,5 99,5 

1) podle sídla vodárenského podniku 
2) podle místa odb rného za ízení 
3) Takové rozlišení v eské republice neexistuje. Pokud se tam takový p ípad vyskytne, je zahrnut do odb r  podzemní vody. 
4) Takové rozlišení v eské republice neexistuje. Pokud se tam takový p ípad vyskytne, je zahrnut v závislosti na povolení vodo-

právního ú adu do odb r  povrchové nebo podzemní vody. 
5) Zahrnuje vodu z jezer, údolních nádrží a vodních tok . 
6) Podle zásobované obce. Kone nými spot ebiteli jsou soukromé domácnosti, podnikatelská sféra a další odb ratelé, kterým 

ve ejné vodárenské podniky bezprost edn  ú tují dodané množství vody. 
 



79 / 123 

Poplatky za vodu 
 
Poplatky za pitnou vodu pro soukromé domácnosti a drobné provozovny 
 
Poplatek za pitnou vodu v eské republice se m že skládat ze dvou složek, je však vždy závis-
lý na spot eb . Cena pro domácnosti i pro pr mysl je stejná. 
 
Poplatek za pitnou vodu je v N mecku výrazn  ur ován danými regionálními podmínkami, a je 
proto rozdílný nejen v r zných spolkových zemích, ale i v jednotlivých obcích. Ovliv ujícími fak-
tory jsou nap . rozdíly v zem pisných podmínkách, druhu a jakosti surové vody, úpraváren-
ských technologiích, délce a strukturálních vlastnostech rozvodné sít , jakostních ukazatelích 
a hustot  zalidn ní. Vliv má rovn ž poplatek za odb r vody, jelikož se ze strany vodárenských 
podnik  promítá do poplatk  za pitnou vodu pro kone né spot ebitele. Poplatek za pitnou vodu 
se zpravidla skládá ze složky závislé na spot eb  a ze složky na spot eb  nezávislé (základní 
poplatek). 
 
Tab. II-6.1-2: Poplatky za pitnou vodu v mezinárodní oblasti povodí Labe 

Ukazatel Jednotka 
eská ást  

mez. oblasti povodí 
Labe (2012)1) 

N mecká ást  
mez. oblasti povodí Labe 

(2010)2) 

Spot ebitelská cena EUR/m3 1,50 0,93 až 2,17 

Základní poplatek 
(b žný poplatek pro domácnosti 
za rok nezávislý na spot eb ) 

EUR/domácnost/rok — 17,1 až 125,8 

1) pr m rná spot ebitelská cena  
2) rozp tí 
 
 
Poplatky za odb r vody 
 
Odb ry vody z povrchových vod nebo ze zvodní podzemních vod v mezinárodní oblasti povo-
dí Labe jsou v eské republice a v N mecku (s výjimkou Durynska a Bavorska) obecn  zpo-
platn ny. 
 
V eské republice se poplatky liší podle toho, zda se jedná o odb ry povrchových nebo pod-
zemních vod. Odb ry z povrchových vod se zpoplat ují za ú elem zaplacení náklad  na 
správu vodních tok , resp. povodí, u podzemních vod se úplata vztahuje na odb ry vody. 
V obou p ípadech jsou odb ry do 6000 m3/rok nebo do 500 m3/m síc zdarma, existují však 
také ur ité ú ely odb ru vody, za který se nepožaduje žádná úplata, resp. pro který je stano-
vena zvláštní cena. 
 
Pro vym ení poplatk  za odb r vody jsou v n meckých spolkových zemích uplat ována r zná 
kritéria, jako nap íklad místo odb ru (povrchové vody, svrchní nebo hlubinný kolektor podzem-
ních vod), ú el odb ru a kone ný uživatel. Krom  toho jsou definovány zanedbatelné limity, 
které umož ují bezplatný odb r stanoveného množství vody. 
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Hospodá ský význam vypoušt ní odpadních vod 

išt ní odpadních vod pro ve ejnou pot ebu 
 

išt ní odpadních vod pro ve ejnou pot ebu je vodohospodá skou službou s funkcí odvád ní a 
išt ní odpadních vod. Slouží ve ejným zájm m, umož uje podnikatelské aktivity a projevuje se 

kladn  na ochran  vod. Na rozdíl od zásobování vodou pro ve ejnou pot ebu má išt ní odpad-
ních vod pro ve ejnou pot ebu pro pr mysl v tší význam. 
 
V mezinárodní oblasti povodí Labe je celkem 3 973 istíren odpadních vod (1 837 v R, 2 136 
v SRN). Na tyto istírny odpadních vod je napojeno cca 21,3 mil. obyvatel (5,0 v R, 16,3 
v SRN). 
 
V istírnách odpadních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe se istí ro n  celkem 1,9 mld. m³ 
odpadních vod (0,5 v R, 1,4 v SRN), z toho je cca 60 % (57 % v R, 61 % v SRN) splaško-
vých vod z domácností a pr myslových provozoven a cca 26 % (43 % v R, 20 % v SRN) sráž-
kových vod (viz tabulka II-6.1-3). 
 
P ímé vypoušt ní splaškových vod p es sb rnou kanalizaci bez išt ní v centrální istírn  od-
padních vod se v n mecké ásti mezinárodní oblasti povodí Labe praktikuje jen ve velmi ome-
zené mí e v n kolika spolkových zemích, jako je Durynsko, Sasko a Sasko-Anhaltsko. V t chto 
p ípadech se provád jí opat ení na zajišt ní išt ní odpadních vod.  
 
V eské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe jsou na istírny odpadních vod již p ipojeny 
všechny velké zdroje zne išt ní. Zbývá vy ešit odvád ní a išt ní odpadních vod v menších 
obcích, kde je to vzhledem k roztroušenosti zástavby asov  i finan n  náro n jší. 
 
Ukazatele išt ní odpadních vod pro ve ejnou pot ebu v mezinárodní oblasti povodí Labe uvádí 
v souhrnu tabulka II-6.1-3. 
 
 
Sto né 
Pr m rná výše sto ného v eské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe za rok 2012 iní 
31,5 K /m3 = 1,25 EUR/m3. 
 
Struktura poplatk  v oblasti išt ní odpadních vod v n mecké ásti povodí Labe se velmi liší 
vzhledem k podmínkám v dot ených deseti spolkových zemích. Poplatky za odvád ní odpad-
ních vod se v tšinou skládají z n kolika složek. Tyto složky mohou být závislé i nezávislé na 
množství nebo ploše. Podle d leného m ítka poplatk  se splaškové a srážkové vody zpoplat-

ují zvláš . Struktury poplatk  za sto né se v jednotlivých spolkových zemích liší až na úrove  
obcí. Rozp tí u poplatk  za odpadní nebo splaškové vody za rok 2010 se pohybuje od 2,07 do 
3,34 EUR/m3, u srážkové vody od 0,00 do 1,90 EUR/ m2 a u poplatk  b žných domácností ne-
závislých na množství a ploše od 0,00 do 64,90 EUR/domácnost/rok. 
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Tab. II-6.1-3: Ukazatele išt ní odpadních vod pro ve ejnou pot ebu v mezinárodní oblasti  
povodí Labe  

 Ukazatel Jednotka 
eská ást  

mez. oblasti povodí 
Labe (2012) 

N mecká ást  
mez. oblasti  
povodí Labe 

(2010) 

is
tír

ny
  

od
p.

 v
od

  
pr

o 
ve

ej
no

u 
 

po
te

bu
 

istírny odpadních vod ( OV)  
celkem  po et 1 837 2 136 

z toho ist  mechanické OV po et — 56 

z toho mechanicko-biologické OV po et — 2 080 

Napojení obyvatel po et 4 954 773 16 339 3042) 

M
no

žs
tv

í  
iš

t
ný

ch
  

od
pa

dn
íc

h 
vo

d Množství išt ných odpadních vod tis. m3/rok 529 526 1 402 007 

z toho OV z domácností  
a provozoven tis. m3/rok 303 472 852 142 

z toho cizí voda1) tis. m3/rok — 271 575 

z toho srážková voda tis. m3/rok 226 054 278 289 

Po
m

ry
 n

ap
oj

en
í o

by
va

te
ls

tv
a 

na
 

ve
ej

né
 

iš
t

ní
  

od
pa

dn
íc

h 
vo

d 

Po et obyvatel v oblasti povodí  
Labe (obyv.) po et 6 206 105 18 116 5493) 

Obyvatelé s napojením na kanalizaci 
pro ve ejnou pot ebu (obyv. NK) 

po et 5 102 753 16 993 9323) 

% z obyv. 82,22 93,80 

z toho s napojením na OV 
po et 4 954 773 16 543 4173) 

% z obyv. NK 97,10 97,35 

z toho bez napojení na OV 
po et 147 980 450 515 

% z obyv. NK 2,90 2,65 

Obyvatelé bez napojení  
na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu 

po et 1 103 352 1 122 617 

% z obyv. 17,78 6,20 

1) údaj možný pouze za N mecko 
2) podle místa istíren odpadních vod 
3) p i azení podle principu místa bydlišt  
 
 
 
Poplatky za vypoušt ní odpadních vod 
V eské republice a v N mecku jsou zásadn  vybírány poplatky za vypoušt ní odpadních vod 
do vod povrchových, resp. také podzemních (pouze v N mecku). 
 
V eské republice se p itom platí jednak za vypoušt né množství, jestliže objem vypoušt ných 
vod za kalendá ní rok p esáhne 100 000 m3, a dále také za zne išt ní odpadních vod, jestliže 
vypoušt né odpadní vody p ekro í v p íslušném ukazateli zne išt ní zárove  hmotnostní 
a koncentra ní limit zpoplatn ní.  
 
V N mecku jsou poplatky za vypoušt ní odpadních vod upraveny jednotn  pro všechny spolko-
vé zem . Jejich výše se ídí mírou škodlivosti vypoušt ných odpadních vod a vyjad uje se 
tzv. „škodní jednotkou“. P íjmy z poplatk  za vypoušt ní odpadních vod jsou ú elové a jsou 
používány zejména pro opat ení ke zlepšení jakosti vod. 
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6.1.1 Aktualizovaný popis významu ostatních zp sob  využívání vod  

Zásobování vodou pro neve ejnou pot ebu 

Pro pr mysl hraje zásobování vodou pro ve ejnou pot ebu jen pod adnou úlohu, jelikož hlavní 
zájem je zam en na vlastní zásobování užitkovou vodou. Odebírané množství je v tabulce  
II-6.1.1-1 sestaveno podle pr myslového odv tví, druhu vody a ešené oblasti. Množství vody 
pro n meckou ást zahrnuje jen ty podniky, které jsou povinny podávat hlášení. 
 
U odb r  vody pro dodávky energie p edstavuje podstatnou ást chladicí voda pro výrobu 
elekt iny. Vzhledem k tomu, že v n mecké ásti povodí mají na tomto množství p evážný podíl 
t i velké atomové elektrárny ležící na Labi, tj. Brunsbüttel, Brokdorf a Krümmel, došlo po roce 
2010, kdy bylo šet ení provád no, k jeho výraznému poklesu, vzhledem k tomu, že N mecko 
odstoupilo od výroby jaderné energie. 
 
 

išt ní odpadních vod z pr myslových podnik  

Kvantitativn  p evažující ást pr myslových odpadních vod nevyžadujících išt ní (zpravidla 
nezne išt ná chladicí voda nebo speciální užitková voda) se nezávisle na išt ní odpadních 
vod pro ve ejnou pot ebu vypouští bez išt ní p ímo do recipientu. 
 
 
Odvád ní ne išt ných odpadních vod a nevyužité vody 

Velké množství nevyužité vody se v západních a severních echách, Braniborsku, Sasku 
a z ásti také v Durynsku odvádí v souvislosti s t žbou hn dého uhlí. P í inou obrovského 
množství ne išt ných odpadních vod z chladicích systém  v n mecké ásti mezinárodní oblasti 
povodí Labe je, jak již bylo uvedeno v pasáži o zásobování vodou pro neve ejnou pot ebu, 
v podstat  odvád ná chladicí voda využívaná p i výrob  elektrické energie. Na celkovém 
množství se v n mecké ásti povodí podílejí zejména Šlesvicko-Holštýnsko (70,4 %), Hamburk 
(12,3 %) a Berlín (9,6 %). 
 
 
Odvád ní odpadních vod išt ných ve vlastních podnikových istírnách 

V pr myslu a stavebnictví se odpadní voda odvádí po vy išt ní ve vlastních podnikových istír-
nách z ásti p ímo do povrchových vod nebo v ojedin lých p ípadech do podloží.  
 
 
Využívání vod v zem d lství a lesním hospodá ství, rybá ství 

V mezinárodní oblasti povodí Labe se pro zem d lské ú ely využívá cca 7,5 mil. ha území 
(2,7 v R, 4,8 v SRN). Nejv tší podíl plochy p ipadá na ornou p du rozlohou 75 % (70 % v R, 
78 % v SRN), pak následují trvalé travní porosty s 20 % (18 % v R, 22 % v SRN) – viz tabulka  
II-6.1.1-2. Zanedbatelný podíl ploch trvalých kultur s domovními a užitkovými zahradami není 
v tabulce uvažován. Podíl skute n  zavlažované plochy p edstavuje 2,5 % (1,5 % v R, 3,1 % 
v SRN) na celkové zem d lsky využívané ploše. 
 
Hrubá p idaná hodnota primárního sektoru „zem d lství, lesní hospodá ství a rybá ství“ inila 
v eské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe 1,9 mld. EUR (2012), v n mecké ásti 
4,3 mld. EUR (2010). To odpovídá podílu na p idané hodnot  všech hospodá ských odv tví 
v mezinárodní oblasti povodí Labe 2,4 % pro eskou ást a 1,0 % pro n meckou ást. 
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Tab. II-6.1.1-1: Odb ry vody u zásobování vodou pro neve ejnou pot ebu v mezinárodní oblasti 
povodí Labe 

 Ukazatel Jednotka 

eská ást  
mez. oblasti  
povodí Labe 

(2012) 

N mecká ást  
mez. oblasti  
povodí Labe 

(2010) 

Ze
m

d
ls

tv
í a

  
le

sn
í h

os
po

dá
st

ví
 Zem d lství a lesní hospodá ství celkem tis. m3/rok 1 944 86 364 

podzemní a pramenitá voda  tis. m3/rok 1 742 72 762 

um le dopl ovaná podzemní voda1)  tis. m3/rok — 254 

b ehová infiltrace2)  tis. m3/rok — 163 

povrchová voda3)  tis. m3/rok 202 4) 13 184 

P
r

m
ys

l  
a 

st
av

eb
ni

ct
ví

  

Pr mysl a stavebnictví5)  tis. m3/rok 875 817 4 304 943 

podzemní a pramenitá voda  tis. m3/rok 11 658 561 536 

um le dopl ovaná podzemní voda1)  tis. m3/rok — 13 517 

b ehová infiltrace2)  tis. m3/rok — 17 148 

povrchová voda3)  tis. m3/rok 864 159 3 712 472 

D
od

áv
ky

 e
ne

rg
ie

 z toho dodávky energie5) 6)  tis. m3/rok 711 095 3 010 543 

podzemní a pramenitá voda  tis. m3/rok — 25 165 

um le dopl ovaná podzemní voda1)  tis. m3/rok — 0 

b ehová infiltrace2)  tis. m3/rok — 5 389 

povrchová voda3)  tis. m3/rok 711 095 2 979 988 

O
bl

as
t s

lu
že

b 

Oblast služeb tis. m3/rok — 23 136 

podzemní a pramenitá voda  tis. m3/rok — 6 831 

um le dopl ovaná podzemní voda1)  tis. m3/rok — 98 

b ehová infiltrace2)  tis. m3/rok — 164 

povrchová voda3)  tis. m3/rok  16 042 

Za
vl

až
ov

ac
í s

va
zy

 z toho zavlažovací svazy7)  tis. m3/rok — 55 524 

podzemní a pramenitá voda  tis. m3/rok — 47 758 

um le dopl ovaná podzemní voda1)  tis. m3/rok — 0 

b ehová infiltrace2)  tis. m3/rok — 0 

povrchová voda3)  tis. m3/rok — 7 767 

1) Takové rozlišení v eské republice neexistuje. Pokud se tam takový p ípad vyskytne, je zahrnut do odb r  podzemní vody. 
2) Takové rozlišení v eské republice neexistuje. Pokud se tam takový p ípad vyskytne, je zahrnut v závislosti na povolení  

vodoprávního ú adu do odb r  povrchové nebo podzemní vody. 
3) Zahrnuje vodu z jezer, údolních nádrží a vodních tok .  
4) Z toho 65 tis. m3/rok pro ú ely zavlažování a 137 tis. m3/rok pro jiné ú ely (chov dobytka) 
5) V údajích k pr myslu a stavebnictví jsou za eskou i n meckou ást mezinárodní oblasti povodí Labe zahrnuty odb ry vody pro 

t žbu, údaje za n meckou ást obsahují i dodávky energie. 
6) Viz text p ed tabulkou 
7) Týká se pouze N mecka. V Dolním Sasku a Šlesvicku-Holštýnsku existují zavlažovací svazy, které dodávají vodu pro ú ely 

zavlažování v zem d lství. Zavlažovací svazy jsou zpravidla za azeny do sféry služeb, a proto jsou výsledky mimo ádného  
statistického vyhodnocení vlastních odb r  vody ze strany zavlažovacích svaz  vykázány jako díl í položka oblasti služeb. 
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Tab. II-6.1.1-2: Zem d lské plochy, množství využívané vody 

 Ukazatel Jednotka 
eská ást  

mez. oblasti povodí Labe 
(2012)1) 

N mecká ást  
mez. oblasti povodí Labe 

(2010)1) 

Ze
m

d
ls

ká
 

pl
oc

ha
 

Plocha využívaná pro zem d l-
ské ú ely (sou et orné p dy  
a trvalých travních porost ) 

ha 2 659 542 4 798 188 

Orná p da ha 1 862 264 3 752 221 

Trvalé travní porosty ha 467 100 1 045 967 

Ze
m

d
ls

ká
 p

lo
ch

a 
 

s 
um

lý
m

i z
áv

la
ha

m
i 

Plocha, která by mohla být  
zavlažována (2009 SRN) ha — 232 688 

Podíl potenciáln  zavlažovatelné 
plochy na celkové ploše % — 4,8 

Skute n  zavlažovaná plocha 
(2009 SRN) ha 38 626 150 025 

Podíl skute n  zavlažované  
plochy na celkové ploše % 1,5 3,1 

Spot ebované množství vody 
(2009 SRN) tis. m3/rok 204 120 416 

Spot ebované množství vody / 
skute n  zavlažovaná plocha m3/ha/rok 5 803 

1) V p ípad , že jsou v tabulce uvedeny údaje za jiné roky, je to uvedeno zvláš  v jednotlivých ádcích. 
 
 
 
Rybá ství 
Rybá ství je mén  významné než zem d lství a lesní hospodá ství, v n kterých regionech 

eské republiky a n kterých spolkových zemích N mecka má p esto v tší význam. Statistická 
data k tomuto hospodá skému odv tví nejsou v N mecku zjiš ována ve vazb  na ucelená po-
vodí, nýbrž na spolkové zem . 
 
Pojmem „vnitrozemské rybá ství“ se rozumí souhrn veškerých rybá ských aktivit v p írodních 
a um lých vnitrozemských vodách a technických za ízeních pro chov ryb. Pro rybné hospodá -
ství se v eské republice využívají p edevším klasicky obhospoda ované rybníky. Hlavní oblast 
produkce ryb leží v jižních echách. Krom  toho se na n kterých údolních nádržích využívají 
pro rybné hospodá ství také akvakultury.  
 
Pro rybné hospodá ství v n mecké ásti povodí Labe mají hlavní význam spolkové zem  Bra-
niborsko, Meklenbursko-P ední Pomo ansko a Šlesvicko-Holštýnsko s velkým po tem jezer, 
a to jak z hlediska rybá sky využívaných vodních ploch, tak i v po tu rybá ských podnik .  
Celkové množství ryb z jezerního a í ního rybá ství (p irozené vodote e) dosáhlo v roce 2010 
v t chto zemích 2 035 t. Velká ást výskytu n meckých ryb a dosažených tržeb vnitrozemského 
rybá ství však nepochází z rybolovu v p írodních vodách, nýbrž z akvakultury. Hlavními oblastmi 
produkce kapr  v rybnících je Bavorsko, Sasko a Braniborsko. 
 
Sportovní rybá ství získává na stále v tším významu a p edstavuje v n kterých regionech dnes 
p evládající rybá skou formu hospoda ení na jezerech a vodních tocích. Má význam nejen pro 
využití a hájení rybí obsádky, nýbrž je také p ínosem (p evážn  neplaceným) k zachování 
a ochran  vod i rybí obsádky. Nep íznivými dopady na vodní prost edí se naproti tomu m že 
projevit vypoušt ní chovných rybník . 
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Využití energetiky 

Vodní elektrárny 

Vodní energie je významným zdrojem obnovitelné energie, který m že poskytovat v závislosti 
na povodí a vodnosti ro ního období více i mén  konstantní základní elektrickou energii a p i-
spívat ke stejnom rn jším dodávkám energie z obnovitelných zdroj . B hem výroby proudu 
sice nevznikají žádné emise, ovšem využití vodní energie p edstavuje z hydroekologického hle-
diska významný zásah do p irozeného režimu vodního toku. P i výstavb  dalších vodních elek-
tráren je zapot ebí brát v úvahu zákaz zhoršování stavu podle lánku 4 RSV29. Elektrický proud 
z vodní energie se tradi n  vyrábí p edevším na vodních tocích s velkým spádem. 
 
Celkový využitelný hydroenergetický potenciál v eské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe 
iní 2 060 GWh/rok. V roce 2012 se k výrob  elekt iny z vodní energie využívalo v eské ásti 

mezinárodní oblasti povodí Labe 63 údolních nádrží a 1 588 jez . Celkový instalovaný výkon 
dosáhl 977,5 MW. 
 
V N mecku se cca 80 % instalovaného výkonu vodní energie nachází v Bavorsku a Bádensku-
Württembersku. Podíl bavorských vodních elektráren je však pro povodí Labe zanedbatelný, 
jelikož tyto vodní elektrárny jsou soust ed ny hlavn  na alpských p ítocích Dunaje, na Dunaji 
(povodí Dunaje) a na Mohu i (povodí Rýna). Výroba elekt iny z vodní energie inila v roce 2010 
v celém N mecku 20 953 mil. kWh a v n meckých spolkových zemích s podílem na povodí 
Labe (krom  Bavorska)30 947 mil. kWh. Vztaženo na celé N mecko vyrobilo cca 6 % vodních 
elektráren 90 % energie.  
 
 
Tepelné elektrárny 
Tepelné elektrárny využívají k výrob  tepelné a elektrické energie r zné energetické nosi e, 
jako je zemní plyn / ropný plyn, uhlí, topný olej / naftu, odpad, radioaktivní palivo nebo jiné 
energetické nosi e (nap . biomasu). Vodní zdroje využívají tepelné elektrárny hlavn  jako chla-
dicí vodu, která se s výjimkou ztrát p i výparu op t vypouští p ímo do povrchových vod. 
 
V rámci ekonomické analýzy je v této souvislosti relevantní velké množství vody využívané pro 
ú ely chlazení, které lze p evzít z kapitol o zásobování vodou pro neve ejnou pot ebu a neve-
ejném išt ní odpadních vod, kde jsou zpracovány specificky podle oblasti povodí. 

 
V eské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe inil v roce 2012 instalovaný výkon tepelných 
elektráren 8 916 MW. V n meckých spolkových zemích s podílem na povodí Labe31 inila 
v roce 2010 hrubá výroba elekt iny v tepelných elektrárnách s výkonem v tším než 1 MW 
201 386 GWh/rok. 
 
 

                                                 
29 V tomto smyslu viz také rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 1. 7. 2015 (p ípad . C-461/13). 
30 Podíl Bavorska je pro povodí Labe zanedbatelný. Data týkající se vodní energie v N mecku jsou k dispozici na úrovni spolko-

vých zemí a nelze je upravit podle oblastí povodí. 
31  Data týkající se tepelných elektráren v N mecku jsou k dispozici na úrovni spolkových zemí a nelze je upravit podle oblastí 

povodí. 
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Využívání vody pro ú ely plavby 

Využití Labe a jeho p ítok  jako vodní cesty p edstavuje obdobn  jako výroba elektrické ener-
gie, zásobování vodou nebo ochrana p ed povodn mi významnou sou ást správy vodních tok . 
 
Vzhledem ke specifickým zem pisným podmínkám nebylo v eské ásti povodí Labe možné 
vybudovat hustou sí  vodních cest. Vedle Labe v úseku od státních hranic po Kun tice (cca 
243 km) se pro komer ní nákladní vodní dopravu využívá pouze Vltava v úseku od soutoku 
s Labem po T ebenice (cca 92 km), v etn  úseku zaúst ní Berounky až po p ístav Radotín (cca 
1 km). Labe p edstavuje pro plavbu jediné spojení eské republiky se Severním mo em. 
 
V n meckém povodí Labe je vedle hlavního toku Labe dalších 25 vodních tok  a jejich p ítok  a 
jezerních ploch, které využívá plavba jako spolkové vodní cesty. 
 
P ehled množství zboží p epravovaného na Labi a jeho p ítocích v roce 2010 je na obrázku  
II-6.1.1-1. 
 
Velký hospodá ský význam na dolním toku Labe má hamburský p ístav (plocha cca 72 km²). P e-
kládkou námo ního zboží o celkovém objemu 139 mil. t (2013) je nejv tším n meckým námo ním 
p ístavem. V p ekládce kontejner  se Hamburk adí cca 9,3 mil. TEU32 (2013) na 2. místo 
v Evrop  a na 14. místo mezi sv tovými kontejnerovými p ístavy (www.hafen-hamburg.de 
2014). Malá ást p ekládky hamburského p ístavu se dále dopravuje vnitrozemskými lod mi 
p es st ední a horní tok Labe. 
 
 
Ochrana p ed povodn mi 

Pro oblast ochrany p ed povodn mi je mezinárodní spolupráce všech zemí v rámci oblasti po-
vodí Labe nepostradatelná. Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) vypracovala již kon-
cem 90. let „Strategii povod ové ochrany v povodí Labe“ (MKOL 1998). Na základ  této strate-
gie byl zpracován „Ak ní plán povod ové ochrany v povodí Labe“ (MKOL 2003), který byl 
schválen na plenárním zasedání MKOL v íjnu 2003. Ak ní plán zahrnoval jak technická, tak i 
nestrukturální opat ení na ochranu p ed povodn mi: 

 reten ní opat ení: sanace stávajících protipovod ových hrází a výstavba nových, oddálení 
trasy hrází od toku, výstavba reten ních nádrží, prov ení reten ních objem  údolních 
nádrží a z izování odleh ovacích poldr  

 vymezení zátopových území, kvalitn jší p edpov di povodní 
 
V Záv re né zpráv  o pln ní „Ak ního plánu povod ové ochrany v povodí Labe“ (MKOL 2012a) 
jsou podrobn  popsána jednotlivá opat ení ve státech a spolkových zemích. Nabytím ú innosti 
Povod ové sm rnice v roce 2007 bylo dosavadní zam ení na ochranu p ed povodn mi rozší-
eno na management rizik. Implementace Povod ové sm rnice je rozd lena na t i stupn : 

 p edb žné vyhodnocení povod ových rizik pro každou oblast povodí, správní jednotku 
nebo ást mezinárodního povodí, 

 zpracování map povod ového nebezpe í a povod ových rizik pro oblasti s významným 
rizikem povodní, které byly vymezeny v rámci p edb žné vyhodnocení, 

 zpracování plán  pro zvládání povod ových rizik na základ  vyhodnocení rizik a zpraco-
vaných map povod ového nebezpe í a povod ových rizik do roku 2015. 

 

                                                 
32 Twenty-foot Equivalent Unit (zkratka TEU, tj. 20stopový kontejner) je mezinárodní standardizovaná jednotka k po ítání kontejne-

r  ISO o r zné velikosti a k popisu ložné kapacity lodí a p ekládky terminál  p i kontejnerové p eprav . 1 TEU odpovídá 
20stopovému kontejneru ISO (19 stop 10½ palce x 8 stop x 8 stop 6 palc  = 6,058 m x 2,438 m x 2,591 m). 
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Obr. II-6.1.1-1: Přeprava zboží na Labi a jeho přítocích v roce 2010 
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Sou asn  s ukon ením „Ak ního plánu povod ové ochrany v povodí Labe“ v roce 2011 byl na 
mezinárodní úrovni spln n první díl í úkol Povod ové sm rnice, tj. p edb žné hodnocení po-
vod ových rizik a vymezení území s potenciáln  významným povod ovým rizikem. V prosinci 
2013 byly dokon eny mapy povod ového nebezpe í a mapy povod ových rizik a od kv tna 
2014 jsou na mezinárodní úrovni k dispozici všem dot eným a zú astn ným subjekt m 
ve fyzické nebo webové form . 
 
Soub žn  s aktualizací Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na období 2016 – 2021 byl 
vypracován Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe (MKOL 
2015). Tento plán p ejímá cíle a opat ení „Ak ního plánu povod ové ochrany v povodí Labe“ 
v letech 2003 – 2011 (MKOL 2012a) a za le uje je do celkové strategie zvládání povod ových 
rizik. V Mezinárodním plánu pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe jsou popsána 
opat ení v eské republice a v N mecku, která mohou mít nadregionální vliv. Tam, kde je to 
požadováno, jsou zohledn ny také polské a rakouské aspekty s cílem charakterizovat jednotný, 
resp. koordinovaný postup v mezinárodní oblasti povodí Labe. Zárove  tento plán obsahuje 
kapitolu o vlivu navrhovaných protipovod ových opat ení na pln ní cíl  dle Rámcové sm rnice 
o vodách (kapitola 6.3 „Koordinace s Rámcovou sm rnicí o vodách“). 
 
 
Povrchová t žba hn dého uhlí 

V eské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe se hn dé uhlí t ží v povrchových dolech 
v západních echách v revírech u Chebu a Sokolova (Karlovarský kraj, povodí Oh e) a v Seve-
ro eském revíru (Ústecký kraj, povodí Bíliny).  
 
V n mecké ásti mezinárodní oblasti povodí Labe probíhá povrchová t žba hn dého uhlí 
v Lužickém revíru (Braniborsko a Sasko, povodí Sprévy) a ve St edon meckém revíru (Sasko-
Anhaltsko a Sasko, povodí erného Halštrova a Sály). 
 
Aby se zabránilo pr niku podzemní vody do povrchového dolu, musí se hladina podzemní vody 
na velké ploše snížit a b hem provozu je t eba z podloží odvád t vodu. Geologie v Lužickém 
revíru umož uje vedle istého od erpávání d lních vod využití ut s ovacích st n, které výrazn  
snižují množství od erpávaných vod. Vznikající d lní vody, vy erpané z povrchového dolu (po-
volené celkové erpání vody v Lužickém revíru v roce 2010 celkem: 244,3 mil. m³) musí být 
b hem provozu odvád ny. Na rozdíl od St edon meckého revíru se v Lužickém revíru p ivádí 
podzemní voda od erpaná z t žebních jam do 4 istíren podzemních vod (stav 2013: 
57,7 mil. m³; LMBV 2013). 
 
K hlavním dopad m povrchové t žby hn dého uhlí na vodní režim pat í: 

 Pokles hladiny podzemních vod – zejména ve svrchních kolektorech – m že vést bez pro-
tiopat ení ke konflikt m se zásobováním vodou a mít negativní dopady na povrchové vody 
a mok ady. 

 Pyrit (disulfid železnatý) obsažený v hlušin  hn dého uhlí je p i snižování hladiny pod-
zemních vod vystaven p sobení vzdušného kyslíku a oxiduje. P itom se m že bez proti-
opat ení uvol ovat významné množství kyseliny, železa a síran . P i op tném vzestupu 
hladiny vody to m že vést k ovlivn ní podzemních a povrchových vod. 

 Po t žb  hn dého uhlí z stávají zbytkové t žební jámy, které jsou po op tném vzestupu 
hladiny podzemních vod nebo ú elovém zatopení povrchovou vodou vypln ny jezery.  
Tato jezera mají velké rozm ry, a tudíž významný vliv na vodní režim svého okolí. 

 



89 / 123 

Tyto problémy lze snížit, pokud je to možné, pomocí vhodných protiopat ení, jako je nap . 
využití podpovrchových t snicích st n ke snížení rozši ování poklesu hladiny podzemních 
vod, plošn  rozsáhlé vsaky upravené vody p es drenážní zá ezy na okraji oblastí dot ených 
sníženou hladinou podzemní vody nebo využití lokálních vedlejších koryt k hlavnímu toku eky 
a p evody do oblasti rybník  k udržení stavu hladiny. 
 
Již existující zatopené, resp. v budoucnu zatáp né jámy po t žb  hn dého uhlí skýtají po reali-
zaci vhodných opat ení (nap . vápn ní) adu možností následného užívání. 
 
 
 

6.2 Prognóza vývoje užívání vod do roku 2021 

V základním scéná i jsou popsány socioekonomické hnací síly, jejich vývoj a z nich vyplývající 
zm ny vliv  na povrchové a podzemní vody, od nichž lze v p íštích letech o ekávat rozhodující 
vliv na stav vod. Základ pro to tvo í sou asné p evládající podmínky a z etelné trendy. Nelze 
vylou it, že nap íklad na základ  politických rozhodnutí vzniknou další nebo také protikladné 
vývojové trendy – také v p edpokládaném horizontu plánování 33 šesti let (2021), které budou 
mít také následný dopad na stav vod. 
 
Významné dopady na podzemní a povrchové vody mohou mít tyto skute nosti: zm ny využívá-
ní území, vývoj obyvatelstva, hospodá ský vývoj a zm na klimatu. 
 
 
 
6.2.1 Vývoj makroekonomických ukazatel  

V tabulce II-6.2.1-1 je uveden stru ný souhrn údaj  o vývoji makroekonomických ukazatel  
v mezinárodní oblasti povodí Labe. 
 
Tab. II-6.2.1-1: Vývoj makroekonomických ukazatel  v mezinárodní oblasti povodí Labe 

Ukazatel eská ást  
mezinárodní oblasti povodí Labe1) 

N mecká ást  
mezinárodní oblasti povodí Labe (2010) 

Obyvatelé 
Celkem +2 % do roku 2021 
 
(ve venkovských oblastech pokles o 2%) 

Celkem 17,36 mil. v roce 2020 (= - 4,2 %) 
 
(v m stských aglomeracích však mírný 
pokles nebo dokonce p ír stek) 

Výd le n  inné osoby 
celkem Do roku 2021: stagnace  

Do roku 2030: pokles 
(až -7,3 % ve východním N mecku, 
v m stských aglomeracích pouze mírný) 

Demografická zm na Pokles porodnosti, vzestup podílu starších obyvatel;  

Hrubá p idaná hodnota — 

Nár st, ovšem se zna nými regionálními 
rozdíly 

Oblast služeb — 

Pr mysl a stavebnictví  Energetika: stagnace  
Ostatní pr mysl: + 10% 

Zem d lství, lesní 
hospodá ství Stagnace  

1) na základ  skute ných trend  v letech 2006 – 2012  

                                                 
33 Na základ  r zných dostupných dat m že být prognózované období r zné. 
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6.2.2 Zm na klimatu 

Z výsledk  pozorování klimatických a hydrologických ukazatel  je patrné, že v p vodn  stabili-
zovaných procesech a ukazatelích klimatu v povodí Labe dochází ke zm nám. Klimatické mo-
dely podle r zných scéná  predikují o ekávané zm ny dlouhodobých charakteristik teploty 
vzduchu, avšak již daleko mén  pr kazn  o ekávané zm ny charakteristik srážek. Obecný ná-
r st ro ních srážkových úhrn  je o ekáván v severní Evrop , pokles srážek naopak v jižní  
Evrop . Povodí Labe se nachází v pásmu mezi tím a predikce možné zm ny ro ních srážek se 
zde pohybují kolem nuly, p ípadn  se uvádí mírný nár st nebo pokles podle r zných model . 
Pom rná shoda panuje v o ekávané zm n  sezónního rozd lení srážek, kdy se o ekává ur itý 
nár st srážek v zim  a úbytek srážek v lét . 

Riziko extrémních pov trnostních situací s nebezpe ím ast jšího výskytu povodní a období 
sucha se zvyšuje, není to však doloženo a kvantifikováno konkrétními výpo ty. 
 
Teplejší a srážkov  chudší letní m síce mohou v budoucnu vést k nár stu období sucha p i 
sou asné pot eb  vody. To m že mít negativní dopad na r zné oblasti využívání vod. 
 
Zm n né klima se m že také projevit na režimu hladin podzemních vod a jejich jakosti. V let-
ním hydrologickém pololetí m že za již uvedených zm n ných okrajových podmínek docházet 
k delšímu snižování hladin podzemních vod, které bude mimo jiné vyvoláno delším vegeta ním 
obdobím a siln jším výparem. Navzdory dotaci podzemních vod v d sledku o ekávaných zim-
ních srážek p edpokládají prognózy pro povodí Labe globální úbytek ve tvorb  zásob podzem-
ních vod (LABEL 2012), což m že být spojeno mimo jiné s nedostatkem sn hové pokrývky 
a nižší schopností infiltrace p dy. O ekávaný vzestup teploty povrchové vody negativn  ovlivní 
jakost n kterých podzemních vod. Zato zvýšené vnosy živin a zne iš ujících látek odplavova-
ných v d sledku intenzivních srážek nebo v období sucha ve zvýšených koncentracích mohou 
zp sobovat zhoršení jakosti všech podzemních vod (LABEL 2012). 
 
Dlouhotrvající období sucha mohou vést také k dalším konflikt m ve využívání vodních tok  
(nap . nutnost omezení odb r  vody pro ú ely chlazení nebo pro zem d lské využití). 
 
Projekce možných dopad  zm ny klimatu budou proto spojeny také s p ímými dopady na vodní 
režim – povrchové a podzemní vody, s nimiž bude t eba se vypo ádat podle regionálního cha-
rakteru pomocí adapta ních opat ení v oblasti išt ní odpadních vod, zásobování vodou, 
ochrany vod, rozvoje vodních tok  a ochrany p ed povodn mi.  
 
 
 
6.2.3 Vývoj poptávky po vod  (domácnosti, pr mysl, zem d lství) 

V povodí Labe v zásad  platí, že nedostatek vody nep edstavuje žádné ohrožení pro zásobo-
vání pitnou vodou, p i emž na základ  daných specifických regionálních a lokálních podmínek 
m že z maloprostorového hlediska dojít do asn  také ke krizovým situacím. Obecn  však platí, 
že zásobování pitnou vodou má p ednost p ed ostatními zp soby užívání vod. 
 
V tabulce II-6.2.3-1 je uveden stru ný souhrn údaj  o vývoji poptávky po vod  (domácnosti, 
pr mysl, zem d lství) v mezinárodní oblasti povodí Labe.  
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Tab. II-6.2.3-1: Vývoj poptávky po vod  (domácnosti, pr mysl, zem d lství) v mezinárodní oblasti 
povodí Labe 

Ukazatel 
eská ást  

mezinárodní oblasti povodí Labe  
(2012) 

N mecká ást  
mezinárodní oblasti povodí Labe  

(2010) 
Domácnosti –  
specifická spot eba vody Do roku 2021: pokles o 1 l/os/den Pokles, nelze v rohodn  kvantifikovat 

Pr mysl  
Do roku 2021: stagnace  
(to se týká také chladicí vody pro 
energetiku) 

Do roku 2020 pokles: 
- pr m rn  o 20 až 30 % nap íklad 

v metalurgickém a kovozpracujícím 
pr myslu, potraviná ském pr myslu 
nebo zpracování minerálních olej  

- až o 50 % v papírenském pr myslu 

U množství chladicích vod uvedeného 
v kapitole 6.1.1 pro n meckou ást mezi-
národní oblasti povodí Labe došlo po roce 
2010, kdy bylo toto šet ení provád no, 
k výraznému poklesu z d vodu odstoupe-
ní N mecka od výroby jaderné energie. 

Zem d lství  Do roku 2021: stagnace  

Nár st zavlažování (v d sledku mén  
srážek v letních m sících ve st edn do-
bém horizontu z d vodu zm ny klimatu), 
regionální rozdíly. 

 
 
 
 
6.2.4 Vývoj vypoušt ní odpadních vod (domácnosti, pr mysl) 

V tabulce II-6.2.4-1 je uveden stru ný souhrn údaj  o vývoji vypoušt ní odpadních vod (domác-
nosti, pr mysl, zem d lství) v mezinárodní oblasti povodí Labe.  
 
Tab. II-6.2.4-1: Vývoj vypoušt ní odpadních vod (domácnosti, pr mysl, zem d lství) 

v mezinárodní oblasti povodí Labe 

Ukazatel 
eská ást  

mezinárodní oblasti povodí Labe  
(2012) 

N mecká ást  
mezinárodní oblasti povodí Labe  

(2010) 

Domácnosti  

Do roku 2021:  
- po et obyvatel p ipojených 

na kanalizaci pro ve ejnou  
pot ebu: + 200 tis. 

- odvád né odpadní vody: 
+ 3,70 mil. m3/rok 

Do roku 2021:  
- pomalejší zvyšování stupn  napojení 

na OV, žádný jednozna ný trend 
- menší spot eba vody 

Pr mysl  
Do roku 2021: stagnace  
(to se týká také chladicí vody pro 
energetiku) 

Do roku 2021:  
menší množství odpadních vod, pokles 
vypoušt ného zne išt ní, regionální  
výjimky (žádný jednozna ný trend) 

 
 
Prognózy vývoje vypoušt ní odpadních vod z domácností vycházejí z toho, že v budoucnu 
bude docházet k vyšším vnos m r zných zbytkových lé iv a dalších stopových látek do vod-
ních tok  – p evážn  zp sobeno stárnoucím obyvatelstvem a obecn  vyšší spot ebou lék  
ve stá í. Tímto budou dot eny speciáln  venkovské oblasti, které již dnes elí problému klesa-
jícího po tu obyvatel a zvyšujícího se pr m rného v ku. 
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6.2.5 Vývoj vodní energie 

Pro eskou ást mezinárodní oblasti povodí Labe se do roku 2021 o ekává, že využívání vodní 
energie bude pravd podobn  stagnovat. Instalovaný výkon a po et údolních nádrží a jez  vy-
užívaných pro výrobu energie se pravd podobn  nezm ní. 
 
V n mecké ásti mezinárodní oblasti povodí Labe se technický dopl kový potenciál Labe odha-
duje na cca 200 MW s hrubou ro ní výrobou cca 1 TWh (Rindelhardt 2007). Pro využití tohoto 
potenciálu by však bylo nezbytné provést adu výrazných zásah  do "p írod  blízkého" systému 
Labe, což se v sou asné dob  nejeví jako realizovatelné, ú elné a ani povolitelné. Realizace 
tohoto teoretického potenciálu by krom  toho znamenala významný vliv na implementaci Rám-
cové sm rnice o vodách, nap . co se týká „zabezpe ení pr chodnosti“ vodních tok . Již n kolik 
let se diskutuje o z ízení pr b žné vodní elektrárny v Geesthachtu, která by zvýšila výrobu 
elekt iny z vodní energie na Labi. 
 
 
 
6.2.6 Vývoj zem d lství 

Zatížení povrchových a podzemních vod ze zem d lské innosti je t eba i nadále snižovat. To 
se týká zejména vymývání dusi nan  do podzemních vod, vnos  fosfore nan  v d sledku 
splach  a p dní eroze a pesticid . 
 
Vedle pr b žného úbytku zem d lských ploch (nap . v d sledku nár stu ploch m stské zástavby 
a dopravních komunikací) pokra uje v zem d lství zm na struktury. Lze konstatovat, že díky 
koncentraci a specializaci jednotlivých region  dochází k pozvolnému zvyšování stavu dobytka a 
p i hledání dalších alternativních p íjm  hraje v posledních letech v tší roli produkce energetic-
kých plodin, zejména pro výrobu bioplynu, ale i pohonných hmot. Oba dosavadní vývojové trendy 
p ispívají ke zvýšenému regionálnímu výskytu živin, jejichž ádné rozd lení a využití na ploše se 
m že pojit s ur itými problémy. Zvyšování stavu dobytka se však omezuje na n kolik málo regio-
n  a v d sledku nového pojetí n meckého zákona o obnovitelných zdrojích energie lze vycházet 
z toho, že se dá o ekávat – pokud v bec – jen minimální nár st p stování kuku ice a zvýšení 
produkce digestátu. Existují d vodné p edpoklady, že celkový klesající trend, který se p i využívá-
ní minerálních a statkových hnojiv projevoval od devadesátých let, nebude z ejm  pokra ovat.  
 
Vyhodnocení trend  vývoje látkových odnos  na bilan ních profilech Labe H ensko / Schmilka 
a Seemannshöft a na dalších d ležitých bilan ních profilech v povodí Labe ukazuje, že u dlou-
hodobého sledování (1997 – 2010) je pozorován významný pokles odnos  dusíku a fosforu. 
U krátkodobé analýzy trend  (2006 – 2010) však žádný významný pokles odnos  a koncentrací 
dusíku není patrný. 
 
V p íštích letech bude nutno sledovat dopady rostoucího používání biomasy zhruba od roku 
2009, a to zejména v n mecké ásti mezinárodní oblasti povodí Labe, a s ním spojených zm n 
ve využívání ploch. Nap . osevní plochy kuku ice na siláž a na zrno v n meckých spolkových 
zemích, které mají podíl na ploše mezinárodní oblasti povodí Labe, se od roku 2009 do roku 
2013 zvýšily o 3 116 km2 na 19 234 km2.34 Zde však existují mezi jednotlivými spolkovými ze-
m mi výrazné rozdíly. Vcelku vede v posledních letech zvýšená pot eba zem d lských ploch 
pro produkci energetických plodin k tomu, že pro p írod  blízký vývoj upravených vodních tok  
není k dispozici dostate ná plocha. 
 

                                                 
34 Údaje podle n meckého národního plánu povodí, zdroj: N mecký výbor pro kuku ici (Deutsches Maiskomitee, e. V.), 2014 
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Na druhé stran  lze v budoucnu o ekávat významný pokrok pro ochranu vod na základ  p ipra-
vované novelizace na ízení o hnojivech, cíleného využívání ozele ování pro ú ely ochrany vod 
(okrajové ochranné pásy kolem vodních tok , p stování meziplodin apod.), rozší ení a cílen jšího 
zam ení agrárních program  na životní prost edí, intenzifikace konzultací a transferu v domostí.  
 
 
 
6.2.7 Vývoj plavby 

Lze vycházet z toho, že plavba na Labi a s tím spojená opat ení budou zachovány. P i prová-
d ní opat ení údržby a úpravy koryta pro ú ely plavby je t eba zohlednit ekologické zájmy (viz 
MKOL 2013b). 
 
V úseku eského Labe se p ipravuje zám r výstavby plavebního stupn  D ín a plavebního 
stupn  P elou  II. Cílem t chto zám r  je zajišt ní plavebních hloubek nezávisle na pr toku 
v kritických úsecích labské vodní cesty, ímž by bylo dosaženo splavnosti Labe od Pardubic po 
státní hranici tém  po celý rok. Další informace o vývoji vnitrozemské vodní dopravy v eské 
ásti povodí Labe jsou uvedeny v národním plánu povodí. 

 
Úpravy koryta n meckého díl ího úseku vnitrozemské labské vodní cesty se v sou asné dob  
nep edpokládají. V úseku mezi hamburským p ístavem a Severním mo em se plánuje úprava 
plavební dráhy za ú elem zlepšení p ístupnosti hamburského p ístavu z mo e. Další informace 
o vývoji vodní dopravy v n mecké ásti povodí Labe jsou uvedeny v národním plánu povodí. 
 
 
 
6.2.8 Vývoj ochrany p ed povodn mi 

Podle p edpovídaných dopad  zm ny klimatu lze o ekávat nár st rizika povodní, a to jak í -
ních, tak i povodní z p ívalových srážek. Plány a koncepce musí být z hlediska t chto vývojo-
vých trend  pravideln  prov ovány a aktualizovány. Informace o plánovaných opat eních 
v oblasti ochrany p ed povodn mi jsou obsaženy v „Mezinárodním plánu pro zvládání povod o-
vých rizik v povodí Labe“ (MKOL 2015). 
 
 
 
6.2.9 Vývoj povrchové t žby hn dého uhlí 

T žba hn dého uhlí v mezinárodní oblasti povodí Labe bude mít vzhledem ke svému významu 
jako t žba surovin pro výrobu elektrické energie d ležitý význam také v budoucnu. Proto se 
také dá v dot ených regionech v eské republice (revíry u Chebu a Sokolova, Severo eský 
revír) a v N mecku (Lužický a St edon mecký revír) po ítat s následnými vlivy na podzemní 
a povrchové vody. Vzhledem ke stá í povrchových lom  bude v Braniborsku v budoucnu ubývat 
množství podzemní vody od erpávané z t žebních jam. 
 
V období následné pé e o povrchové lomy bude zapot ebí zna né množství vody pro ú ely 
zatáp ní zbytkových t žebních jam, zabezpe ení minimálního odtoku a pro další odvád ní vod. 
 
Stoupající hladina podzemních vod v povrchových lomech, kde v sou asné dob  probíhá sanace 
nebo kde bude v blízké budoucnosti ukon ena t žba a bude nezbytné provést sana ní práce, se 
v kombinaci s geochemickým složením výsypky z stávající v povrchových dolech negativn  pro-
jevuje na chemickém stavu útvar  podzemních vod, d lních jezer a n kterých povrchových vod,  
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jako je nap . Spréva. U t chto vodote í m že dojít k významné acidifikaci kyselinou sírovou a 
k zaokrování železem. Zde se provád jí r zná opat ení v eské republice a N mecku, která se 
zabývají tématem sana ní práce po t žb  surovin. 
 
 
 

6.3 Aktualizované údaje o návratnosti náklad  za vodohospodá -
ské služby 

Pojmem vodohospodá ské služby se v N mecku rozumí zásobování pitnou vodou a išt ní od-
padních vod (viz poznámka pod arou . 27). Z toho d vodu jsou také zde pojednány pro es-
kou a n meckou ást mezinárodní oblasti povodí Labe pouze tyto dva sektory. Bližší informace 
jsou obsaženy v p íslušných národních plánech povodí. 
 
Podle požadavk  lánku 9 odst. 1 RSV platí zásada návratnosti náklad  na vodohospodá ské 
služby v etn  environmentálních náklad  a náklad  na využívané zdroje v souladu se zásadou, 
že zne iš ovatel platí. Zásada, že zne iš ovatel platí, vyžaduje p edevším, aby byly náklady na 
vodohospodá ské služby kompletn  vykázány a p evedeny na uživatele. 
 
V zásad  lze konstatovat, že postup eské republiky a N mecka se p i analýze návratnosti 
náklad  a prov ení stupn  návratnosti náklad  oproti plánu povodí 2009 nezm nil. 
 
V eské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe dosahuje návratnost náklad  u zásobování 
pitnou vodou pro ve ejnou pot ebu 96,9 % (bez dotací 109,5 %) a u išt ní odpadních vod pro 
ve ejnou pot ebu 23,2 % (bez dotací 110,1 %). 
 
V N mecku dosahuje míra návratnosti náklad  u zásobování pitnou vodou celostátn  94,9 % 
až 107 %, u išt ní odpadních vod se pohybuje od 93 % do 105 %. 
 
V mezinárodní oblasti povodí Labe lze obecn  – až na ojedin lé regionální p ípady – vycházet 
z toho, že nevznikají žádné environmentální náklady na základ  nedostatku vody. Zohledn ní 
environmentálních náklad  a náklad  na využívané zdroje požadované v lánku 9 u návratnosti 
náklad  na vodohospodá ské služby p i zásobování vodou a išt ní odpadních vod je v eské 
republice a N mecku již do zna né míry uplat ováno. Vedle legislativních požadavk  na životní 
prost edí pro poskytovatele vodohospodá ských služeb se tak d je zejména prost ednictvím 
dvou nástroj : poplatky za odb ry vody (vodné) a poplatky za vypoušt ní odpadních vod (viz 
kapitola 6.1). Vedle zavedení environmentálních náklad  a náklad  na využívané zdroje p ispí-
vají tyto nástroje svou ídící a finan ní funkcí k dosažení environmentálních cíl  Rámcové 
sm rnice o vodách. 
 
Vedle toho jsou jako environmentální náklady a náklady na využívané zdroje již pokryty náklady 
na adu opat ení v oblasti prevence a zamezení škod, jako jsou nap . preventivní opat ení 
v ochranných pásmech vodních zdroj , dobrovolná opat ení pro zabezpe ení kvality, která jdou 
nad rámec legislativních požadavk , apod. 
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7. Shrnutí program  opat ení 

Rámcová sm rnice o vodách obsahuje v lánku 11 požadavky, podle kterých mají být vypraco-
vány programy opat ení k dosažení cíl  stanovených podle lánku 4 RSV. Každý lenský stát 
v povodí Labe musí zajistit, aby byl program opat ení vypracován pro tu ást mezinárodní ob-
lasti povodí Labe, která leží na jeho území. Tyto programy opat ení jsou uve ejn ny na interne-
tových stránkách p íslušných orgán  jednotlivých stát  (viz kapitola 10). 
 
 

7.1 Zásady a postup p i plánování opat ení 

Programy opat ení platí pro druhé plánovací období od roku 2016 do roku 2021. Do t í let 
po zve ejn ní každého plánu povodí musí být p edložena díl í zpráva uvád jící, jakého pokroku 
bylo dosaženo p i realizaci plánovaných program  opat ení ( l. 15 odst. 3 RSV). Na základ  
tohoto požadavku bude t eba p edložit díl í zprávu Evropské komisi v roce 2018. P ezkoumání 
program  opat ení z plánu povodí 2015 musí prob hnout do 22. prosince 2021. 
 
V lenských státech, ležících v mezinárodní oblasti povodí Labe, se p edpokládá ada opat ení 
k dalšímu zlepšení stavu Labe, jeho p ítok  a podzemních vod. Tato opat ení jsou zam ena na 
dosažení dobrého stavu, pop . dobrého potenciálu povrchových a podzemních vod. V procesu 
plánování opat ení se odrážejí významné mezinárodní problémy nakládání s vodami a s nimi 
související nadregionální environmentální cíle. 
 
Dosavadní a nová, p íp. revidovaná opat ení p isp la již b hem prvního plánovacího období 
významnou m rou k pokroku p i dosažení cíl  podle Rámcové sm rnice o vodách a také 
v budoucnu budou významným nástrojem pro dosažení t chto cíl . P i realizaci opat ení je t e-
ba u init kroky zasahující do dalších oblastí, jako je energetika, doprava, zem d lství, rybá ství, 
regionální rozvoj a cestovní ruch. P i dalším procesu plánování opat ení budou zohledn ny do-
pady klimatických zm n, které lze p edpovídat. 
 
P i stanovení opat ení pro druhé plánovací období se vycházelo z významných vliv , stavu 
útvar  povrchových a podzemních vod a z environmentálních cíl  odvozených na základ  spe-
cifiky vodních útvar . Efektivnost náklad  na jednotlivá opat ení se zjiš uje pomocí analýzy ná-
klad  a užitku. Ve smyslu Rámcové sm rnice o vodách se v mezinárodní oblasti povodí Labe 
provád jí veškerá opat ení, která jsou k uskute n ní cíl  podle lánku 4 nezbytná, proveditelná 
a nákladov  efektivní. 
 
P i plánování a budoucí realizaci opat ení je t eba analyzovat i jejich ú inek na cíle ostatních 
sm rnic a vzít v úvahu stanovení priorit opat ení s ohledem na potenciální synergie. Zásadn  
lze u sm rnic, které jsou zam eny na ochranu životního prost edí a vztahují se k vod , 
a u Rámcové sm rnice o strategii pro mo ské prost edí vycházet ze silných synergických ú ink  
opat ení. P esto je nezbytné zohlednit v rámci uceleného plánování konkrétní cíle a z nich od-
vozovaná opat ení. 
 
St ety cíl  Povod ové sm rnice a Rámcové sm rnice o vodách, jako nap íklad p i realizaci 
technických protipovod ových opat ení, nelze dop edu vylou it. Mohou vést k úprav  dosaho-
vaného cíle, lh t v souladu s Rámcovou sm rnicí o vodách nebo opat ení zam ených na kon-
krétní vodní útvar / rizikovou oblast podle jedné z obou sm rnic, p i emž je t eba zvažovat kaž-
dý p ípad individuáln . P ípadn  je myslitelné i uplatn ní výjimky s ohledem na environmentální 
cíle ve prosp ch opat ení pot ebných v zájmu zvládání povod ových rizik. 
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V kapitole 6.3 Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe 
(MKOL 2015) jsou opat ení podle Povod ové sm rnice vyhodnocovány z hlediska synergií s cíli 
Rámcové sm rnice o vodách. 
 
Opat ení jsou podle Rámcové sm rnice o vodách rozd lena na základní, dopl ující a doda-
te ná. K základním opat ením pat í p edevším právní úpravy, které jsou realizovány prost ed-
nictvím evropské legislativy a legislativy lenských stát . Dopl ující opat ení jsou navrhována 
na základ  srovnání mezi stávajícím stavem vod a stanovenými cíli, pokud není možné cíl  
dosáhnout pouze pomocí základních opat ení. To se nap . týká požadavk  na biologické 
složky kvality útvar  povrchových vod, jejichž spln ní m že být významn  podpo eno zlepše-
ním morfologických pom r . 
 
Pokud výsledky monitorování stavu vod nebo jiné údaje ukážou, že i p es zavedená základní 
a dopl ující opat ení nebude možné pro daný vodní útvar dosáhnout stanovených cíl , bude t eba 
p ijmout a v plánovacím období do roku 2021 realizovat dodate ná opat ení k jejich dosažení. 
 
Programy opat ení lenských stát  v povodí Labe jsou shrnuty v národních plánech povodí, 
tedy v ástech B Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe. 
 
V této ásti A jsou krátce shrnuta opat ení, zam ená na ešení významných problém  naklá-
dání s vodami, která jsou projednána a koordinována na mezinárodní úrovni. 
 
U povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je pozornost v nována opat ením 
ke snížení hydromorfologických vliv . P itom je brána v úvahu pr chodnost toku po i proti prou-
du. To jsou zejména opat ení k obnov  pr chodnosti tok  na dalších za ízeních vodních staveb. 
Krom  toho sem dále pat í: 

 opat ení k podnícení / umožn ní vlastního dynamického vývoje tok , v etn  pr vod-
ních opat ení, 

 opat ení ke zlepšení habitat  v b ehové zón  (nap . vývoj porostu d evin), 
 opat ení ke zlepšení habitat  ve vývojovém koridoru vodních tok , v etn  vývoje údol-

ních niv, 
 opat ení k p izp sobení údržby vodních tok  cíl m Rámcové sm rnice o vodách, 
 opat ení k revitalizaci vodních tok  (mj. dno koryta, variantnost hloubek, substrát) v rámci 

stávajícího profilu, 
 opat ení ke zlepšení habitat  ve vodním toku prost ednictvím zm n né trasy toku, úpravy 

b eh  a dna í ního koryta, v etn  pr vodních opat ení, 
 opat ení ke zlepšení režimu splavenin, event. nakládání se sedimenty (nap . MKOL 

2014), 
 napojení na postranní ramena, stará ramena (p í né propojení), 
 opat ení ke zvýšení podílu m l in ve slapovém úseku Labe. 

 
V souvislosti s obnovou mok ad , napojením vodních tok  na jejich údolní nivy a zakládáním 
b ehových pás  dojde nejen ke zlepšení životních podmínek druh  s vazbou na vodní prost edí, 
ale ve zna né mí e i ke zlepšení reten ní schopnosti celého vodního systému. Tyto synergie 
s Povod ovou sm rnicí byly p i zpracování program  opat ení také zvažovány, a to zejména 
proto, aby byla realizace opat ení z hlediska náklad  co nejefektivn jší. 
 
Další významný okruh opat ení p edstavují opat ení ke snížení látkového zne išt ní v povrcho-
vých a podzemních vodách z plošných zdroj . P íslušná opat ení se budou provád t hlavn  
v oblasti zem d lství. Nej ast ji jsou zastoupena: 
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 opat ení ke snížení vnos  živin a pesticid  vymývaných ze zem d lské p dy, 
 opat ení ke snížení p ímých vnos  živin a pesticid  ze zem d lství, 
 zakládání ochranných b ehových pás  ke snížení vnos  živin a pesticid , 
 další opat ení ke snížení vnos  živin, pesticid  a jemného materiálu v d sledku eroze 

a smývání zem d lské p dy. 
 
Další snižování p ebytk  z hnojení pat í mezi základní opat ení p edevším v severozápadní 
n mecké ásti povodí Labe, kterého by m lo být dosaženo také za pomoci zlepšené nabídky 
poradenské innosti pro zem d lce. V zájmu dalšího snížení vnos  živin do povrchových vod 
jsou zem d lc m nabízena agrární environmentální opat ení, nap . ke snížení erozních vnos  
nebo k omezení aplikace hnojiv. Pomocí t chto opat ení se sníží i vnos látek do útvar  pod-
zemních vod. 
 
St žejním bodem je také snížení zatížení vod dalšími zne iš ujícími látkami. Byla zpracována 
koncepce nakládání se sedimenty pro celé povodí. V této koncepci jsou navrženy doporu ené 
postupy pro nakládání s kontaminovanými sedimenty (FGG Elbe 2013, MKOL 2014a). 
 
Rozsáhlá opat ení se plánují v souvislosti se sanací starých ekologických zát ží, a to jak 
v útvarech podzemních, tak i v útvarech povrchových vod. Opat ení v útvarech podzemních vod 
jsou zárove  významným p ínosem ke zlepšení stavu povrchových vod. 
 
Zlepšení išt ní odpadních vod se plánuje zejména v aglomeracích velkých m st, jako je nap . 
Praha nebo Berlín, a z ásti i ve venkovských oblastech. 
 
Mezi nej ast jší uvažovaná opat ení ke snížení vnos  zne iš ujících látek z bodových zdroj  
pat í: 

 napojení doposud nenapojených oblastí na komunální istírny odpadních vod, 
 další opat ení ke snížení vnos  látek prost ednictvím vypoušt ných odpadních a srážko-

vých vod, 
 další opat ení ke snížení vnos  látek prost ednictvím vypoušt ných m stských odpadních 

vod, 
 optimalizace provozu a úprava kapacity komunálních istíren odpadních vod a 
 rekonstrukce komunálních istíren odpadních vod za ú elem snížení vnos  fosforu. 

 
Všechna tato opat ení mají pozitivní vliv i z hlediska požadavk  Rámcové sm rnice o strategii 
pro mo ské prost edí. 
 
Modelované možné vlivy zm ny klimatu budou spojeny i s p ímými dopady na vodní režim – 
povrchové a podzemní vody. V závislosti na regionální situaci bude zapot ebí na n  reagovat 
p íslušnými adapta ními opat eními v oblastech likvidace odpadních vod, zásobování vodou, 
ochrany vod, vývoje vod a ochrany p ed povodn mi. Zde je t eba dbát p edevším na vývoj tep-
loty v postižených povrchových vodách, aby bylo zamezeno negativnímu ovlivn ní biocenózy 
vlivem stoupající teploty vody. P i zvýšené konkurenci užívání vod v obdobích sucha je nutné 
dodržovat obecn  platnou zásadu, že zásobování pitnou vodou má p ednost p ed ostatními 
zp soby užívání vod. 
 
Povrchové vody na území Rakouska a Polska jsou z d vodu jejich okrajové polohy a malé veli-
kosti povodí pro Mezinárodní plán oblasti povodí Labe vcelku tém  nevýznamné. Informace 
o plánovaných opat eních lze získat v p íslušných národních plánech povodí t chto stát . 
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7.2 Stav realizace opatření a závěry 

Podle článku 15 odst. 3 RSV byla tři roky po zveřejnění prvního plánu povodí, tedy v roce 2012, 
předložena Evropské komisi dílčí zpráva, popisující pokrok dosažený při provádění plánované-
ho programu opatření. Článek 11 odst. 8 RSV předpokládá přezkoumání a aktualizaci programu 
opatření nejpozději v roce 2015 a dále každých šest let. 
 
Tabulka II-7.2-1 poskytuje přehled o stavu realizace opatření ve státech v povodí Labe v době 
předložení dílčí zprávy v roce 2012. 
 
Tab. II-7.2-1: Stav realizace opatření ve státech v povodí Labe v době předložení dílčí zprávy 

v roce 2012 

Stát 
Podíl opatření se stavem (%) 

ukončeno v realizaci dosud nezahájeno stav neznámý 

Česká republika 19 40 38 3 

Německo1) 20 50 30 — 

Rakousko 40 50 10 — 

Polsko     

1) vyhodnoceno podle typů opatření a agregováno na úrovni vodních útvarů 
 
Největší část opatření v povodí Labe byla tedy ve fázi realizace. Pokrok je patrný i ve vyhodnoce-
ní klíčových opatření35: Více než 59 % opatření v české části mezinárodní oblasti povodí Labe a 
60 % opatření v německé části bylo v roce 2012 ukončeno nebo ve fázi realizace / plánování. 
 
Hlavními důvody prodlevy při realizaci opatření (stav „dosud nezahájeno“) jsou zejména důvody 
ovlivňující technickou realizovatelnost. Vedle toho však jeden z hlavních důvodů pro zpoždění 
realizace opatření představují potíže při získání finančních prostředků z důvodu vysokých ná-
kladů na tato opatření. 
 
 
 
 
 
8. Registr dalších podrobnějších programů a plánů povodí 

Vedle národních plánů povodí jsou ve státech v povodí Labe zpracovány podrobnější regionální 
plány povodí. Tyto plány a případné další podrobnější programy jsou uvedeny v národních plá-
nech povodí členských států v povodí Labe, které jsou k dispozici na níže uvedených interneto-
vých stránkách: 

 pro českou část mezinárodní oblasti povodí Labe: 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ 

 pro německou část mezinárodní oblasti povodí Labe: www.fgg-elbe.de 
 pro rakouskou část mezinárodní oblasti povodí Labe: www.bmlfuw.gv.at, popř.  

http://wisa.bmlfuw.gv.at 
 pro polskou část mezinárodní oblasti povodí Labe: www.kzgw.gov.pl 

 

                                                 
35  Klíčová opatření jsou taková opatření, od nichž se očekávala hlavní část zlepšení v souvislosti s dosažením cílů Rámcové směr-

nice o vodách v příslušné oblasti povodí. Jejich výběr státy provedly na základě předem definovaného seznamu Evropské komise. 
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9. Souhrn opat ení pro informování ve ejnosti a konzultací, jejich 
výsledk  a zm n, které byly v jejich d sledku provedeny v plánu 

lánek 14 RSV ukládá lenským stát m, aby zajistily informování, konzultace a pokud možno 
aktivní zapojení ve ejnosti do procesu vypracování, p ezkoumání a aktualizace plán  povodí. 
S odstupem vždy jednoho roku se po ítá se t emi formálními konzultacemi, které se musely 
uskute nit nejen p i zpracování prvního plánu povodí, nýbrž které je t eba provád t také p i 
každé aktualizaci.  
 
Již p ed aktualizací plánu povodí na období 2016 – 2021 ( ást A) prob hlo v roce 2013 p ipo-
mínkové ízení k asovému plánu a programu prací a v roce 2014 k významným problém m 
nakládání s vodami (viz kapitola 9.2.1 a 9.2.2). 
 
Návrh tohoto aktualizovaného plánu povodí byl rok p ed zve ejn ním, tj. v dob  od 22. prosince 
2014 do 22. ervna 2015, poskytnut ve ejnosti k p ipomínkování. Došlé p ipomínky byly 
v p ípad  pot eby zohledn ny p i p epracování plánu povodí (viz kapitola 9.2.3). 
 
Na žádost musí být umožn n také p ístup k podkladovým dokument m a informacím, které byly 
použity p i zpracování plánu povodí. Kontaktní místa pro získání t chto dokument  a informací 
jsou obsaženy v kapitole 11. 
 
Informování a konzultace s ve ejností probíhají v mezinárodní oblasti povodí Labe jak na mezi-
národní úrovni, tak i na národní úrovni, p ípadn  na nižší správní úrovni lenských stát .  
Podrobnosti k informování a konzultacím s ve ejností ve státech v povodí Labe jsou uvedeny 
v národních plánech povodí. 
 
 
 

9.1 Opat ení pro informování ve ejnosti 

Vedle povinného p ipomínkování návrhu Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe a p íprav-
ných dokument  pro jeho sestavení se MKOL snaží v rámci jednotlivých krok  k napln ní Rám-
cové sm rnice o vodách o podrobn jší informování a zapojení ve ejnosti. 
 
U p íležitosti ukon ení významných etap implementace Rámcové sm rnice o vodách vydává 
MKOL nepravidelnou adu informa ních list . V prosinci 2009 byl zve ejn n informa ní list 
. 3 se shrnutím hlavních bod  prvního „Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe“ (MKOL 

2009b). V dubnu 2013 vyšel informa ní list . 4 o probíhajících pracích v MKOL a výsledcích 
p i dosažení nadregionálních environmentálních cíl  z prvního plánu povodí s p íklady opat-
ení ve státech v povodí Labe (MKOL 2013a). 

 
V roce 2006 bylo ustaveno Mezinárodní labské fórum za ú elem informování o zvažovaných 
opat eních a dosažených výsledcích, k projednání konflikt  užívání vod s mezinárodním dopa-
dem a zásadních koordina ních a pracovních krok . Mezinárodní labské fórum se koná od roku 
2007 podle pot eby bu to jako seminá  pro širokou ve ejnost, nebo formou setkání zástupc  
významných uživatel  vody, zájmových sdružení, státní správy a MKOL. K podrobn jšímu pro-
jednání specifických otázek mohou být také po ádány odborné konzultace s vybranými vý-
znamnými uživateli vody a zájmovými sdruženími. Po zve ejn ní prvního plánu povodí se Mezi-
národní labské fórum konalo t ikrát: v dubnu 2010 k prvnímu plánu povodí, v dubnu 2013 
k úkol m z prvního plánu povodí a realizaci národních program  opat ení a v dubnu 2015 
k návrhu aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na období 2016 – 2021 
a prvního Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe ( ást A). 
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Od roku 2013 jsou v rámci Mezinárodního labského fóra poskytovány také informace o imple-
mentaci evropské sm rnice o vyhodnocování a zvládání povod ových rizik. 
 
Výsledky odborných konzultací a souhrnná informace o akcích Mezinárodního labského fóra 
jsou k dispozici na internetových stránkách MKOL. 
 
 
 

9.2 Opat ení pro konzultace s ve ejností 

Podle lánku 14 RSV se aktivní zapojení zainteresované ve ejnosti na implementa ním procesu 
p edpokládá ve t ístup ovém procesu p ipomínkového ízení. Další ást kapitoly pojednává 
výsledky již uskute n ných p ipomínkových ízení ke zpracování aktualizace Mezinárodního 
plánu oblasti povodí Labe na druhé plánovací období. 
 
 
 
9.2.1 P ipomínky k asovému plánu a programu prací 

MKOL uve ejnila v prosinci 2012 „ asový plán a program prací pro vypracování ásti A druhého 
Mezinárodního plánu povodí Labe“. Zainteresovaná ve ejnost m la v následujícím p ipomínko-
vém ízení od 22. prosince 2012 do 22. ervna 2013 možnost se k dokumentu vyjád it. 
K tomuto dokumentu neobdržela MKOL žádnou p ipomínku. 
 
Ze stanovisek ve ejnosti na mezinárodní úrovni i na úrovni jednotlivých stát  nevzešly žádné 
p ipomínky, které by požadovaly provést úpravy v asovém plánu a programu prací. Kone né 
zn ní asového plánu a programu prací bylo spolu s p íslušným komentá em uve ejn no v íjnu 
2013 na internetových stránkách MKOL (www.ikse-mkol.org). 
 
 
 
9.2.2 P ipomínky k významným problém m nakládání s vodami 

V první polovin  roku 2014 byl p ipomínkován „P edb žný p ehled významných problém  na-
kládání s vodami zjišt ných v mezinárodní oblasti povodí Labe k aktualizaci plánu povodí na 
období 2016 – 2021“. V tomto p ehledu jsou uvedeny a vysv tleny významné problémy naklá-
dání s vodami, které je t eba projednat a koordinovat na mezinárodní úrovni oblasti povodí. 
 
MKOL obdržela k výše uvedeným problém m nakládání s vodami celkem p t p ipomínek. 
 
 
Výsledek vyhodnocení 

P ipomínky ve ejnosti byly rozd leny na celkem 11 díl ích požadavk . Vyhodnocení ukázalo, že 
identifikované a ve ejnosti p edložené významné problémy nakládání s vodami na Labi, které je 
nutno koordinovat na mezinárodní úrovni, nebyly v zásad  zpochybn ny. 
 
V souhrnu lze k došlým p ipomínkám konstatovat, že v p ipomínkovaném dokumentu byly již 
jmenovit  uvedeny hlavní deficity, které jsou p íslušnou formou zakotveny v návrzích plán  po-
vodí i v programech opat ení jednotlivých stát . P ipomínky vznesené k odborným témat m do 
zna né míry konkretizují identifikované skute nosti. Z uvedených 11 díl ích požadavk  bylo 5 
zohledn no v návrhu tohoto plánu. 
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9.2.3 P ipomínky k plánu povodí 

V prosinci 2014 byl zve ejn n návrh aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe ( ást 
A) na období 2016 – 2021. P ipomínky k návrhu plánu mohly být podány do 22. ervna 2015. 
Na podporu tohoto p ipomínkovacího procesu uspo ádala MKOL ve dnech 21. a 22. dubna 
2015 v Ústí nad Labem Mezinárodní labské fórum, kde byly p edstaveny a diskutovány návrhy 
aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe ( ást A) na období 2016 – 2021 a prvního 
Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe ( ást A) a zajímavá 
opat ení, zám ry a projekty z jednotlivých stát  v povodí Labe. Zástupci nevládních organizací 
m li možnost prezentovat své p ísp vky k ob ma návrh m.  
 
K návrhu aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe ( ást A) na období 2016 – 2021 
obdržel sekretariát MKOL celkem 14 p ipomínek se zna ným množstvím díl ích požadavk . 
Požadavky z p ipomínek byly vyhodnoceny a vedly v ad  p ípad  k úprav  plánu. N které po-
žadavky byly sm rovány na úpravu legislativních p edpis  na evropské i národní úrovni. Takové 
požadavky nemohly být v plánu zohledn ny. Vyhodnocení p ipomínek s p ehledem o jejich p í-
padném zohledn ní v plánu bude zve ejn no po átkem roku 2016 a auto i p ipomínek obdrží 
informaci, zda a jak byly jejich p ipomínky v plánu zohledn ny. 
 
 
 
 
 
10. Seznam p íslušných orgán  podle p ílohy I RSV 

lenské státy v povodí Labe ur ily podle lánku 3 odst. 2 p ílohy I RSV orgány p íslušné pro 
uplatn ní pravidel Rámcové sm rnice o vodách v ástech mezinárodní oblasti povodí Labe, 
které leží na jejich území. Zprávu o t chto p íslušných orgánech p edaly lenské státy v povodí 
Labe Evropské komisi v ervnu 2004. Jakékoli zm ny p edaných údaj  musí být Evropské ko-
misi ohlášeny do t í m síc  od vstupu p íslušné zm ny v platnost. 
 
Tabulka II-10-1 obsahuje adresy a další kontaktní údaje p íslušných orgán  v mezinárodní ob-
lasti povodí Labe ve vztahu k Rámcové sm rnici o vodách se stavem ke konci íjna 2015. Sídla 
a územní p sobnost p íslušných orgán  v celé mezinárodní oblasti povodí Labe jsou znázorn -
ny na map  . 10.1. 
 
Tab. II-10-1: P íslušné orgány stát  v mezinárodní oblasti povodí Labe ve vztahu k Rámcové 

sm rnici o vodách  

 Název Adresa Dopl ující informace 

es
ká

  
re

pu
bl

ik
a 

Ministerstvo životního  
prost edí 

Vršovická 65  
100 10 Praha 10  www.mzp.cz  

Ministerstvo zem d lství T šnov 17  
117 05 Praha 1  www.mze.cz  

N
m

ec
ko

 

Bavorské státní  
ministerstvo životního  
prost edí a ochrany  
spot ebitel  

Bayerisches Staatsministerium  
für Umwelt und Verbraucherschutz 
Rosenkavalierplatz 2 
81925 München 

www.stmuv.bayern.de 

Správa senátu pro rozvoj 
m sta a životní prost edí, 
Berlín 

Senatsverwaltung für  
Stadtentwicklung und Umwelt  
Brückenstraße 6 
10179 Berlin 

www.stadtentwicklung.berlin.de 
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 Název Adresa Dopl ující informace 

N
m

ec
ko

 

Ministerstvo místního  
rozvoje, životního prost edí 
a zem d lství Braniborska 

Ministerium für Ländliche 
Entwicklung, Umwelt und  
Landwirtschaft  
des Landes Brandenburg 
Henning-von-Treskow-Str. 2-13 
14467 Potsdam 

www.mlul.brandenburg.de 

Ú ad životního prost edí  
a energetiky Svobodného 
a hanzovního m sta  
Hamburk 

Behörde für Umwelt und Energie 
der Freien und Hansestadt  
Hamburg 
Neuenfelder Strasse 19  
21109 Hamburg 

www.hamburg.de/bue 

Ministerstvo zem d lství, 
životního prost edí 
a ochrany spot ebitel  
Meklenburska-P edního 
Pomo anska 

Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern 
Paulshöher Weg 1 
19061 Schwerin 

www.lu.mv-regierung.de 

Dolnosaské ministerstvo  
životního prost edí,  
energetiky a ochrany  
klimatu 

Niedersächsisches Ministerium 
für Umwelt, Energie und  
Klimaschutz 
Archivstraße 2 
30169 Hannover 

www.umwelt.niedersachsen.de 

Saské státní ministerstvo  
životního prost edí 
a zem d lství 

Sächsisches Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft  
Archivstraße 1 
01097 Dresden 

www.smul.sachsen.de 

Ministerstvo zem d lství 
a životního prost edí  
Saska-Anhaltska 

Ministerium für Landwirtschaft  
und Umwelt des Landes  
Sachsen-Anhalt 
Leipziger Straße 58  
39112 Magdeburg 

www.mlu.sachsen-anhalt.de 

Ministerstvo energetické 
zm ny, zem d lství, 
životního prost edí  
a venkovských oblastí 
Šlesvicka-Holštýnska 

Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und  
ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 

www.melur.schleswig-holstein.de 

Durynské ministerstvo  
životního prost edí, ener-
getiky a ochrany p írody 

Thüringer Ministerium für  
Umwelt, Energie und Naturschutz
Beethovenstraße 3 
99096 Erfurt 

www.thueringen.de/th8/tmuen 

R
ak

ou
sk

o Spolkové ministerstvo  
zem d lství a lesního 
hospodá ství, životního 
prost edí a vodního  
hospodá ství 

Bundesministerium  
für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 
Stubenring 1 
1010 Wien 

www.bmlfuw.gv.at 
http://wisa.bmlfuw.gv.at 

P
ol

sk
o 

Ministerstvo životního  
prost edí 

Ministerstwo rodowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

www.mos.gov.pl  

Národní vodohospodá ská 
správa 

Krajowy Zarz d  
Gospodarki Wodnej 
ul. Grzybowska 80/82 
00-844 Warszawa 

www.kzgw.gov.pl  

 
 
Podrobn jší údaje o p íslušných orgánech lenských stát  v povodí Labe pro uplatn ní pravi-
del Rámcové sm rnice o vodách jsou uvedeny v národních plánech stát  (p íslušné odkazy 
viz kapitola 8). 
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11. Podkladové dokumenty a informace 

Ve ejnosti je k dispozici celá ada podkladových dokument  a informací, jako nap . dokumenty 
CIS Evropské komise, odborné komentá e, znalecké posudky k jednotlivým otázkám a také 
analýzy a studie, které byly využity ke zpracování plánu povodí. 
 
Jako kontaktní místa pro získání t chto podkladových dokument  a informací podle lánku 14 
odst. 1 RSV všeobecn  fungují p íslušné orgány, uvedené v kapitole 10 pro eskou republiku, 
N mecko, Rakousko a Polsko; v eské republice, N mecku a Polsku k nim pat í ješt  další 
instituce uvedené v tabulce II-11-1. 
 
Dotazy v mezinárodním kontextu je možno adresovat také na sekretariát MKOL: 

Mezinárodní komise pro ochranu Labe 
Fürstenwallstraße 20 
D-39104 Magdeburg 
www.ikse-mkol.org 
e-mail: sekretariat@ikse-mkol.org 

 
Tab. II-11-1: Další kontaktní místa k získání podkladových dokument  a informací  

v eské republice, N mecku a Polsku 

 Název Adresa Dopl ující informace 

es
ká

 re
pu

bl
ik

a 

Povodí Labe, státní podnik 
(zodpovídá za plán díl ího povodí 
Horního a st edního Labe) 

Víta Nejedlého 951 
500 03 Hradec Králové www.pla.cz  

Povodí Vltavy, státní podnik 
(zodpovídá za plány díl ích  
povodí Horní Vltavy, Berounky  
a Dolní Vltavy) 

Hole kova 8 
150 24 Praha www.pvl.cz  

Povodí Oh e, státní podnik 
(zodpovídá za plán díl ího povodí 
Oh e a dolního Labe) 

Bezru ova 4219 
430 03 Chomutov www.poh.cz  

Magistrát hlavního m sta Prahy Mariánské nám. 3  
110 00 Praha 1 www.praha-mesto.cz  

Krajský ú ad Jiho eského kraje U zimního stadionu 1952/2  
370 76 eské Bud jovice  www.kraj-jihocesky.cz  

Krajský ú ad Karlovarského kraje Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary www.kr-karlovarsky.cz  

Krajský ú ad 
Královéhradeckého kraje  

Wonkova 1142  
500 02 Hradec Králové  www.kr-kralovehradecky.cz  

Krajský ú ad Libereckého kraje U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2  www.kraj-lbc.cz  

Krajský ú ad Pardubického kraje Komenského nám. 125  
532 11 Pardubice www.pardubickykraj.cz  

Krajský ú ad Plze ského kraje  P. O. Box 313, Škroupova 18  
306 13 Plze  www.kr-plzensky.cz  

Krajský ú ad  
St edo eského kraje  

Zborovská 11  
150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz  

Krajský ú ad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem www.kr-ustecky.cz  

Krajský ú ad Kraje Vyso ina Žižkova 57 
587 33 Jihlava www.kr-vysocina.cz  
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 Název Adresa Dopl ující informace 
N

m
ec

ko
 

Spole enství oblasti povodí Labe 
(FGG Elbe) 

Flussgebietsgemeinschaft Elbe 
Otto-von-Guericke-Straße 5 
39104 Magdeburg 

e-mail: info@fgg-elbe.de  
www.fgg-elbe.de  

P
ol

sk
o 

Oblastní vodohospodá ská  
správa ve Vratislavi 

Regionalny Zarz d  
Gospodarki Wodnej we Wroc awiu 
ul. C. K. Norwida 34 
50-950 Wroc aw 

www.rzgw.wroc.pl  

 
Další informace, jak postupovat v p ípad  získání podkladových dokument , jsou obsaženy 
v národních plánech povodí stát  ležících v povodí Labe (p íslušné odkazy viz kapitola 8). 
 
 
 
 
 
12. Shrnutí a záv ry 

V prosinci 2009 byl zve ejn n Mezinárodní plán oblasti povodí Labe. Z plánu vyplývá, že 
u v tšiny vodních útvar  v povodí Labe nelze do konce roku 2015 dosáhnout dobrého stavu. 
Rámcová sm rnice o vodách p ipouští dosažení tohoto cíle b hem dvou dalších šestiletých 
cykl  plánování, tedy nejpozd ji do konce roku 2027 s výjimkou p ípad , kdy p írodní podmínky 
jsou takové, že stanovených cíl  nem že být ani v této lh t  dosaženo. P itom je nutné plány 
povodí a programy opat ení p ezkoumat a aktualizovat na základ  nových poznatk  a skute -
ností. 
 
Tento dokument je první aktualizací Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe s výhledem 
do roku 2021, tedy na druhé plánovací období. P i prov ení a aktualizaci plánu se vycházelo 
z aktualizace analýzy charakteristik oblasti povodí Labe v roce 2013, výsledk  monitorovacích 
program  a následného hodnocení stavu vodních útvar  a z významných problém  nakládání 
s vodami a p ipomínek ve ejnosti k t mto problém m. 
 
Mezinárodní plán oblasti povodí Labe se skládá ze spole n  zpracované ásti A, obsahující 
souhrnné informace na mezinárodní úrovni, a z ástí B – tj. plán , které zpracovaly jednotlivé 
státy na národní úrovni. D ležitým prvkem v ástech B je program opat ení, kde jsou stanovena 
opat ení, která je t eba provést pro dosažení dobrého stavu a dalších environmentálních cíl  
pro povrchové a podzemní vody. Nová nebo revidovaná opat ení musí být proveditelná do roku 
2018. 
 
Plány povodí a programy opat ení stát  ležících v povodí Labe jsou po p ipomínkování a schvá-
lení závazné pro všechny plány a opat ení ve ejných po izovatel  plán . Jsou základem pro 
všechny aktivity v oblasti ochrany vod, které slouží k dosažení cíl  stanovených v mezinárodní 
oblasti povodí Labe. 
 
Cílovými požadavky Rámcové sm rnice o vodách pro povrchové vody jsou zamezení zhoršení 
stavu vodních útvar , snížení zne iš ování prioritními látkami a zastavení vypoušt ní, emisí 
a únik  prioritních nebezpe ných látek. U p irozených útvar  povrchových vod je t eba usilovat 
o dobrý ekologický a chemický stav, zatímco u siln  ovlivn ných a um lých vodních útvar  je nut-
no dosáhnout dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu. Cílem pro podzem-
ní vody je vedle zamezení zhoršení stavu dosažení dobrého kvantitativního a chemického stavu a 
zvrácení trend  u významných a trvale vzestupných koncentrací zne iš ujících látek. 
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Mezinárodní oblast povodí Labe 
 
Mezinárodní oblast povodí Labe leží p evážn  na území N mecka (necelých 66 %) a eské 
republiky (necelých 34 %). Necelé jedno procento pak p ipadá na území Rakouska a Polska. 
Je rozd lena na deset koordina ních oblastí, které byly vymezeny p evážn  na základ  hydro-
grafických hledisek bez ohledu na pr b h státních hranic. P t koordina ních oblastí, tj. Horní 
a st ední Labe, Horní Vltava, Berounka, Dolní Vltava, Oh e a dolní Labe leží zcela nebo z v tší 
ásti na území eské republiky a p t koordina ních oblastí Mulde – Labe – erný Halštrov, 

Sála, Havola, St ední Labe / Elde a Slapový úsek Labe leží zcela nebo p evážn  na území  
N mecka. 
 
Tok Labe m í 1 094 km. Nejd ležit jšími p ítoky jsou Vltava, Oh e, erný Halštrov, Mulde, 
Sála a Havola. V souvislosti s hodnocením a správou vodních tok  bylo na ekách pro druhé 
plánovací období vymezeno 3 515 vodních útvar , tj. o 33 více než v prvním plánovacím obdo-
bí. Na rozdíl od prvního plánovacího období byly také vymezeny spole né útvary podél esko-
n meckých státních hranic. 
 
V povodí Labe je celkem 412 útvar  hodnoceno v kategorii „jezera“, tedy o 4 útvary více než 
v prvním plánovacím období. Jedná se jak o p irozená jezera, tak i um le vzniklé údolní nádrže 
na vodních tocích, rybníky nebo zatopené d lní jámy. 
 
Ve Slapovém úseku Labe je i nadále vymezen 1 útvar brakických vod. Krom  toho zahrnuje 
mezinárodní oblast povodí Labe také 5 útvar  pob ežních vod Severního mo e kolem ústí Labe, 
kam pat í i ást mo ských m l in (wat ) a pob ežní vody kolem ostrova Helgoland. Z celkového 
po tu 3 933 útvar  povrchových vod je 955 siln  ovlivn ných a 798 um lých. 
 
U podzemních vod bylo pro druhé plánovací období vymezeno 334 vodních útvar  ve t ech 
r zných hloubkových vrstvách (horizontech), tj. o 7 útvar  více než v prvním plánovacím obdo-
bí. Za ú elem ochrany povrchových a podzemních vod nebo v zájmu zachování stanoviš  
a druh  s vazbou na vodní prost edí byla vymezena celá ada chrán ných oblastí. 
 
Povodí Labe s více než 24 miliony obyvatel p edstavuje výrazn  urbanizovaný a industrializo-
vaný region st ední Evropy. V souvislosti s využíváním krajiny je však pro povodí Labe charak-
teristické také zem d lství. Vodní toky se využívají zejména pro vodní dopravu, výrobu elektric-
ké energie, odb ry pitné a užitkové vody, ale i k rekrea ním ú el m. 
 

 
Významné vlivy a dopady lidské innosti na stav povrchových a podzemních vod 

V mezinárodní oblasti povodí Labe byla koncem roku 2013 prov ena platnost dat a provedena 
aktualizace p edb žné analýzy vliv  a dopad  z roku 2004 na základ  nyní již kvalitn jší datové 
základny podle lánku 5 odst. 2 ve spojitosti s p ílohou II RSV. 
 
Výsledky hodnocení podle jednotlivých typ  hlavních vliv  v útvarech povrchových vod jsou 
uvedeny v kapitole 2.1. V každém vodním útvaru se mnohdy projevuje nikoliv pouze jeden, 
nýbrž n kolik typ  vliv . Celkov  lze konstatovat, že nej ast ji se vyskytující typy hlavních 
vliv  jsou plošné zdroje (u 42 % útvar ), regulace odtoku a/nebo morfologické úpravy (u 35 % 
útvar ) a bodové zdroje (u 20 % útvar ). Odb ry vody a ostatní vlivy mají druho adý význam. 
V d sledku dopad  lidské innosti není dosud v tšina útvar  povrchových vod v dobrém stavu. 
Pro uvedení vodních útvar  do dobrého stavu bude t eba i nadále realizovat adu opat ení. 
 
Mezi významné vlivy na podzemní vody pat í zatížení živinami z plošných zdroj  a následky 
t žby surovin.  
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Monitorování povrchových a podzemních vod 

V mezinárodní oblasti povodí Labe je provozována monitorovací sí  koncipovaná podle dohod-
nutých kritérií. Tato sí  se skládá z 19 mezinárodních m rných profil  (stav: 2015) dopln ných 
o p íslušné národní monitorovací sít . Slouží nejen k monitorování stavu povrchových a pod-
zemních vod a chrán ných oblastí, ale i pro ú ely plánování a ke kontrole úsp šnosti opat ení, 
která byla provedena k ochran  nebo ke zlepšení stavu podzemních a povrchových vod. Vý-
sledky monitorování poskytují informace o aktuálním stavu a o vývoji jakosti vody za ur ité 
období. Pro ú ely implementace Rámcové sm rnice o vodách umož ují posoudit, do jaké 
míry byly dodrženy normy environmentální kvality a dosaženy stanovené cíle. 
 
Stav povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe se v rámci situa ního monitorování 
sleduje na 116 m rných profilech v kategorii eky ( R: 48, N mecko: 63, Rakousko: 1, Polsko: 
4), 87 m rných profilech v kategorii jezera ( R: 3, N mecko: 84, Rakousko: 0), na 3 m rných 
profilech v kategorii brakických vod (pouze v N mecku) a 9 m rných profilech v kategorii po-
b ežních vod (pouze v N mecku), tj. celkem na 215 m rných profilech. 
 
Provozní monitorování povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe se provádí na 3 485 
m rných profilech v kategorii eky ( R: 594, N mecko: 2 843, Rakousko: 47, Polsko: 1), 
479 m rných profilech v kategorii jezera ( R: 38, N mecko: 441, Rakousko: 0), na 2 m rných 
profilech v kategorii brakických vod (pouze v N mecku) a 8 m rných profilech v kategorii po-
b ežních vod (pouze v N mecku), tj. celkem na 3 974 m rných profilech. 
 
Ke sledování kvantitativního stavu podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je využí-
váno celkem 4 891 monitorovacích míst ( R: 938, N mecko: 3 945, Rakousko: 7, Polsko: 1). 
 
Ke sledování chemického stavu podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe se v rámci 
situa ního monitorování využívá celkem 1 728 monitorovacích míst ( R: 526, N mecko: 1 187, 
Rakousko: 14, Polsko: 1) a v rámci provozního monitorování celkem 1 964 monitorovacích míst 
( R: 526, N mecko: 1 438, Rakousko: 0, Polsko: 0). 
 
Hlavní pozornost je zam ena na sledování zatížení živinami a zne iš ujícími látkami 
z plošných zdroj , dopady zm n ve struktu e vod a látkové odnosy do pob ežních vod. Na 
základ  vyhodnocení výsledk  jsou metody a programy m ení i monitorovací sít  pr b žn  
modifikovány. 
 

 
Významné problémy nakládání s vodami a významné vlivy 

V rámci p ezkoumání a p ípravy aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe byly 
v roce 2013 prov eny a aktualizovány významné nadregionální problémy nakládání s vodami, 
jejichž ešení je nutno koordinovat na mezinárodní úrovni. Pro druhé plánovací období byly 
identifikovány pouze dva takové problémy: 

 zlepšení struktury a pr chodnosti tok  a 
 snížení významného látkového zatížení živinami a zne iš ujícími látkami. 

 
Na rozdíl od plánu povodí na období 2010 – 2015 již nejsou mezi významné problémy nakládá-
ní s vodami na mezinárodní úrovni za azeny odb ry a p evody vody. D vodem je skute nost, 
že v povodí Labe nebyl identifikován žádný p evod i odb r vody, který by vyžadoval projedná-
vání a koordinaci na mezinárodní úrovni. 
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Vedle významných problém  nakládání s vodami z nadregionálního hlediska hraje v lokálním 
m ítku v jednotlivých p ípadech ješt  ur itou roli zatížení, pocházející z p ímého vypoušt ní 
m stských a pr myslových odpadních vod do povrchových vod, p estože sm rnice o išt ní 
m stských odpadních vod byla již do zna né míry spln na. Mnohem v tší problém pro po-
vrchové a podzemní vody p edstavují plošné vnosy živin a pesticid  ze zem d lských ploch 
a zne iš ující látky ze starých ekologických zát ží a remobilizovatelných starých sediment . 
 
Významným p ísp vkem pro návrh opat ení z pohledu obou uvedených významných problém  
nakládání s vodami je „Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“ (MKOL 2014a). Koncep-
ce vychází z cíl  Rámcové sm rnice o vodách a také Rámcové sm rnice o strategii pro mo ské 
prost edí a formou rizikové analýzy pojednává nadregionáln  významné kvantitativní, kvalitativ-
ní a hydromorfologické aspekty nakládání se sedimenty v povodí Labe. 
 
V budoucnu budou ve st edn dobém a dlouhodobém asovém horizontu hrát p i výb ru a reali-
zaci opat ení ur itou roli také strategie p izp sobení na klimatické zm ny. První v decké vý-
sledky, týkající se t chto dopad  v povodí Labe, byly p i výb ru opat ení zohledn ny již p i p í-
prav  tohoto plánu povodí. 
 

 
Stav povrchových a podzemních vod 

Povrchové vody 
 
V mezinárodní oblasti povodí Labe nedosáhne p evážná v tšina povrchových vod cíl  Rám-
cové sm rnice o vodách ani ve druhém plánovacím období. D vodem této situace jsou morfo-
logické úpravy na vodních tocích, látkové zne išt ní i nové požadavky na hodnocení zne iš-
ujících látek. V ojedin lých p ípadech nadále p etrvávají ur ité nejistoty ohledn  dlouhodob  

p sobících proces  (nap . v podzemních vodách) a ve vztahu ke kritériím hodnocení složek 
biologické kvality pro povrchové vody. 
 
P i hodnocení stavu útvar  povrchových vod se vycházelo p edevším z výsledk  monitoringu, 
p ihlíželo se však také k hydroekologickým pr zkum m, analýzám vliv  a odborným znalostem. 
 

Ekologický stav 

Z hodnocených vodních útvar  v mezinárodní oblasti povodí Labe pro druhé plánovací období 
nedosahuje dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 91 % vodních 
útvar  hodnocených v kategorii „ eky“ a 77 % útvar  hodnocených v kategorii „jezera“. Všech 
5 hodnocených útvar  brakických a pob ežních vod m lo hodnocení horší než „dobrý“. Porov-
nání aktuálních hodnocení ekologického stavu a stavu v roce 2009 je z odborného hlediska 
smysluplné jen s ur itým omezením. Zm ny ve výsledcích hodnocení jsou asto zdánlivé, 
nebo  jsou podmín ny hlavn  metodicky nebo je lze p i ítat p irozené variabilit  biologických 
složek kvality. 
 

Chemický stav 

V tšina útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe nedosahuje dobrého che-
mického stavu. To je zásadní rozdíl oproti hodnocení v prvním plánovacím období. D vodem je 
p edevším skute nost, že se hodnocení provád lo již se zohledn ním aktualizovaných norem 
environmentální kvality podle sm rnice 2013/39/EU. To se týká p edevším rtuti, polyaromatic-
kých uhlovodík  a bromovaných difenylether , které se chovají jako látky všudyp ítomné. 
Norma environmentální kvality pro rtu  je p ekro ena dokonce na celém území N mecka, což 
je zp sobeno vyššími nálezy v biot . Obdobné nálezy jsou také u polyaromatického uhlovodí-
ku benzo(a)pyrenu. 
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Podzemní vody 
 
Stav útvar  podzemních vod je složen z chemického a kvantitativního stavu a reprezentuje 
možný negativní antropogenní vliv, nikoliv p irozené zm ny množství nebo chemismu pod-
zemních vod. 
 
Na základ  aktuálních dat m ení pro podzemní vody lze konstatovat dobrý celkový stav asi 
u 45 % útvar  podzemních vod. Stejn  jako v prvním plánovacím období je pro celkový stav 
limitující p edevším látkové zne išt ní (viz dále). 
 

Kvantitativní stav 

Kvantitativní stav podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je dobrý v 94 % útvar . 
To p edstavuje zlepšení oproti prvnímu plánovacímu období p ibližn  o 9 % po tu útvar . 
 

Chemický stav 

Dobrého chemického stavu nedosahuje celkem 54 % útvar  podzemních vod v mezinárodní 
oblasti povodí Labe. Více než t etina útvar  podzemních vod je zatížena dusi nany. Zde se 
odrážejí vysoké ztráty hnojiv p i obd lávání p dy, zejména v souvislosti s využitím statkových 
hnojiv. Celkem 36 % útvar  podzemních vod je zatíženo ostatními zne iš ujícími látkami36, 
nap . amonnými ionty nebo sírany. Za další zdroje zne išt ní podzemních vod se považují 
pesticidy, které byly zjišt ny u 17 % vodních útvar . U 8 útvar  podzemních vod byly zjišt ny 
významné vzestupné trendy dusi nan  a u 40 útvar  ostatních zne iš ujících látek. 
 
V porovnání s prvním plánovacím obdobím lze konstatovat, že po et útvar  podzemních vod, 
které nedosahují dobrého chemického stavu, z stal p ibližn  stejný. To se týká i hodnocení 
v parametru dusi nany. Patrný je nár st po tu útvar  zatížených pesticidy v eské republice 
(o 40 %) a ostatními zne iš ujícími látkami v N mecku (o 17 %), celkov  v mezinárodní oblasti 
povodí Labe o p ibližn  13 % (pesticidy), resp. 11 % (ostatní zne iš ující látky). Zatímco však 
u pesticid  nyní nejsou identifikovány žádné útvary s významným vzestupným trendem koncen-
trací, u ostatních zne iš ujících látek je patrný nár st po tu takových útvar  oproti hodnocení 
pro plán povodí 2009 o 8 %. 
 

 
Environmentální cíle a strategie k jejich dosažení 

D ležitým základem pro odvození environmentálních cíl  pro jednotlivé vodní útvary jsou 
v oblasti povodí Labe nadregionální environmentální cíle dohodnuté na mezinárodní úrovni. 
Tyto cíle byly odvozeny ve vazb  na morfologické úpravy povrchových vod a významné látkové 
zatížení. 
 
Na vodní toky v povodí Labe p sobí ada morfologických vliv  a regulací odtoku. P esto se na 
Labi a jeho p ítocích vyskytují alespo  na díl ích úsecích ješt  p írod  blízké struktury toku 
s vysokým potenciálem dalšího vývoje. Na druhé stran  p edstavuje v této souvislosti velkou 
výzvu silná urbanizace a industrializace povodí a zejména stavební úpravy toku pro plavební 
ú ely, odvod ování, energetické ú ely, ochranu p ed povodn mi a další zp soby využívání, 
podmín né mj. zem d lstvím, dopravní infrastrukturou a výstavbou m st. V procesu plánování 
byl pro každý vodní útvar stanoven p íslušný environmentální cíl s tím, aby byla zohledn na 
výchozí situace, vodní struktura útvaru, požadavky na jeho využití a sociáln  ekonomické do-
pady. To umožní dlouhodobé udržitelné hospoda ení s vodními zdroji s vysokou úrovní jejich 
ochrany, p i emž se bude vycházet z dosavadních služeb a úsp ch  v oblasti ochrany vod.  
 
                                                 
36  Zne iš ující látky podle p ílohy II sm rnice 2006/118/ES a ostatní látky 
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Za ú elem snížení morfologických úprav povrchových vod bylo vedle hlavního toku Labe vybrá-
no více než 50 p ítok  jako nadregionální prioritní vodní toky. Na t chto tocích se prioritn  usilu-
je o obnovení jejich pr chodnosti pro tažné ryby na všech významných p í ných p ekážkách. 
V prvním plánovacím období bylo zpr chodn no 85 míst s p í nými p ekážkami. Ve druhém 
plánovacím období má být zpr chodn no dalších 302 míst, zárove  jsou také ve v tší mí e 
uplat ována opat ení ke zlepšení struktury tok . Pro následující cykly plánování p edkládá 
„Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“ (MKOL, 2014a) budoucí doporu ené postupy na 
zlepšení hydromorfologických pom r , zejména na podporu vyrovnaného režimu sediment  
a zlepšení situace u látkového zne išt ní. 
 
Snížení zatížení ekosystému Severního mo e p íliš vysokými vnosy živin a zne iš ujících látek je 
nadregionálním environmentálním cílem, kterého se dá dosáhnout jen pomocí opat ení v celém 
povodí. U živin je cílem dosáhnout v bilan ním profilu Seemannshöft v dlouhodobém asovém 
horizontu pr m rnou ro ní koncentraci celkového dusíku 2,8 mg/l a celkového fosforu 0,1 mg/l. 
Pro hrani ní profil mezi eskou a n meckou ástí povodí H ensko / Schmilka na Labi je cílem 
dosáhnout pr m rné ro ní koncentrace celkového dusíku 3,2 mg/l a celkového fosforu 0,1 mg/l. 
 
Pro snížení zát že vod celkovým dusíkem jsou klí ová zejména opat ení v zem d lském sekto-
ru, která zajistí snížení odtoku dusíku z ploch p evážn  ve form  dusi nan . Jejich podíl na 
celkových bilancích vstup  do vod v n mecké i eské ásti povodí Labe je zcela rozhodující. 
Pro snížení zát že vod celkovým fosforem jsou klí ová zejména opat ení na bodových zdrojích 
zne išt ní, p edevším zvyšování ú innosti p i zachycování slou enin fosforu na istírnách od-
padních vod a zlepšení nakládání s odpadními vodami za srážko-odtokových událostí (retence 
deš ových odtok ), kdy vstupuje do vod zna né látkové zatížení živinami. Velký potenciál sní-
žení zát že z bodových zdroj  lze spat ovat také v omezení obsahu fosforu v detergentech 
užívaných v my kách nádobí, pokud se poda í vhodn  implementovat evropskou legislativu 
(Na ízení (EU) Evropského parlamentu a Rady . 259/2012). 
 
V období do roku 2027 by m la být k dosažení harmonizovaných hodnot pro dusík a fosfor 
v povrchových a podzemních vodách p ijata další opat ení zejména v bodových a plošných 
zdrojích zne išt ní, která by s v tší jistotou umožnila pln ní nadregionálních cíl  pro pob ežní 
a mo ské vody. K dosažení nadregionálních cíl  by p isp lo i posílení retence živin ve zdrojo-
vých ástech povodí a vodních útvarech v eské i n mecké ásti povodí. 
 
P í inou pro zne išt ní vod t žkými kovy, arsenem, pesticidy a organickými látkami je p ede-
vším uložení zne iš ujících látek, pocházejících z d ív jších vnos , a zatížené sedimenty. ada 
látek ohrožuje cíle ochrany mo í. Transfer zne iš ujících látek z celého povodí Labe vede 
k výraznému omezení p i nakládání se sedimenty, zejména ve slapovém úseku Labe. 
V souvislosti s „Koncepcí MKOL pro nakládání se sedimenty“ (MKOL 2014a) byla proto prove-
dena obsáhlá analýza charakteristik, hodnocení a analýza rizik sediment  z hlediska kvality. 
Koncepce obsahuje doporu ené postupy ke snížení vnosu zne iš ujících látek. Na základ  p í-
rodních podmínek a z d vod  technické proveditelnosti nelze n které požadavky na snížení 
obsahu zne iš ujících látek v povodí Labe v plném rozsahu splnit ani do roku 2021. 
 

 
Environmentální cíle pro povrchové a podzemní vody 

Podle lánku 4 RSV je t eba zajistit ochranu a obnovu vodních útvar  s cílem dosáhnout 
do roku 2015 dobrého stavu. Na základ  aktuálního stavu vodních útvar  byly pro oblast povodí 
odvozeny cíle, kterých je t eba dosáhnout. 
 
Vzhledem k tomu, že do roku 2015 se všechny environmentální cíle nedají dosáhnout, je 
v mezinárodní oblasti povodí Labe v tšinou využívána možnost prodloužení lh t. Pokud bylo na 
základ  hodnov rných dat zjišt no, že ani do roku 2027 nebude možno dosáhnout dobrého 
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stavu nebo že požadovaná zlepšení nebude možno zrealizovat, byly pro p íslušné útvary sta-
noveny mén  p ísné environmentální cíle. To se týká v tšího po tu útvar  v eské republice 
a malého po tu útvar  v N mecku (viz kapitola 5.2.2 a 5.2.3). 
 
 
Povrchové vody 
 
Z 3 933 útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe dosáhlo environmentál-
ních cíl  do konce roku 2015 celkem 359 útvar , tj. 9 % pro ekologický stav / potenciál a 
481 útvar , tj. 12 % pro chemický stav. Ke konci roku 2021 by m lo environmentálních cíl  
dosáhnout celkem 544 útvar , tj. 14 % pro ekologický stav / potenciál a 494 útvar , tj. 13 % 
pro chemický stav. 
 
Pro velkou ást útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je uplat ována 
možnost prodloužení lh t, a to v tšinou do konce roku 2027. Jako d vod jsou p edevším uvá-
d ny technická proveditelnost nebo p írodní podmínky, v menší mí e také neúm rné náklady. 
Mén  p ísné environmentální cíle jsou uplatn ny u pom rn  malého po tu útvar . 
 

Ekologický stav / ekologický potenciál 

Z celkového po tu 3 933 útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je pro eko-
logický stav / potenciál uplatn na výjimka prodloužení lh t u 3 540 útvar , tj. 90 % a mén  p ís-
né environmentální cíle u 111 útvar , tj. 3 %. Vztaženo na po et útvar , které nedosahují ale-
spo  dobrého ekologického stavu / potenciálu, byla p ibližn  u 99 % t chto útvar  uplatn na 
výjimka prodloužení lh t a u 3 % mén  p ísné environmentální cíle. 
 

Chemický stav 

Z celkového po tu 3 933 útvar  povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je pro 
chemický stav uplatn na výjimka prodloužení lh t u 3 422 útvar , tj. 87 % a mén  p ísné envi-
ronmentální cíle u 126 útvar , tj. 3 %. Vztaženo na po et útvar , které nedosahují dobrého 
chemického stavu, byla p ibližn  u 99 % t chto útvar  uplatn na výjimka prodloužení lh t a 
u 4 % mén  p ísné environmentální cíle. 
 
U chemického stavu, kdy nebylo dosaženo cíle k roku 2015, lze p edpokládat, že pro dosažení 
dobrého chemického stavu bude nutné dlouhé asové období, protože p ekro ení norem envi-
ronmentální kvality je velmi asto zp sobeno všudyp ítomnými látkami, jako jsou nap . rtu  a 
PAU. Odstran ní t chto látek z vodního prost edí a zamezení jejich vnos  je velmi obtížné 
a vyžaduje aktivity i v jiných oblastech. 
 
 
Podzemní vody 
 
Z 334 útvar  podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe dosáhlo environmentálních 
cíl  do konce roku 2015 celkem 298 útvar , tj. 89 % pro kvantitativní stav a 153 útvar , tj. 46 % 
pro chemický stav. Ke konci roku 2021 by m lo dosáhnout environmentálních cíl  celkem 
317 útvar , tj. 95 % pro kvantitativní stav a 164 útvar , tj. 49 % pro chemický stav. 
 
Pro útvary podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe, které do roku 2015 nedosáhly 
environmentálních cíl , bylo využito v tšinou prodloužení lh t, v menší mí e byly také uplatn ny 
mén  p ísné environmentální cíle. Jako d vod pro prodloužení lh t jsou v tšinou uvád ny tech-
nická proveditelnost nebo p írodní podmínky, v menší mí e pak neúm rné náklady. D vodem 
pro uplatn ní mén  p ísných environmentálních cíl  je p edevším technická proveditelnost. 
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Kvantitativní stav 

Z celkového po tu 334 útvar  podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je pro kvanti-
tativní stav uplatn na výjimka prodloužení lh t u 12 útvar , tj. 4 % a mén  p ísné environmen-
tální cíle u 7 útvar , tj. 2 %. Vztaženo na po et útvar , které nedosahují dobrého kvantitativního 
stavu, byla p ibližn  u 33 % t chto útvar  uplatn na výjimka prodloužení lh t a u 19 % mén  
p ísné environmentální cíle. 
 

Chemický stav 

Z celkového po tu 334 útvar  podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe je pro che-
mický stav uplatn na výjimka prodloužení lh t u 170 útvar , tj. 51 % a mén  p ísné environ-
mentální cíle u 50 útvar , tj. 15 %. Vztaženo na po et útvar , které nedosahují dobrého che-
mického stavu, byla p ibližn  u 94 % t chto útvar  uplatn na výjimka prodloužení lh t a u 28 % 
mén  p ísné environmentální cíle. 
 

 
Nejistoty p i realizaci plánu povodí 
 
Nejistoty mohou vzniknout na základ  vývoje, který doposud nebylo možno v zásad  p edvídat 
v bec nebo s dosta ující jistotou i p esností. To se m že projevit v rozsahu a délce trvání 
p edpovídaného ú inku daného opat ení. Krom  toho se dají o ekávat nejistoty i p i nezbytných 
správních ízeních. Spektrum t chto ne vždy kalkulovatelných nep esností lze p iblížit na p í-
kladu ovliv ujících faktor : 

 nejistoty p i hodnocení vodních útvar  (na rozdíl od p irozených vodních tok  chyb jící 
vymezení referen ních vodních útvar  a referen ních podmínek u siln  ovlivn ných 
a um lých vodních útvar , neukon ený proces mezikalibra ního porovnání), 

 nejistoty p i p edpovídaném ú inku opat ení, který se dá o ekávat p edevším v oblasti 
morfologických úprav, mj. p i znovuosídlení ur itými druhy ryb a jinými vodními živo ichy, 

 nejistoty u p edpovídaného ú inku opat ení v souvislosti s procesy pomalé odezvy 
v útvarech podzemních vod, 

 nejistoty v souvislosti s dostupností ploch pro realizaci opat ení. 
 
Získané výsledky sledování pro Labe ukazují, že sou asný stav vodních ekosystém  je asto 
horší než v prvním plánovacím období. Zm ny ve výsledcích hodnocení jsou asto zdánlivé, 
d vody jsou uvedeny výše u hodnocení ekologického a chemického stavu povrchových vod. 
P i hodnocení stavu povrchových vod je t eba vzít v úvahu, že na jedné stran  je nezbytné pou-
žít nejhorší složku biologické kvality a na druhé stran  se však na nedosažení cíle u vodního 
útvaru podílí zpravidla n kolik vliv , které se do roku 2015 asto ani nedaly odstranit soub žn . 
P esto v uplynulých desetiletích došlo díky rozsáhlým investicím k vývoji vodních struktur. 
Na základ  t chto úsp ch  by se m lo v mezinárodní oblasti povodí Labe poda it splnit poža-
davky Rámcové sm rnice o vodách. 
 
Vzhledem ke zna n  vysokému podílu nedosažení cíl  nelze b hem druhého plánovacího 
období Rámcové sm rnice o vodách vy ešit veškeré problémy. Z d vod  technické provedi-
telnosti, vzhledem k neúm rn  vysokým náklad m nebo p írodním podmínkám byly uplatn ny 
výjimky (v p evážné v tšin  prodloužení lh t do konce roku 2027). 
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Programy opat ení 

V rámci implementace Rámcové sm rnice o vodách naplánovaly jednotlivé státy / spolkové 
zem  na základ  analýzy významných vliv  a výsledk  monitoringu adu opat ení k dalšímu 
zlepšení stavu Labe a jeho p ítok . Pro druhé plánovací období byla tato opat ení p ezkoumána 
a v p ípad  pot eby revidována nebo dopln na o nová opat ení. Tato opat ení jsou zam ena 
na dosažení dobrého stavu / potenciálu povrchových a podzemních vod a jsou souhrnn  uve-
dena v programech opat ení jednotlivých stát  na období 2016 – 2021. V procesu plánování 
opat ení se odrážejí významné problémy nakládání s vodami v mezinárodní oblasti povodí Labe 
a s nimi související nadregionální environmentální cíle. 
 
K dosažení cíl  podle Rámcové sm rnice o vodách jsou ve svém sou tu pot ebná již provede-
ná, aktuáln  p ipravovaná i budoucí plánovaná opat ení, která prozatím ješt  nelze dostate n  
zdokumentovat. Jak bylo konstatováno již v analýze charakteristik z roku 2004, bude p i reali-
zaci opat ení t eba u init kroky zasahující do dalších oblastí, jako je energetika, doprava,  
zem d lství, rybá ství, regionální rozvoj a cestovní ruch. 
 
Hospoda ení s vodními zdroji v mezinárodní oblasti povodí Labe v zásad  vyžaduje realizaci 
dopl ujících opat ení, jelikož základní požadavky jsou do zna né míry již napln ny prost ed-
nictvím závazných právních p edpis  jednotlivých stát . 
 
U povrchových vod v mezinárodní oblasti povodí Labe se hlavní pozornost zam uje na opat e-
ní ke snížení hydromorfologických vliv  a na snížení zne išt ní z plošných a bodových zdroj . 
Pro návrh opat ení v oblasti sediment  m že již ve druhém plánovacím období p isp t velkou 
mírou „Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“ (MKOL 2014a). Programy opat ení obsa-
hují u podzemních vod p edevším aktivity ke snížení zne išt ní z plošných a bodových zdroj . 
 
Pro stanovení opat ení má rozhodující význam odhad o ekávaného ú inku a výše náklad . 
Odhad, zda bude možno nezbytná opat ení opravdu zrealizovat, nebo zda to bude možné jen 
v omezené mí e i v bec ne, protože od stávajícího zp sobu využití vod nelze upustit i najít 
alternativní ešení kv li technickým problém m nebo p írodním podmínkám, je spojen s nejisto-
tami, protože v rámci plánování opat ení nemohou být zohledn ny všechny podrobnosti. Ani 
možnosti vývoje v oblasti zem d lství, živností a pr myslu nebo vodní dopravy nelze do roku 
2021 p edvídat s dostate nou p esností. 
 

 
Práce s ve ejností, ú ast ve ejnosti 

Návrh aktualizovaného Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na období 2016 – 2021 ( ást 
A) byl koncem roku 2014, tedy rok p ed uve ejn ním kone né verze plánu, zp ístupn n ve ej-
nosti na internetových stránkách MKOL k p ipomínkování. Tím m ly zainteresované subjekty a 
osoby možnost prov it postupy a zpracování plánu a vyjád it své p ipomínky. Využívány jsou i 
pr vodní aktivity, jako jsou publikace, internet a r zné akce, a to jak na mezinárodní úrovni, tak 
i na úrovni jednotlivých stát . 
 
V zájmu zapojení všech zainteresovaných stran do procesu implementace Rámcové sm rnice 
o vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe bylo pod zast ešením MKOL z ízeno Mezinárodní 
labské fórum, které provází a podporuje zpracování Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe 
a Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik v povodí Labe. 
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Záv ry a výhled 

Státy, které mají podíl na mezinárodní oblasti povodí Labe, plní touto p edkládanou zprávou 
požadavek Rámcové sm rnice o vodách, aby byly plány povodí na dosažení environmentálních 
cíl  v povrchových i podzemních vodách koordinovány v celé oblasti povodí. Mezinárodní ást 
A plánu povodí, národní ásti B a regionáln  specifické p ísp vky k procesu plánování obsahují 
informace pro mezinárodní oblast povodí Labe v souladu s ustanovením Rámcové sm rnice 
o vodách. 
 
S ohledem na rozmanité požadavky na užívání vod a zájmy ve výrazn  urbanizované 
a industrializované mezinárodní oblasti povodí Labe byla požadovaná opat ení rozd lena na 
n kolik plánovacích fází a aktualizována pro druhé plánovací období do roku 2021. Mezinárodní 
plán oblasti povodí Labe umož uje provázanou a závaznou správu povodí v jednotlivých státech 
v povodí Labe. 
 
Po realizaci plánovaných opat ení bude v povodí Labe dosaženo výrazného zlepšení stavu 
povrchových vod a podzemních vod. Úsp ch ucelené správy celé oblasti povodí spo ívá p e-
devším ve stanovení nadregionálních environmentálních cíl  ke snížení vnos  živin a zne iš-
ujících látek i ve vzájemné dohod  stát  o obnov  pr chodnosti tok , a to jak pro biotu, jako 

jsou nap . tažné ryby, tak i z hlediska pr chodnosti pro sedimenty. 
 
Pro realizaci plánu povodí a programu opat ení v mezinárodní oblasti povodí Labe jsou d ležité 
následující kroky: 

 Do t í let po uve ejn ní aktualizovaného plánu povodí p edloží státy v povodí Labe Evrop-
ské komisi pr b žnou zprávu o dosaženém pokroku p i realizaci program  opat ení. 

 Podle lánku 3 odst. 1a) ii) musí být pro nov  ur ené prioritní látky ( . 34 až 45) podle 
sm rnice 2013/39/EU do 22. prosince 2018 zpracován dopl ující monitorovací program 
a p edb žný program opat ení. 

 V roce 2021 musí být Evropské komisi p edložen plán povodí v p ezkoumané a aktualizo-
vané podob . 

 Hospoda ení s vodami v mezinárodní oblasti povodí Labe musí i nadále probíhat 
na základ  vzájemné dohody zú astn ných stát  a koordinace na mezinárodní úrovni. 
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