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Úvod 

Územní působnost Povodí Labe, státní podnik zahrnuje mimo dílčí povodí Horního a středního 
Labe, vymezené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, také dílčí 
povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry a dále též vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po 
státní hranici. Pro toto území byla zpracována vodohospodářská bilance, která je dále nazývána 
„Vodohospodářská bilance za rok 2014“. 

Povodí Labe, státní podnik, jako správce povodí podle ustanovení § 54 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje v souladu 
s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, 
způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, sestavení vodohospodářské bilance. 

Vodní zákon zavedl nabytím své účinnosti dnem 1. ledna 2002 nový institut – Vodní bilance. Vodní 
bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance porovnává 
přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový 
interval. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové a podzemní vody a 
vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a 
jejich ekologického stavu (ustanovení § 22 odst. 1 vodního zákona). 

Vodohospodářská bilance za rok 2014 je sestavena v souladu s ustanoveními § 5 - § 9 vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích 
pro vodní bilanci (dále jen ”vyhláška o bilanci”) a podle Metodického pokynu MZe pro sestavení 
vodohospodářské bilance oblasti povodí čj. 25248/2002-6000 ze dne 28.8.2002, který stanovuje postupy 
jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupnění veřejnosti. 

Podkladem pro sestavení Vodohospodářské bilance za rok 2014 jsou zejména ohlašované údaje 
pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona, jejichž rozsah a způsob ohlašování je 
dán ustanovením § 10 a § 11 vyhlášky o bilanci a výstupy hydrologické bilance předané Českým 
hydrometeorologickým ústavem podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky o bilanci. Popis vstupních údajů 
pro jednotlivá hodnocení je uveden v příslušných kapitolách zprávy. 

Předkládaná Vodohospodářská bilance za rok 2014 představuje hodnocení minulého 
kalendářního roku a obsahuje tyto výstupy: 

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik 

„Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v  dílčím povodí Horního a středního Labe“ 

„Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ 

„Zpráva o hodnocení množství povrchových vod vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní 
hranici“ 

Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik 

„Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v dílčím povodí Horního a středního Labe“ 

„Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ 

„Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici 
po státní hranice“ 

Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v územní působnosti Povodí Labe, státní 
podnik 

„Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v dílčím povodí Horního a středního Labe“ 

„Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků 
Odry“ 
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Zpráva o hodnocení vypouštění vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik 

„Zpráva o hodnocení vypouštění vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik“ 

„Zpráva o hodnocení vypouštění vod v dílčím povodí Horního a středního Labe“ 

„Zpráva o hodnocení vypouštění vod v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ 

„Zpráva o hodnocení vypouštění vod v úseku vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici“ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vymezení dílčích povodí na území České republiky 
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Metodika zpracování 

Vodohospodářská bilance byla sestavena pro dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí 
Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, dále pro vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici a 
souhrnně pro celé povodí Labe. Hodnocení vypouštění vod se zpracovává podle článku 4 Metodického 
pokynu Ministerstva zemědělství pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí z 28.8.2002. 

Veškeré zpracování a vyhodnocení dat bylo provedeno v počítačové aplikaci Evidence uživatelů 
vod (© Povodí Labe, státní podnik). 

Údaje z povodí Mandavy, které je součástí dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 
byly poskytnuty Povodím Ohře, státním podnikem. 

Hlavním cílem zprávy o hodnocení vypouštění vod v územní působnosti Povodí Labe, státní 
podnik je analyzovat a vyhodnotit množství vypouštěných vod a míru produkovaného a vypouštěného  
znečištění těchto vod. Na základě zpracovaných údajů pak vyhodnotit hlavní trendy vývoje vypouštění 
vod a úrovně čištění odpadních vod.  

Za účelem přehledného a názorného zpracování údajů z počítačové aplikaci Evidence uživatelů 
vod (© Povodí Labe, státní podnik) byly vytvořeny tabulky, grafy, obrázky a komentáře k daným tématům, 
které znázorňují  problematiku vypouštění vod na území dílčího povodí Horního a středního Labe, dílčího 
povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, dále na území vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou 
po státní hranici a souhrnně v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik.  

Zvolenou metodikou byla kvantitativní metoda výzkumu, která měla za cíl zpracovat a analyzovat 
množství vypouštěných vod (tis. m3/rok), jejich členění podle vybraných odvětví (CZ-NACE) na veřejné 
kanalizace, průmysl, energetiku, zemědělství a ostatní vypouštěné vody. Dále byla zpracována data 
týkající se množství produkovaného a vypouštěného znečištění (t/rok) v základních bilancovaných 
ukazatelích, kterými jsou biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5), chemická spotřeba kyslíku 
dichromanem (CHSKCr), nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), amoniakální dusík 
(N-NH4

+), anorganický dusík (Nanorg) a celkový fosfor (Pcelk).   

Z analyzovaných a zhodnocených dat byly identifikováni největší producenti vypouštěného 
znečištění. Byly vytvořeny jednotlivé a souhrnné závěry vystihující vývoj v oblasti vypouštění vod.    
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Hodnocení vypouštění vod  

Vypouštění odpadních vod se hodnotí jak z hlediska jejich množství, tak z hlediska jejich míry 
znečištění.  Sledování vypouštění odpadních vod, jejich jakosti a jejich vlivu na jakost povrchových vod 
ve vodních tocích patří mezi jedny ze základních povinností správce vodního toku. 

Množství vypouštěných odpadních vod zahrnovaných do vodohospodářské bilance představuje 
množství naměřené, vypočtené nebo stanovené odborným odhadem na výtoku z jednotlivých provozů, 
ČOV, sanačních technologií, ze skládek, dolů a jiných zařízení, kde dochází ke změně jakosti vody a 
k jejich následnému vypouštění do vod povrchových, případně podzemních. Do tohoto množství se 
promítá podíl dešťových a jiných balastních vod procházejících přes ČOV nebo kanalizací odvádějících 
odpadní vody. Naproti tomu není počítáno s množstvím vod vypouštěných z dešťových oddělovačů a 
s množstvím dešťových, průsakových a jiných vod odváděných kanalizacemi do povrchových vod mimo 
ČOV. V celkové bilanci množství vypouštěných vod jsou zahrnuty také důlní vody, které se pro účely 
vodního zákona považují za vody povrchové, popřípadě podzemní a tento zákon se na ně vztahuje, 
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Tyto vody nemusí být evidovány jako odběry povrchové nebo 
podzemní vody. Přechodná sanační nebo jiná čerpání a vypouštění do povrchových vod nebo 
podzemních vod se do vodohospodářské bilance nezapočítávají. Vypouštěné znečištění se uplatňuje 
výhradně z bodových zdrojů. Bodové zdroje znečištění jsou zejména komunální zdroje, tj. města a obce, 
které vypouštějí odpadní vody od obyvatelstva, z občanské vybavenosti a odpadní vody z průmyslu 
připojeného na veřejnou kanalizaci. Další bodové zdroje znečištění jsou průmyslové provozy a ostatní 
uživatelé, kteří vypouštějí odpadní vody vlastní kanalizací přímo do vod povrchových. 

Zatímco bodové zdroje znečištění s vypouštěním odpadních vod v množství nad 6 000 m3/r a 500 
m3/měsíc jsou evidenčně podchyceny a vypouštěné i produkované znečištění v základních ukazatelích 
BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4

+, Nanorg a Pcelk vyčísleno na základě měření, výpočtů či odborných odhadů. 
Znečištění z plošných a difúzních zdrojů lze postihnout jen velmi nesnadno. Havarijní znečištění se nedá 
předvídat, zpravidla nemá delší dobu trvání a jeho velikost se jen výjimečně dá objektivně stanovit. Podíl 
havarijního znečištění nebývá významný a v bilančním hodnocení za celý rok jej lze zanedbat.  

 Bilanční hodnocení v dalších kapitolách se proto týká pouze znečištění z evidovaných bodových 
zdrojů s vypouštěním odpadních vod v množství převyšujícím 6 000 m3/rok a 500 m3/měsíc. Účelem 
bilance produkovaného a vypouštěného znečištění je zjistit míru eliminace produkovaného znečištění, 
úroveň čištění. Úroveň čištění odpadních vod a plnění emisních limitů a emisních standardů je 
legislativně dána nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.    

Podíl znečištění přecházejícího do povrchových vodních toků z plošných a difúzních zdrojů se dá 
stanovit pouze orientačně z výsledků bilance látkových odtoků znečištění v kontrolních profilech na 
tocích po odečtení podílu znečištění z bodových zdrojů.  
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1. Popis hydrologické situace 

Srážkové poměry 

Rok 2014 byl jako celek z hlediska množství spadlých srážek na území povodí Labe  
podnormální. Roční průměr srážek byl 643 mm. V jednotlivých povodích spadlo od 75 % do 112 % 
normálu. Nejméně srážek vzhledem k normálu bylo naměřeno v povodí Jizery (75 %), a také v povodí 
dolního Labe (85 %). Úvod roku byl srážkově podnormální. V lednu spadlo v průměru 27 mm (62 % 
normálu), v únoru pouze 10 mm (27 %) a v březnu 32 mm (68 %). Měsíc duben už byl srážkově normální 
39 mm (94 % normálu) a květen silně nadnormální (111 mm, 160 %). Červen už byl ale opět podnormální 
38 mm ( 48 %). V červenci spadlo průměrně 102 mm (116 %), v srpnu 91 mm (114 %) a v září, které 
bylo srážkově silně nadnormální 96 mm (168 %). Následující měsíc říjen byl ještě srážkově slabě nad 
normálem 49 mm (114 %), ale závěr roku už byl srážkově výrazně chudší. V listopadu, který byl 
podnormální, spadlo průměrně pouze 23 mm (47 %) a v prosinci 39 mm srážek (80 %). 

Teplotní poměry 

Rok 2014 byl z hlediska průměrné roční teploty vzduchu (+9,2 °C) silně nadnormální. Odchylka 
od normálu za období 1981–2010 byla +1,5 °C. Největší kladná odchylka od normálu byla v povodí 
středního Labe (+2,0 °C). Začátek roku byl teplotně silně až mimořádně nadnormální. Lednová odchylka 
od normálu činila +2,4 °C, únorová +3,0 °C a březnová +3,3 °C. Teplotně podnormální byl naopak květen 
(odchylka –1,0 °C). Červen byl teplotně normální (+0,1 °C), ale červenec už byl opět teplotně 
nadnormální (+1,3 °C). Následoval teplotně podnormální srpen (odchylka –1,6 °C), ale září již bylo opět 
nadnormální (+1,2 °C). Také poslední čtvrtina roku byla velmi teplá, říjen byl silně nadnormální (+1,9°C), 
listopad mimořádně nadnormální (+3,1 °C) a prosinec silně až mimořádně nadnormální (+2,5 °C). 

Podzemní vody 

Režim podzemních vod v roce 2014 byl charakteristický nízkými hladinami mělkých vrtů a 
vydatnostmi pramenů v jarním období, které v době obvyklých ročních maxim poklesly do minimálních 
hodnot. Severní a severovýchodní oblasti Čech byly postiženy celoročním nedostatkem podzemních 
vod. V mělkém oběhu podzemních vod v povodí Horního Labe klesaly hladiny mělkých vrtů od ledna 
(59 % MKP) do poloviny března až pod hranici silného sucha (88 % MKP). Jedinou vydatnější epizodou 
byly měsíce září a říjen. Koncem roku byla vydatnost na úrovni od 65 % MKP do 74 % MKP.  

Odtokové poměry 

     Po stránce odtoku byl rok 2014 v povodí Labe silně podprůměrný. Na větších tocích dosáhl 
průměrný roční průtok jen 50 až 61 % dlouhodobého průměrného průtoku Qa, na Cidlině byl dokonce 
mimořádně podprůměrný (40 %). Začátkem roku byly průtoky silně až mimořádně podprůměrné, v únoru, 
březnu i dubnu dosahovaly jen 26 až 40 % měsíčního průměru. Nejméně vodný z celého roku byl březen. 
Naopak nejvíce vodným měsícem roku byl květen (většinou od 80 do 90 %, Orlice 124 %), výjimkou bylo 
horní Labe, kde odtoky dosáhly jen 52 %. Červen byl silně podprůměrný až průměrný (56 až 96 %), 
červenec a srpen většinou mimořádně podprůměrné (24 až 73 %). Průměrně vodné bylo ještě září na 
Orlici a středním Labi (80 až 110 %), ale na horním Labi bylo podprůměrné (70 %) a na Cidlině silně 
podprůměrné (43 %). Pouze na Chrudimce byly odtoky v září silně nadprůměrné (238 %). Na konci roku 
byly vodnosti toků většinou podprůměrné až silně podprůměrné. Silně podprůměrný byl listopad na 
Horním Labi (39 %) a Cidlině (28 %), na Cidlině pak byl mimořádně podprůměrný prosinec (21 %). Hlavní 
tok středního Labe byl odtokově silně podprůměrný (57 %). Povodňové situace byly nevýznamné. 
V květnu vydatné dešťové srážky způsobily zvětšení průtoků na Horním Labi nad VD Království, maxima 
odpovídala 2-10leté vodě. Začátkem srpna zasáhly přívalové srážky především povodí Chrudimky, kde 
na Krounce a Novohradce dosahovaly kulminační průtoky 2-20leté vody. 

 
 
 
Poznámka: Data pro tuto kapitolu byla převzata z hydrologické bilance množství a jakosti vody České republiky za rok 2014 

(Český hydrometeorologický ústav, Úsek Hydrologie). 
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2. Vypouštění vod 

V roce 2014 bylo v působnosti správy Povodí Labe, státní podnik bilancováno celkem 916 
vypouštění do vod povrchových a 9 vypouštění do vod podzemních. Celkový počet evidovaných 
vypouštění v porovnání s předchozím rokem mírně poklesl.  

 

2.1 Množství vypouštěných vod 

Celkové množství vypouštěných vod v roce 2014 v členění na vody vypuštěné do vod podzemních 
a do vod povrchových je patrné z tabulky č. 1. Vody vypuštěné do vod podzemních se na celkovém 
množství vypuštěných vod podílí jen zanedbatelně. Pro porovnání jsou v přehledu uvedeny také hodnoty 
za rok 2013. Množství vypuštěných vod do vod podzemních se oproti roku 2013 výrazně zvýšilo, 
zejména v důsledku zahájení většího počtu sanací starých ekologických zátěží a vypouštění sanovaných 
vod do horninového prostředí. Množství vypouštěných vod do vod povrchových se snížilo nepatrně, a to 
i přesto, že došlo k nárůstu bilancovaných míst. Ke snížení došlo především kvůli klimatickým 
podmínkám roku 2014, který byl srážkově podprůměrný a docházelo tak k vypouštění menšího objemu 
odpadních vod z veřejných kanalizací.   

 

Tab. 1 Celkové množství vypouštěných vod z bilancovaných zdrojů znečištění (tis. m3). 

 rok 2013 rok 2014 Index 

do podzemních vod            132 
 

290 
 

2,20 

do povrchových vod 730.705 708.474 
 

0,96 

celkem 730.837 708.764 0,97 

 

 

 

V následujícím grafu je porovnáváno množství odebraných a vypouštěných vod na území ve 
správě Povodí Labe, státní podnik a rozdělení na jednotlivé závody.  

 

 

Graf 1 Porovnání množství odběrů a vypouštění vod v roce 2014. 
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Graf 2 Porovnání množství vypouštěných vod v letech 2012 - 2014. 

 

Graf číslo 2 porovnává množství vypouštěných vod na území ve správě Povodí Labe, státní podnik 
v časové řadě od roku 2012 do 2014. Z grafu je patrný trend ve snižování vypouštěných odpadních vod. 
Tato skutečnost je dána především výraznějším snižováním množství odpadních vod v energetice 
v minulých letech vlivem zavádění cirkulace chladících vod. Energetika tvoří podstatnou část množství 
všech vypouštěných vod. Výrazné snížení je patrné u veřejných kanalizací měst a obcí z důvodu 
hydrologicky podprůměrného roku 2014, k nevýraznému snížení došlo v letech 2012 až 2014 v odvětví 
zemědělství a ostatní, tato odvětví se podílí na celkovém podílu vypouštěných vod jen zanedbatelně. 
Mírné navyšování množství vypouštěných odpadních vod je zaznamenáno v odvětví průmyslu. 
V porovnání povoleného množství se skutečně vypuštěným množstvím je patrný rozdíl v energetice, 
hlavním důvodem je výrazné snižování množství v posledních letech. 

 

Členění celkového množství vypuštěných vod dle systému CZ-NACE na vody vypuštěné 
z veřejných kanalizací, průmyslu, energetiky, zemědělství a ostatních zdrojů názorně ukazuje tabulka č. 
2 a graf 3. 

 

Tab. 2 Členění celkového množství vypuštěných vod v mil. m3 podle CZ-NACE. 

CZ-NACE rok 2013 rok 2014 Index 

veřejné kanalizace 198,3 170,0 0,86 

průmysl  78,5 84,5 1,08 

energetika 452,9 453,1 1,00 

zemědělství 0,04 0,04 1,00 

ostatní 1,2 1,1 0,92 

celkem          731,0  708,7 0,97 
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Graf 3 Členění celkového množství vypuštěných vod v roce 2014 podle CZ-NACE. 

 

Z výše uvedených hodnot množství vypuštěných vod je patrné, že na území ve správě Povodí 
Labe, státní podnik tvoří podstatnou část vody z energetiky. Množství vody potřebné pro průtočné 
chlazení je kolísavé především v závislosti na teplotním režimu vzduchu daného roku a objemu výroby 
elektrické energie. Podíl vypuštěných vod z tepelných elektráren v současné době činí cca 64 % 
z celkově vypuštěného množství vod.  

V porovnání s rokem 2013 došlo v bilancovaném roce 2014 k výraznějšímu poklesu množství 
vypuštěných vod z veřejných kanalizací o 14 %, to je zapříčiněno srážkově nevýrazným rokem.  Přibližně 
shodné množství vypuštěných odpadních vod bylo zaznamenáno v zemědělství a v kategorii ostatní, 
kam jsou zařazeny odpadní vody z koupališť, lázeňských areálů a další. Naopak k nárůstu vypouštěných 
odpadních vod bylo zaznamenáno u odvětví průmyslu, a to o 8 %. V množství vypuštěných vod 
z průmyslu je zahrnuto i množství důlních vod, které v roce 2014 činilo cca 5 509,4 tis. m3.  

Zemědělství v současné době vypouští pouze zanedbatelné množství podléhající 
vodohospodářské bilanci, to se během bilancovaných let mění pouze minimálně. 
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Rozmístění nejvýznamnějších uživatelů vod u nichž množství vypuštěných vod v roce 2014 
přesáhlo 500 tis. m3 ukazuje obrázek č. 1.  

 
  

 
 

 
 

Obr. 1 Lokalizace nejvýznamnějších vypouštění (nad 500 tis. m3) v roce 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.1 Přehled vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací 

V tabulce č. 3 je uveden přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných 
kanalizací do vod povrchových. Jedná se o vypouštění, jejichž množství v roce 2014 bylo vyšší než 
500 tis. m3. Přehled je setříděn sestupně podle množství vypuštěných vod v roce 2014. Pro porovnání 
jsou uvedeny i hodnoty množství vypuštěných vod v roce 2013 a indexy vyjadřující míru poklesu nebo 
nárůstu množství vypuštěných vod. Tabulka č. 3 je pro přehlednost doplněna obrázkem č. 2. 

 

 

 

Vody z veřejných kanalizací 

Průmyslové a ostatní vody 

Důlní vody 
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Tab. 3 Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací (tis. m3/r) v roce 2014. 

         Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 

Index 
2013 2014 

Liberec - ČOV Lužická Nisa 28,270 20.199,9 17.981,3 0,89 

Hradec Králové - ČOV Labe 989,703 15.948,8 12.965,7 0,81 

Pardubice - BČOV Velká strouha 0,100 13.861,3 12.082,1 0,87 

Ústí nad Labem - ČOV Labe 764,354 9.956,6 8.578,1 0,86 

Trutnov - ČOV Úpa 41,920 7.181,6 6.169,6 0,86 

Děčín - ČOV Labe 745,878 4.790,1 4.215,4 0,88 

Dvůr Králové nad Labem - SČOV Labe 1033,489 4.018,5 3.344,4 0,83 

Náchod - ČOV Metuje 31,659 4.249,8 3.335,0 0,79 

Kolín - ČOV Labe 918,343 3.506,0 3.179,2 0,91 

Litoměřice - ČOV 
vedlejší rameno Labe u 
Písečného ostrova 0,462 3.280,8 2.820,3 0,86 

Kutná Hora - ČOV Vrchlice 2,875 3.116,6 2.714,7 0,87 

Chrudim - ČOV Májov bezejmenný tok 0,165 2.692,3 2.668,7 0,99 

Litomyšl - ČOV Loučná 59,727 2.771,1 2.514,0 0,91 

Česká Třebová - ČOV Třebovka 8,816 3.057,2 2.396,5 0,78 

Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk Jizera 35,400 2.739,4 2.141,3 0,78 

Praha - Miškovice - PČOV Mratínský potok 9,997 2.626,4 2.102,5 0,80 

Hlinsko - ČOV Chrudimka 85,950 1.775,2 2.079,9 1,17 

Ústí nad Orlicí - ČOV Tichá Orlice 50,592 2.453,0 1.877,8 0,77 

Vrchlabí - ČOV Labe 1065,584 2.493,2 1.871,3 0,75 

Jičín - ČOV Cidlina 74,130 2.119,8 1.676,7 0,79 

Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky Jizera 38,588 1.846,3 1.674,7 0,91 

Poděbrady - ČOV Labe 902,362 1.797,0 1.632,0 0,91 

Nymburk - ČOV Labe 896,508 1.785,8 1.539,3 0,86 

Jilemnice Devro - SČOV Jizerka 3,287 1.926,0 1.410,0 0,73 

SLEZAN Frýdlant v Čechách - SČOV Smědá 23,300 1.481,6 1.405,7 0,95 

Vysoké Mýto - SČOV Loučná 38,094 1.743,7 1.344,3 0,77 

Turnov - ČOV Jizera 78,896 1.571,7 1.281,9 0,82 

Jaroměř - ČOV Labe 1011,902 1.412,2 1.237,3 0,88 

Brandýs n.L. - Stará Boleslav - ČOV Labe 866,381 1.404,0 1.222,1 0,87 

Čelákovice - ČOV Labe 871,000 993,2 1.105,3 1,11 

Chotěboř - ČOV Kamenný potok 2,400 1.311,3 1.084,6 0,83 

Lysá nad Labem - ČOV Litolská svodnice 1,693 1.307,6 1.051,6 0,80 

Mělník - ČOV Labe 832,526 1.451,7 1.042,1 0,72 

Broumov - ČOV Stěnava 33,476 1.581,2 1.025,4 0,65 

Praha - Kbely - PČOV Vinořský potok 12,354 1.332,5 956,2 0,72 

Rychnov nad Kněžnou - ČOV Kněžná 6,402 1.326,5 932,8 0,70 

Hrádek nad Nisou - ČOV Lužická Nisa 1,645 1.141,0 921,0 0,81 

Letohrad - ČOV Tichá Orlice 64,942 735,9 912,1 1,24 

Týniště nad Orlicí - ČOV Orlice 29,830 1.258,1 902,0 0,72 

Nové Město n. M. - SČOV Krčín Mlýnský náhon Metuje 5,480 1.004,4 885,7 0,88 

Nová Paka - SČOV Oleška 23,500 1.216,2 858,6 0,71 

Harrachov - ČOV Mumlava 2,193 1.042,7 833,5 0,80 

Semily - ČOV Jizera 104,141 1.028,6 816,6 0,79 

Holice - ČOV Ředický potok 11,800 894,1 815,5 0,91 

Nový Bydžov - SČOV Cidlina 41,807 999,2 799,4 0,80 

Čáslav - nová ČOV Brslenka 8,010 858,8 796,6 0,93 

Roudnice nad Labem - ČOV Labe 808,666 900,3 794,8 0,88 

Praha - Horní Počernice - ČOV Čertousy Jirenský potok 10,100 763,8 671,6 0,88 

Police nad Metují - SČOV Ledhujka 0,710 860,8 641,0 0,74 

Český Brod - ČOV Šembera 15,500 664,6 635,9 0,96 

Přelouč - ČOV Labe 949,936 711,5 594,9 0,84 

Červený Kostelec - ČOV Olešnice 12,602 879,3 592,8 0,67 

Česká Skalice - ČOV Úpa 10,015 793,5 586,4 0,74 
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Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 

Index 
2013 2014 

Choceň - ČOV Tichá Orlice 25,100 528,4 519,7 0,98 

Lomnice nad Popelkou - ČOV Popelka 7,335 958,6 518,5 0,54 

celkem vybrané vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m3 154.349,7 130.756,5 0,85 

celkem vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m3 198.312,4 169.976,9 0,86 

Vysvětlivky: 

Název místa .............................. název místa vypouštění vod 
Vodní tok .................................. název vodního toku 
ř.km  ......................................... říční kilometr vypouštění vod 
2013 ......................................... roční množství vypouštěných odpadních vod v tis.m3 v roce 2013 
2014 ......................................... roční množství vypouštěných odpadních vod v tis.m3 v roce 2014 
Index 13/14 ............................... index vyjadřující poměr vypouštěných odpadních vod za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 
 
 

 

Obr. 2 Lokalizace vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací (nad 500 tis. m3) v roce 2014. 

 
 
 
 
 
 

2.1.2 Přehled vypouštění průmyslových a ostatních vod do vod povrchových 

V následujícím tabelárním přehledu (tabulka č. 4) jsou uvedena nejvýznamnější vypouštění 
průmyslových a ostatních vod, jejichž množství v roce 2014 bylo vyšší než 500 tis. m3. Obrázek č. 3 
zobrazuje nejvýznamnějších vypouštění průmyslových a ostatních vod v předmětném roce. 

 



Zpráva o hodnocení vypouštění vod 

19 

Tab. 4 Přehled nejvýznamnějších vypouštění průmyslových a ostatních vod (tis. m3/r) v roce 2014. 

          Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 

Index 
2013 2014 

Elektrárna Horní Počaply - chladící vody Labe 826,847 293.325,7 299.988,4 1,02 

Elektrárna Opatovice - odvaděč oteplené vody Labe 980,771 141.698,7 128.704,0 0,91 

Papírny Štětí Labe 820,709 25.583,0 27.974,0 1,09 

Elektrárna Kolín - chladící vody - výpusť II. Labe 920,923 6.692,7 13.893,7 2,08 

Lovochemie Lovosice-NK (výt.B-MBČ,C,D)+chladící Labe 788,090 9.890,4 10.783,5 1,09 

Spolana Neratovice - ČOV (K 10) Labe 848,141 8.965,8 10.094,0 1,13 

Lovochemie Lovosice - CHČOV (výtok A) Labe 786,182 6.210,5 6.230,9 1,00 

Spolana Neratovice - kanál K7 Labe 848,746 1.339,9 5.988,5 4,47 

Synthesia Pardubice - odkaliště č.7 Labe 962,915 5.022,9 4.632,1 0,92 

Elektrárna Chvaletice - II. chladící voda (odluh) Labe 939,800 2.032,3 2.609,4 1,28 

Synthesia Pardubice - Butanolský kanál 
obtok 
Pohránovského r. 0,450 2.356,1 2.507,8 1,06 

Teplárna Dvůr Králové - průtočné chlaz. - výtok II Labe 1035,074 2.635,4 2.082,3 0,79 

Elektrárna Chvaletice - I. spol. odtok UN + BČOV Labe 940,247 1.226,7 1.214,9 0,99 

ŠKO-ENERGO s.r.o. Mladá Boleslav 
Zálužanská 
vodoteč 0,732 1.286,5 1.018,3 0,79 

Elektrárna Poříčí - výtok II. do Úpy Úpa 43,735 1.171,5 972,5 0,83 

Elektrárna Mělník, Horní Počaply - pojistná nádrž Labe 828,311 574,6 837,2 1,46 

KRPA PAPER, a.s. Hostinné - ČOV Labe 1052,748 778,0 745,4 0,96 

LZ Draslovka Labe 922,327 761,9 670,2 0,88 

Setuza Ústí nad Labem Labe 763,820 585,5 597,4 1,02 

Elektrárna Poříčí - výtok III. odkaliště Debrné Petříkovický potok 0,600 588,9 554,3 0,94 

celkem vybrané vypouštění průmyslových a ostatních vod v tis. m3 512.726,9 522.098,7 1,02 

celkem vypouštění průmyslových a ostatních vod v tis. m3 525.009,6 533.277,6 1,02 

 

Obr. 3 Lokalizace vypouštění odpadních vod průmyslových a ostatních (nad 500 tis. m3) v roce 2014. 
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2.1.3 Přehled vypouštění důlních vod 

V následující tabulce č. 5 jsou uvedeny důlní vody přesahují hranici 500 tis. m3, zobrazeny pak 
jsou na obrázku č. 4. 

Tab. 5 Přehled nejvýznamnějších vypouštění důlních vod (tis. m3/r) v roce 2014. 

Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 

Index 
2013 2014 

Sklopísek Střeleč (Libuňka) - důlní vody Libuňka 14,330 1.750,2 1.810,3 1,03 

VUD - Důl Zdeněk Nejedlý, Rtyně v Podkrkonoší Petrovický potok 2,050 1.689,4 1.246,5 0,74 

celkem vybrané vypouštění důlních vod v tis. m3  3.439,6 3.056,9 0,89 

celkem vypouštění důlních vod v tis. m3  7.585,2 5.509,4 0,73 

 
 
 
 
 
 

 

Obr. 4 Lokalizace vypouštění důlních vod (nad 500 tis. m3) v roce 2014. 

 

Přehled množství vypouštěných odpadních vod z nejvýznamnějších evidovaných zdrojů 
v jednotlivých měsících roku 2014 je uveden v příloze této zprávy. 

 

 

 

 

2.2 Množství produkovaného a vypouštěného znečištění 

Bilanční hodnocení se týká znečištění z evidovaných bodových zdrojů. Účelem bilance 
produkovaného a vypouštěného znečištění je zjistit míru produkovaného znečištění a úroveň jeho 
čištění. Následně jsou identifikovány nejvýznamnější znečišťovatelé na území ve správě Povodí Labe, 
státní podnik. 
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2.2.1 Množství produkovaného znečištění 

Celkové množství produkovaného znečištění bodovými zdroji za rok 2014 v bilancovaných 
ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5), chemická spotřeba kyslíku dichromanem 
(CHSKCr), nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), amoniakální dusík (N-NH4

+), 
anorganický dusík (Nanorg) a celkový fosfor (Pcelk) uvádí tabulka č. 6.  

Tab. 6 Množství produkovaného znečištění (t). 

 Ukazatel znečištění rok 2013 rok 2014 Index (%) 

 Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 46.235 47.920 1,03 

 Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 125.790 112.339 0,90 

 Nerozpuštěné látky 48.796 49.474 1,01 

 Rozpuštěné anorganické soli 209.090 193.635 0,93 

Amoniakální dusík 5.620 5.697 1,01 

 Anorganický dusík 6.999 6.851 0,98 

 Fosfor celkový 1.111 1.250 1,12 

 
Vysvětliky: 
Ukazatel znečištění................... název ukazatele znečištění 
rok 2013 ................................... produkované znečištění v roce 2013 v tunách 
rok 2014 ................................... produkované znečištění v roce 2014 v tunách 
Index 14/13 (%) ........................ index vyjadřující poměr produkovaného znečištění za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 v % 

 
 

Posouzení souhrnných hodnot v roce 2014 s hodnotami předešlého roku lze konstatovat setrvalý 
stav až mírný pokles produkovaného znečištění u většiny bilancovaných ukazatelů, výjimka byla 
zaznamenána v ukazateli Pcelk., kde došlo oproti předešlému roku k mírnému nárůstu. 

 
 

Tabulka č. 7 poskytuje přehled významných zdrojů znečištění, u kterých byla v roce 2014 
produkce BSK5 nad 500 t/r.  



Zpráva o hodnocení vypouštění vod 

22 

Tab. 7 Přehled významných zdrojů znečištění s produkcí nad 500 t/rok BSK5 v roce 2014. 

Název místa Tok ř.km 
Množství 
tis. m3/rok 

BSK5 

t/rok 

CHSKCr 

t/rok 

NL 
t/rok 

RAS 
t/rok 

N-NH4
+ 

t/rok 

Nanorg 
t/rok 

Pcelk 
t/rok 

Papírny Štětí Labe 820,709 27.974,0 5.119,2 13.483,5 2.433,7 29.764,3 26,5 32,7 13,0 

Pardubice - BČOV Velká strouha 0,100 12.082,1 2.823,6 6.298,4 2.003,2 14.627,8 439,8 785,3 65,2 

Hradec Králové - ČOV Labe 989,703 12.965,7 2.569,8 4.360,3 3.848,2 6.884,8 343,6 355,3 60,9 

Liberec - ČOV Lužická Nisa 28,270 17.981,3 2.542,0 7.193,0 3.119,8 9.889,7 406 409,4 89,7 

Ústí nad Labem - ČOV Labe 764,354 8.578,1 1.841,6 4.468,7 3.941,8 32.750,0 243 246,5 56,8 

DANISCO Czech Republic, a.s. Smiřice - technol. OV Labe 1005,206 348,7 1.649,0 2.960,9 522,6 2.427,7 6,5 243,9 3,3 

Spolana Neratovice - ČOV (K 10) Labe 848,141 10.094,0 1.514,1 4.037,6 1.211,3 8.640,5 201,9 252,4 80,8 

Poděbrady - ČOV Labe 902,362 1.632,0 1.126,9 1.471,5 1.172,1 1.091,3 31,7 51,9 18,9 

Litoměřice - ČOV vedl. ram. Labe  0,462 2.820,3 1.053,1 2.533,1 1.666,8 2.115,2 98,8 99,7 40,5 

Setuza Ústí nad Labem Labe 763,820 597,4 970,3 1.488,0 106,9 497,8 7,5 11,9 5,9 

Náchod - ČOV Metuje 31,659 3.335,0 903,8 2.249,5 1.006,8 1.557,5 97,4 97,4 20,7 

Hlinsko - ČOV Chrudimka 85,950 2.079,9 798,9 1.890,4 451,5 1.216,3 66,8 88,8 16,3 

Kolín - ČOV Labe 918,343 3.179,2 776,0 1.756,9 373,8 2.536,0 106,2 108 19,8 

Trutnov - ČOV Úpa 41,920 6.169,6 724,9 1.972,4 874,8 2.430,8 103 103,3 18,4 

Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky Jizera 38,588 1.674,7 629,7 1.606,1 917,8 971,4 85,4 86,8 16,1 

Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk Jizera 35,400 2.141,3 597,4 1.252,7 561,0 1.421,8 81,4 84,4 15,6 

Nymburk - ČOV Labe 896,508 1.539,3 588,3 763,2 462,7 1.094,9 50,6 52,0 14,0 

Kouřim - ČOV Výrovka 29,500 371,3 537,3 823,6 85,8 349,4 56,7 59,8 14,1 

Jičín - ČOV Cidlina 74,130 1.676,7 535,9 1.661,6 1.079,8 1.140,1 112,3 113,0 20,5 

Jilemnice Devro - SČOV Jizerka 3,287 1.410,0 516,5 965,8 150,8 2.024,9 36,4 37,2 7,3 

celkem vybrané zdroje s produkcí nad 500 t/r BSK5 118.650,7 27.818,3 63.237,1 25.991,3 123.432,3 2.601,5 3.319,7 598,0 

celkem všechny bilancované zdroje 1.435.549,5 47.920,1 112.339,3 49.474,0 193.635,1 5.697,6 6.851,4 1.250,3 
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2.2.2 Množství vypouštěného znečištění 

Celkové množství vypouštěného znečištění bodovými zdroji za rok 2014 v bilancovaných 
ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5), chemická spotřeba kyslíku dichromanem 
(CHSKCr), nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), amoniakální dusík (N-NH4

+), 
anorganický dusík (Nanorg) a celkový fosfor (Pcelk) uvádí tabulka č. 8.  

Tab. 8 Množství vypouštěného znečištění (t). 

Ukazatel znečištění rok 2013 rok 2014 Index (%) 

Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 1.366 1.267 0,93 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 10.244 9.358 0,91 

Nerozpuštěné látky 2.733 2.304 0,84 

Rozpuštěné anorganické soli 202.759 187.050 0,92 

Amoniakální dusík 794 644 0,80 

Anorganický dusík 2.663 2.227 0,84 

Fosfor celkový 250 247 0,99 

 
Vysvětliky: 
Ukazatel znečištění................... název ukazatele znečištění 
rok 2013 ................................... vypouštěné znečištění v roce 2013 v tunách 
rok 2014 ................................... vypouštěné znečištění v roce 2014 v tunách 
Index 14/13 (%) ........................ index vyjadřující poměr vypouštěného znečištění za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 
 

 

Posouzení hodnot vypouštěného znečištění v roce 2014 s hodnotami předešlého roku lze opět 
konstatovat mírný pokles produkovaného znečištění u všech bilancovaných ukazatelů, na stejné úrovni 
je ukazatel Pcelk.. Výraznější pokles byl zaznamenán u bilancovaného ukazatele N-NH4

+. 

 
 
 

 
 

 
 
Graf 4 Časový vývoj produkce a vypouštění BSK5. 
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V grafu č. 4 je patrný vývoj produkovaného a vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5, ze 
kterého vyplývá že k výraznému snížení vypouštěného znečištění došlo v letech 1991 až 2000. Od roku 
2001 dochází stále k postupnému snižování vypouštění BSK5, avšak v menší míře. Produkované 
znečištění v průběhu časové řady stagnuje, případně dochází i k mírnému nárůstu produkovaného 
znečištění BSK5.   

 

 

Tabulka č. 9 pak uvádí přehled zdrojů znečištění, u kterých v roce 2014 vypouštěné BSK5 přesáhlo 
15 t/rok.  



Zpráva o hodnocení vypouštění vod 

25 

Tab. 9 Přehled významných zdrojů znečištění s vypouštěním nad 15 t/rok BSK5 v roce 2014. 

Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 
tis. m3/rok 

BSK5 
t/rok 

CHSKCr 

t/rok 

NL 
t/rok 

RAS 
t/rok 

N-NH4
+ 

t/rok 
Nanorg 

t/rok 

Pcelk 

t/rok 

Mondi Štětí Labe 820,709 27.974,0 167,6 2.825,4 358,1 26.659,2 17,3 44,5 6,5 

Lovochemie Lovosice - CHČOV (výtok A) Labe 786,182 6.230,9 130,2 289,7 18,7 3.551,6 39,3 96,6 0,9 

Pardubice - BČOV Velká strouha 0,100 12.082,1 91,5 619,3 103,8 17.149,6 27,2 178,1 7,6 

Liberec - ČOV Lužická Nisa 28,270 17.981,3 61,8 504,1 60,6 9.889,7 26,5 88,6 5,2 

Hradec Králové - ČOV Labe 989,703 12.965,7 44,1 215,2 110,2 5.973,3 6,0 102,4 10,8 

Lovochemie Lovosice-NK (výt.B-MBČ,C,D)+chladící Labe 788,090 10.783,5 32,4 185,5 125,1 2.566,5 4,4 38,8 1,3 

Spolana Neratovice - ČOV (K 10) Labe 848,141 10.094,0 30,3 323 247,3 8.640,5 123,1 170,9 2,1 

Malé Žernoseky - VK Labe 784,600 95,0 28,5 45,3 8,1 19,0 1,9 2,1 0,4 

Synthesia Pardubice - Butanolský kanál obtok Pohrán. r. 0,450 2.507,8 26,2 77,2 43,8 4.302,8 1,9 33,9 0,6 

České Meziříčí - VK Dědina 12,900 120,8 19,4 47,5 19,4 24,2 2,4 2,7 0,6 

Trutnov - ČOV Úpa 41,920 6.169,6 18,5 169,0 26,5 2.517,2 7,3 45,8 9,1 

LZ Draslovka Labe 922,327 670,2 17,7 64,1 33,3 1.963,7 23,9 27,7 0,4 

Týniště nad Orlicí - ČOV Orlice 29,830 902,0 15,9 46,8 19,8 259,5 8,7 12,0 1,6 

Celkem vybrané zdroje s vypouštěním nad 15 t/r BSK5 108.576,8 683,9 5.412,1 1.174,7 83.516,7 290 844,1 47,1 

Celkem všechny bilancované zdroje 1.435.549,5 1.267,4 9.357,9 2.304,0 187.049,9 643,9 2.228,6 248 
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Tabulka č. 10 uvádí rozdělení zdrojů znečištění do velikostních kategorií podle vypouštěného 
znečištění v ukazateli BSK5.  

Tab. 10 Velikostní rozdělení zdrojů znečištění podle množství vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5. 

  
Kategorie v tunách BSK5 

pod 3 3-15 15-50 50-100 nad 100 

počet zdrojů 729 42 9 2 2 

množství BSK5 v tunách 311,68 262,32 232,85 153,23 297,79 

v % z celk. počtu zdrojů 92,98 5,36 1,16 0,25 0,25 

v % z množství BSK5 24,74 20,97 18,82 12,39 22,99 

 

 

Téměř u všech sledovaných ukazatelů došlo k poklesu vypouštěného znečištění. Největšími 
znečišťovateli vody v oblasti státního podniku Povodí Labe v ukazatelích organického znečištění a 
nerozpuštěných látek v současné době jsou Mondi Štětí a.s., Lovochemie a.s. Lovosice, Spolana a.s. 
Neratovice, následují velká města (Pardubice, Liberec, Hradec Králové). Největším znečišťovatelem 
vody amoniakálním dusíkem je chemický závod Spolana a.s. Neratovice. Podstatné množství fosforu je 
vypouštěno do toků z velkých městských ČOV Hradec Králové, Trutnov, Pardubice, Liberec. 
Významným znečišťovatelem u fosforu je též společnost Mondi Štětí a.s.   
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3. Závěr 

Ve zprávě jsou shrnuty výsledky bilance vypouštění vod do vodních toků a do vod podzemních  
na území ve správě Povodí Labe, státní podnik za rok 2014.  

Množství vypouštěných vod do vod povrchových se celkově snížilo, a to i přesto, že došlo 
k nárůstu bilancovaných míst. Ke snížení došlo především v důsledku klimatických podmínek roku 2014, 
který byl srážkově podprůměrný a docházelo tak k vypouštění výrazněji menšího objemu balastních vod 
z veřejných kanalizací. Množství vypuštěných vod z veřejných kanalizací za rok 2014 činilo 85 % 
z množství vypuštěných vod z veřejných kanalizací v roce 2013. Snížení množství vypouštěných 
odpadních vod vykazovala většina ČOV. Výrazný pokles byl zaznamenán u ČOV Náchod (o 21,5 %),  
ČOV Hradec Králové (o 19 %), BČOV Pardubice (o 12,9 %), ČOV Liberec (o 12,3 %). Další městské 
ČOV s výrazným poklesem množství vypouštěných vod jsou ČOV Česká Třebová, ČOV Mladá Boleslav, 
ČOV Broumov, ČOV Rychnov nad Kněžnou, ČOV Police nad Metují, ČOV Červený Kostelec a ČOV 
Vysoké Mýto. Nárůst množství vypouštěných vod vykazovaly pouze ČOV Letohrad, ČOV Hlinsko a ČOV 
Čelákovice. Pokles byl zaznamenán také u odvětví zemědělství a ostatní, což lze také přisuzovat 
klimatickým podmínkám roku 2014. K mírnému nárůstu došlo v odvětví průmyslu a energetiky, nárůst je 
způsoben zejména zvýšením množství vypouštěných chladících vod u nejvýznamnějších evidovaných 
vypouštění - Elektrárna Horní Počaply o 2,4 % oproti roku 2013. Dále došlo k nárůstu vypouštěných vod 
ve Spolaně a.s. Neratovice a v Mondi Štětí, a.s. U vypouštěných důlních vod byl zaznamenán výraznější 
pokles. Mezi nejvýznamnější producenty důlních vod na území ve správě Povodí Labe, státní podnik 
patří společnost Sklopísek Střeleč a.s. a VUD - Důl Zdeněk Nejedlý, Rtyně v Podkrkonoší. Množství 
vypuštěných vod do vod podzemních se oproti roku 2013 výrazně zvýšilo zejména v důsledku zahájení 
většího počtu sanací starých ekologických zátěží a vypouštění sanovaných vod do horninového 
prostředí. 

Posouzení souhrnných hodnot v roce 2014 s hodnotami předešlého roku lze konstatovat setrvalý 
stav produkovaného znečištění u většiny bilancovaných ukazatelů, výjimka byla zaznamenána 
v ukazateli Pcelk., kde došlo oproti předešlému roku k mírnému nárůstu. Vlivem účinnějšího čištění na 
stávajících ČOV, intenzifikace velkých ČOV a výstavbě dalších nových ČOV pro malé obce velikostní 
kategorie pod 5 000 obyvatel došlo vesměs u všech sledovaných ukazatelů k poklesu vypouštěného 
znečištění. Největšími znečišťovateli vody v oblasti státního podniku Povodí Labe v ukazatelích 
organického znečištění a nerozpuštěných látek v současné době jsou Mondi Štětí a.s., Lovochemie a.s. 
Lovosice, Spolana a.s. Neratovice, následují velká města (Pardubice, Liberec, Hradec Králové). 
Největším znečišťovatelem vody amoniakálním dusíkem je chemický závod Spolana a.s. Neratovice. 
Podstatné množství fosforu je vypouštěno do toků z velkých městských ČOV Hradec Králové, Trutnov, 
Pardubice, Liberec. Významným znečišťovatelem u fosforu je též společnost Mondi Štětí a.s. Znečištění 
specifickými organickými látkami je významné na středním a dolním toku Labe (velké chemické závody) 
a některých menších tocích odvodňujících průmyslově exponované oblasti dotčeném vypouštěním 
odpadních vod z velkých chemických závodů.  

Vzhledem k ukončeným, případně probíhajícím, intenzifikacím významných ČOV již nelze 
očekávat výraznější trendy v poklesu organického znečištění z bodových zdrojů. V roce 2014 byla 
ukončena intenzifikace ČOV Ústí nad Orlicí, ČOV Nymburk, rozšíření a optimalizace ČOV Kolín, ČOV 
Týniště nad Orlicí, ČOV Kopidlno. Nutností je zodpovědný přístup k provozu těchto zařízení a jejich 
důsledná kontrola. Větší důraz by měl být kladen i na odlehčovací komory kanalizací měst a obcí, ze 
kterých dochází k vypouštění značně velkého neevidovaného podílu nepřečištěných městských 
odpadních vod. 

Problémem však stále zůstává nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních 
vod v menších městech a obcích. Zároveň je třeba koncepčně řešit omezení plošného znečištění, 
zejména splachů ze zemědělských pozemků dodržováním správných hospodářských praktik a 
pěstebních postupů. Důležité je omezení splachů ze zastavěných i nezastavěných území. Omezování 
vypouštěného znečištění je třeba řešit v místě vzniku zpravidla technologickými opatřeními tak, aby se 
závadné látky do odpadních vod pokud možno nedostávaly. 

Vzhledem k velmi srážkově a odtokově podprůměrnému roku 2014 lze konstatovat snížení 
množství vypouštěných vod z veřejných kanalizací.  Klesající trend posledních let ve snižování množství 
vypouštěných odpadních vod z průmyslu se v roce 2014 nepotvrdil, především díky zlepšení kondice 
průmyslových podniků a navyšování výroby. K mírnému nárůstu odpadních vod bude v budoucnu 
docházet u vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací, a to především z důvodu systematického 
odkanalizování dalších obcí a podchycováním dalších volných výustí.  
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1. Popis hydrologické situace 

Srážkové poměry 

Rok 2014 byl z hlediska množství spadlých srážek na území Horního a středního Labe 
podnormální. Průměrný roční úhrn srážek činil 633 mm (89 % normálu). V jednotlivých povodích spadlo 
od 75 % do 107 % normálu. Nejméně srážek vzhledem k normálu bylo naměřeno v povodí Jizery (75 
%), a také v povodí středního Labe (85 %). Nejvyšší roční úhrn srážek byl naměřen na stanici Kostelec 
nad Černými Lesy (643 mm). Nejnižší roční úhrn srážek (467 mm) na stanici Brandýs nad Labem. Úvod 
roku byl srážkově podnormální. V lednu spadlo v průměru 27 mm (62 % normálu), v únoru pouze 10 mm 
(27 %) a v březnu 32 mm (68 %). Měsíc květen byl naopak silně nadnormální (111 mm, 160 %). Červen 
už byl ale opět podnormální (38 mm, 48 %). V červenci spadlo průměrně 102 mm (116 %), v srpnu 91 
mm (114 %) a v září, které bylo srážkově silně nadnormální, 96 mm (168 %). Závěr roku už byl srážkově 
výrazně chudší. V listopadu, který byl podnormální, spadlo průměrně pouze 23 mm (47 %) a v prosinci 
39 mm srážek (80 %). 
 

Teplotní poměry 

Rok 2014 byl z hlediska průměrné roční teploty vzduchu (+9,7 °C) mimořádně nadnormální. 
Odchylka od normálu byla +1,6 °C. Největší kladná odchylka byla v povodí středního Labe (+2,0 °C). 
Začátek roku byl teplotně silně až mimořádně nadnormální. Lednová odchylka od normálu činila +2,4 
°C, únorová +3,0 °C a březnová +3,3 °C. Teplotně podnormální byl naopak květen (odchylka -1,0 °C). 
Červen byl teplotně normální (+0,1 °C), ale červenec už byl opět teplotně nadnormální (+1,3 °C). 
Následoval teplotně podnormální srpen (odchylka -1,6 °C), ale září již bylo opět nadnormální (+1,2 °C). 
Také poslední čtvrtina roku byla velmi teplá, říjen byl silně nadnormální (+1,9 °C), listopad mimořádně 
nadnormální (+3,1 °C) a prosinec silně až mimořádně nadnormální (+2,5 °C). Nejvyšší maximální teplota 
vzduchu (+35,5 °C) byla naměřena 20. 7. na stanici Brandýs nad Labem. Nejnižší minimální teplota 
vzduchu (-24,8 °C) byla naměřena 26. 1. na stanici Kořenov, Jizerka. 

 

Režim podzemních vod 

V mělkém oběhu podzemních vod v roce 2014 v povodí Horního Labe hladiny mělkých vrtů od 
ledna (59 % MKP) do poloviny března klesaly až pod hranici silného sucha (88 % MKP). Výjimečně nízká 
roční maxima byla naměřena na třetině vrtů koncem března (88 % MKP), na třetině objektů koncem 
května (80 % MKP), na zbývajících objektech až v prosinci (65 % MKP). Minima byla zaznamenána v 
srpnu (59 % MKP) a září (50 % MKP). V povodí středního Labe hladiny vrtů od ledna (50 % MKP) do 
března klesaly až na podnormální úroveň (79 % MKP). Roční maxima byla převážně zaznamenána 
na přelomu května a června (42 % MKP). Koncem srpna poklesly hladiny na minima (53 % MKP) a v září 
vystoupaly až nad normál na 23 % MKP. Do konce roku následoval setrvalý stav až mírný pokles na 42 
% MKP v prosinci.  
 

Odtokové poměry 

Po stránce odtoku byl rok 2014 v povodí Horního a středního Labe silně podprůměrný. Na větších 
tocích dosáhl průměrný roční průtok jen 50 až 61 % dlouhodobého průměrného průtoku Qa, na Cidlině 
byl mimořádně podprůměrný (40 %). Začátkem roku byly průtoky silně až mimořádně podprůměrné, 
v únoru, březnu i dubnu dosahovaly jen 26 až 40 % měsíčního průměru. Nejméně vodný měsíc z celého 
roku byl březen. Naopak nejvíce vodným měsícem roku byl květen (většinou od 80 do 90 %, Orlice 124 
%), výjimkou bylo Horní Labe, kde odtoky dosáhly jen 52 %. Letní měsíce byly ve znamení průměru až 
podprůměru včetně září, výjimkou byly výrazně nadprůměrné odtoky na Chrudimce (238 %). Nejsušší 
měsíc srpen měl minima od Q330d do Q355d. Na konci roku byly vodnosti toků většinou podprůměrné až 
silně podprůměrné. Silně podprůměrný byl listopad na Horním Labi (39 %) a Cidlině (28 %), na Cidlině 
pak byl mimořádně podprůměrný prosinec (21 %). Hlavní tok středního Labe byl odtokově silně 
podprůměrný (57 %). Povodňové situace byly méně významné. V květnu způsobily vydatné dešťové 
srážky zvětšení průtoků na Horním Labi nad VD Království, maxima odpovídala 2-10 leté vodě. 
Začátkem srpna zasáhly přívalové srážky především povodí Chrudimky, kde na Krounce a Novohradce 
dosahovaly kulminační průtoky 2-20 leté vody. 

 
 
 

Poznámka: Data pro tuto kapitolu byla převzata z hydrologické bilance množství a jakosti vody České republiky za rok 2014 
(Český hydrometeorologický ústav, Úsek Hydrologie). 
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2. Vypouštění vod 

V roce 2014 bylo v dílčím povodí bilancováno celkem 821 vypouštění do vod povrchových  
a 9 vypouštění do vod podzemních. Celkový počet bilancovaných vypouštění do vod povrchových mírně 
vzrostl a to přesně o 39 míst.  

 

2.1 Množství vypouštěných vod  

Celkové množství vypouštěných vod v roce 2014 v členění na vody vypuštěné do vod podzemních 
a do vod povrchových je patrné z tabulky č. 1. Vody vypuštěné do vod podzemních se na celkovém 
množství vypuštěných vod podílí jen zanedbatelně. Pro porovnání jsou v přehledu uvedeny také hodnoty 
za rok 2013. Množství vypuštěných vod do vod povrchových se oproti roku 2013 opět výrazněji snížilo, 
zejména v důsledku sníženého množství vypuštěných vod z kanalizací pro veřejnou potřebu. Naopak  
se oproti roku 2013 zvýšilo množství vypuštěných odpadních vod do vod podzemních, a to v návaznosti 
na zahájení dalších sanací na území dílčího povodí Horního a středního Labe.  

Tab. 1 Celkové množství vypouštěných vod z bilancovaných zdrojů znečištění (tis. m3)  

 rok 2013 rok 2014 Index 

do podzemních vod           132 
 

519 3,93 

do povrchových vod 344.286 318.424 0,92 

celkem 344.418 318.943 0,93 

 
 

 

 

Členění celkového množství vypuštěných vod dle systému CZ-NACE na vody vypuštěné 
z veřejných kanalizací, průmyslu, energetiky, zemědělství a ostatních zdrojů názorně ukazuje tabulka č. 
2 a graf  č. 1. 

 

Tab. 2 Členění celkového množství vypuštěných vod v mil. m3 podle CZ-NACE  

CZ-NACE rok 2013 rok 2014 Index 

veřejné kanalizace 150,3 128,1 0,85 

průmysl  35,0 37,8 1,08 

energetika 158,1 151,7 0,96 

zemědělství 0,015 0,014 0,93 

ostatní 1,0 0,9 0,90 

celkem 344,4 318,4 0,92 
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Graf 1 Členění celkového množství vypuštěných vod v roce 2014 podle CZ-NACE. 

 

 

Z výše uvedených hodnot množství vypuštěných vod je patrné, že na území dílčího povodí 
Horního a středního Labe tvoří podstatnou část vody z odvětví energetiky a veřejných kanalizací. Podíl 
vypuštěných vod z energetiky v současné době činí cca 47 % z celkově vypuštěného množství vod a 
podíl z veřejných kanalizací pak 40 %.  

V porovnání s rokem 2013 došlo v bilancovaném roce 2014 k výraznějšímu poklesu množství 
vypuštěných vod z veřejných kanalizací. K poklesu vypuštěných vod došlo také z odvětví energetika, 
ostatní a ze zemědělství. Naopak k nárůstu množství vypuštěných odpadních vod došlo u odvětví 
průmysl. V množství vypuštěných vod z průmyslu je zahrnuto i množství důlních vod, které v roce 2014 
činilo cca 5,5 mil. m3.  

Zemědělství v současné době vypouští pouze zanedbatelné množství odpadních vod podléhající 
vodohospodářské bilanci.  

 

 

Rozmístění nejvýznamnějších uživatelů vod u nichž množství vypuštěných vod v roce 2014 
přesáhlo 500 tis. m3  ukazuje obrázek č. 1.  
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Obr. 1 Lokalizace nejvýznamnějších vypouštění (nad 500 tis. m3). 

 

 
 
 
 

 

2.1.1 Přehled vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací  

V tabulce č. 3 je uveden přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných 
kanalizací do vod povrchových. Jedná se o vypouštění, jejichž množství v roce 2014 bylo vyšší než 500 
tis. m3. Přehled je setříděn sestupně podle množství vypuštěných vod v roce 2014. Pro porovnání jsou 
uvedeny i hodnoty množství vypuštěných vod v roce 2013 a indexy vyjadřující míru poklesu nebo nárůstu 
množství vypuštěných vod. Tabulka č. 3 je pro přehlednost doplněna obrázkem č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Vody z veřejných kanalizací 

Průmyslové a ostatní vody 

Důlní vody 
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Tab. 3 Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací (tis. m3/r) v roce 2014. 

Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 

Index 
2013 2014 

Hradec Králové - ČOV Labe 989,703 15.948,8 12.965,7 0,81 

Pardubice - BČOV Velká strouha 0,100 13.861,3 12.082,1 0,87 

Trutnov - ČOV Úpa 41,920 7.181,6 6.169,6 0,86 

Dvůr Králové nad Labem - SČOV Labe 1033,489 4.018,5 3.344,4 0,83 

Náchod - ČOV Metuje 31,659 4.249,8 3.335,0 0,79 

Kolín - ČOV Labe 918,343 3.506,0 3.179,2 0,91 

Kutná Hora - ČOV Vrchlice 2,875 3.116,6 2.714,7 0,87 

Chrudim - ČOV Májov bezejmenný tok 0,165 2.692,3 2.668,7 0,99 

Litomyšl - ČOV Loučná 59,727 2.771,1 2.514,0 0,91 

Česká Třebová - ČOV Třebovka 8,816 3.057,2 2.396,5 0,78 

Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk Jizera 35,400 2.739,4 2.141,3 0,78 

Praha - Miškovice - PČOV Mratínský potok 9,997 2.626,4 2.102,5 0,80 

Hlinsko - ČOV Chrudimka 85,950 1.775,2 2.079,9 1,17 

Ústí nad Orlicí - ČOV Tichá Orlice 50,592 2.453,0 1.877,8 0,77 

Vrchlabí - ČOV Labe 1065,584 2.493,2 1.871,3 0,75 

Jičín - ČOV Cidlina 74,130 2.119,8 1.676,7 0,79 

Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky Jizera 38,588 1.846,3 1.674,7 0,91 

Poděbrady - ČOV Labe 902,362 1.797,0 1.632,0 0,91 

Nymburk - ČOV Labe 896,508 1.785,8 1.539,3 0,86 

Jilemnice Devro - SČOV Jizerka 3,287 1.926,0 1.410,0 0,73 

Vysoké Mýto - SČOV Loučná 38,094 1.743,7 1.344,3 0,77 

Turnov - ČOV Jizera 78,896 1.571,7 1.281,9 0,82 

Jaroměř - ČOV Labe 1011,902 1.412,2 1.237,3 0,88 

Brandýs n.L. - Stará Boleslav - ČOV Labe 866,381 1.404,0 1.222,1 0,87 

Čelákovice - ČOV Labe 871,000 993,2 1.105,3 1,11 

Chotěboř - ČOV Kamenný potok 2,400 1.311,3 1.084,6 0,83 

Lysá nad Labem - ČOV Litolská svodnice 1,693 1.307,6 1.051,6 0,80 

Praha - Kbely - PČOV Vinořský potok 12,354 1.332,5 956,2 0,72 

Rychnov nad Kněžnou - ČOV Kněžná 6,402 1.326,5 932,8 0,70 

Letohrad - ČOV Tichá Orlice 64,942 735,9 912,1 1,24 

Týniště nad Orlicí - ČOV Orlice 29,830 1.258,1 902,0 0,72 

Nové Město n. M. - SČOV Krčín Mlýnský náhon Metuje 5,480 1.004,4 885,7 0,88 

Nová Paka - SČOV Oleška 23,500 1.216,2 858,6 0,71 

Harrachov - ČOV Mumlava 2,193 1.042,7 833,5 0,80 

Semily - ČOV Jizera 104,141 1.028,6 816,6 0,79 

Holice - ČOV Ředický potok 11,800 894,1 815,5 0,91 

Nový Bydžov - SČOV Cidlina 41,807 999,2 799,4 0,80 

Čáslav - nová ČOV Brslenka 8,010 858,8 796,6 0,93 

Praha - Horní Počernice - ČOV Čertousy Jirenský potok 10,100 763,8 671,6 0,88 

Police nad Metují - SČOV Ledhujka 0,710 860,8 641,0 0,74 

Český Brod - ČOV Šembera 15,500 664,6 635,9 0,96 

Přelouč - ČOV Labe 949,936 711,5 594,9 0,84 

Červený Kostelec - ČOV Olešnice 12,602 879,3 592,8 0,67 

Česká Skalice - ČOV Úpa 10,015 793,5 586,4 0,74 

Choceň - ČOV Tichá Orlice 25,100 528,4 519,7 0,98 

Lomnice nad Popelkou - ČOV Popelka 7,335 958,6 518,5 0,54 

celkem vybrané vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m3 109.566,5 91.972,3 0,84 

celkem vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m3 150.381,7 128.016,3 0,85 

Vysvětlivky: 

Název místa .............................. název místa vypouštění vod 
Vodní tok .................................. název vodního toku 
ř.km  ......................................... říční kilometr vypouštění vod 
2013 ......................................... roční množství vypouštěných odpadních vod v tis.m3 v roce 2013 
2014 ......................................... roční množství vypouštěných odpadních vod v tis.m3 v roce 2014 
Index ......................................... index vyjadřující poměr vypouštěných odpadních vod za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 
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Obr. 2 Lokalizace vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací (nad 500 tis. m3) v roce 2014. 

 
 
 
 

2.1.2 Přehled vypouštění průmyslových a ostatních vod do vod povrchových  

V následujícím tabelárním přehledu (tabulka č. 4) jsou uvedena nejvýznamnější vypouštění 
průmyslových a ostatních vod, jejichž množství v roce 2014 bylo vyšší než 500 tis. m3. Obrázek č. 3 
zobrazuje nejvýznamnějších vypouštění průmyslových a ostatních vod v předmětném roce. 

Tab. 4 Přehled nejvýznamnějších vypouštění průmyslových a ostatních vod (tis. m3/r) v roce 2014. 

Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 

Index 
2013 2014 

Elektrárna Opatovice - odvaděč oteplené vody Labe 980,771 141.698,7 128.704,0 0,91 

Elektrárna Kolín - chladící vody - výpusť II. Labe 920,923 6.692,7 13.893,7 2,08 

Spolana Neratovice - ČOV (K 10) Labe 848,141 8.965,8 10.094,0 1,13 

Spolana Neratovice - kanál K7 Labe 848,746 1.339,9 5.988,5 4,47 

Synthesia Pardubice - odkaliště č.7 Labe 962,915 5.022,9 4.632,1 0,92 

Elektrárna Chvaletice - II. chladící voda (odluh) Labe 939,800 2.032,3 2.609,4 1,28 

Synthesia Pardubice - Butanolský kanál obtok 
Pohránovského r. 

0,450 2.356,1 2.507,8 1,06 

Teplárna Dvůr Králové - průtočné chlaz. - výtok II Labe 1035,074 2.635,4 2.082,3 0,79 

Elektrárna Chvaletice - I. spol. odtok UN + BČOV Labe 940,247 1.226,7 1.214,9 0,99 

ŠKO-ENERGO s.r.o. Mladá Boleslav Zálužanská vodoteč 0,732 1.286,5 1.018,3 0,79 

Elektrárna Poříčí - výtok II. do Úpy Úpa 43,735 1.171,5 972,5 0,83 

KRPA PAPER, a.s. Hostinné - ČOV Labe 1052,748 778 745,4 0,96 

LZ Draslovka Labe 922,327 761,9 670,2 0,88 

Elektrárna Poříčí - výtok III. odkaliště Debrné Petříkovický potok 0,600 588,9 554,3 0,94 

celkem vybrané vypouštění průmyslových a ostatních vod v tis. m3 176.557,3 175.687,4 0,99 

celkem vypouštění průmyslových a ostatních vod v tis. m3 193.041,1 184.885,0 0,96 
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Obr. 3 Lokalizace vypouštění odpadních vod průmyslových a ostatních (nad 500 tis. m3) v roce 2014. 

 
 
 
 

2.1.3 Přehled vypouštění důlních vod  

V následující tabulce jsou uvedeny důlní vody přesahují hranici 500 tis. m3, lokalizace vypouštění 
je zobrazena na obrázku č. 4. 

Tab. 5 Přehled nejvýznamnějších vypouštění důlních vod (tis. m3/r) v roce 2014. 

 

Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 

Index 
2013 2014 

Sklopísek Střeleč (Libuňka) - důlní vody Libuňka 14,330 1.750,2 1.810,3 1,03 

VUD - Důl Zdeněk Nejedlý, Rtyně v Podkrkonoší Petrovický potok 2,050 1.689,4 1.246,5 0,74 

celkem vybrané vypouštění důlních vod v tis. m3  3.439,6 3.056,9 0,89 

celkem vypouštění důlních vod v tis. m3  7.585,2 5.509,4 0,73 
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Obr. 4 Lokalizace vypouštění důlních vod (nad 500 tis. m3) v roce 2014. 

 
 

Přehled množství vypouštěných odpadních vod z nejvýznamnějších evidovaných zdrojů 
v jednotlivých měsících roku 2014 je uveden v příloze této zprávy. 

 

 

 

 

 

2.2 Množství produkovaného a vypouštěného znečištění  

Bilanční hodnocení se týká znečištění z evidovaných bodových zdrojů. Účelem bilance 
produkovaného a vypouštěného znečištění je zjistit míru produkovaného znečištění a úroveň jeho 
čištění. Následně jsou identifikovány nejvýznamnější znečišťovatelé v dílčím povodí Horního a středního 
Labe. 

 
 

2.2.1 Množství produkovaného znečištění 

Celkové množství produkovaného znečištění bodovými zdroji za rok 2014 v bilancovaných 
ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5), chemická spotřeba kyslíku dichromanem 
(CHSKCr), nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), amoniakální dusík (N-NH4

+), 
anorganický dusík (Nanorg) a celkový fosfor (Pcelk) uvádí tabulka č. 6.  
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Tab. 6 Množství produkovaného znečištění (t). 

 Ukazatel znečištění rok 2013 rok 2014 Index (%) 

 Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 33.168 33.905 1,02 

 Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 91.615 76.920 0,84 

 Nerozpuštěné látky 35.507 35.650 1,00 

 Rozpuštěné anorganické soli 117.866 105.152 0,89 

Amoniakální dusík 4.427 4.501 1,02 

 Anorganický dusík 5.574 5.512 0,99 

 Fosfor celkový 855 961 1,12 

 
Vysvětliky: 
Ukazatel znečištění ................... název ukazatele znečištění 
rok 2013.................................... produkované znečištění v roce 2013 v tunách 
rok 2014.................................... produkované znečištění v roce 2014 v tunách 
Index 14/13 (%) ........................ index vyjadřující poměr produkovaného znečištění za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 v % 

 

 

 

Posouzení souhrnných hodnot v roce 2014 s hodnotami předešlého roku lze konstatovat setrvalý 
stav. Mírný pokles produkovaného znečištění byl zaznamenán v ukazatelích BSK5, NL, N-NH4 a Nanorg. 
Mírný pokles byl vyhodnocen v ukazateli RAS a CHSKCr. Výraznější vzestup byl zaznamenán pouze 
v ukazateli Pcelk.. 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 7 poskytuje přehled významných zdrojů znečištění, u kterých byla v roce 2014 
produkce BSK5 nad 500 t/r.  
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Tab. 7 Přehled významných zdrojů znečištění s produkcí nad 500 t/rok BSK5 v roce 2014. 

 

Název místa Tok ř.km 
Množství 
tis. m3/rok 

BSK5 

t/rok 

CHSKCr 

t/rok 

NL 
t/rok 

RAS 
t/rok 

N-NH4
+ 

t/rok 

Nanorg 
t/rok 

Pcelk 
t/rok 

Pardubice - BČOV Velká strouha 0,100 12.082,1 2.823,6 6.298,4 2.003,2 14.627,8 439,8 785,3 65,2 

Hradec Králové - ČOV Labe 989,703 12.965,7 2.569,8 4.360,3 3.848,2 6.884,8 343,6 355,3 60,9 

DANISCO Czech Republic, a.s. Smiřice - technol. OV Labe 1005,206 348,7 1.649,0 2.960,9 522,6 2.427,7 6,5 243,9 3,3 

Spolana Neratovice - ČOV (K 10) Labe 848,141 10.094,0 1.514,1 4.037,6 1.211,3 8.640,5 201,9 252,4 80,8 

Poděbrady - ČOV Labe 902,362 1.632,0 1.126,9 1.471,5 1.172,1 1.091,3 31,7 51,9 18,9 

Náchod - ČOV Metuje 31,659 3.335,0 903,8 2.249,5 1.006,8 1.557,5 97,4 97,4 20,7 

Hlinsko - ČOV Chrudimka 85,950 2.079,9 798,9 1.890,4 451,5 1.216,3 66,8 88,8 16,3 

Kolín - ČOV Labe 918,343 3.179,2 776,0 1.756,9 373,8 2.536,0 106,2 108 19,8 

Trutnov - ČOV Úpa 41,920 6.169,6 724,9 1.972,4 874,8 2.430,8 103,0 103,3 18,4 

Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky Jizera 38,588 1.674,7 629,7 1.606,1 917,8 971,4 85,4 86,8 16,1 

Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk Jizera 35,400 2.141,3 597,4 1.252,7 561,0 1.421,8 81,4 84,4 15,6 

Nymburk - ČOV Labe 896,508 1.539,3 588,3 763,2 462,7 1.094,9 50,6 52,0 14,0 

Kouřim - ČOV Výrovka 29,500 371,3 537,3 823,6 85,8 349,4 56,7 59,8 14,1 

Jičín - ČOV Cidlina 74,130 1.676,7 535,9 1.661,6 1.079,8 1.140,1 112,3 113,0 20,5 

Jilemnice Devro - SČOV Jizerka 3,287 1.410,0 516,5 965,8 150,8 2.024,9 36,4 37,2 7,3 

celkem vybrané zdroje s produkcí nad 500 t/r BSK5 60.699,5 16.292,1 34.070,9 14.722,2 48.415,2 1.819,7 2.519,5 391,9 

celkem všechny bilancované zdroje 318.943,0 33.904,6 76.919,8 35.650,2 105.151,7 4.501,4 5.512,4 960,6 
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2.2.2 Množství vypouštěného znečištění   

Celkové množství vypouštěného znečištění bodovými zdroji za rok 2014 v bilancovaných 
ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5), chemická spotřeba kyslíku dichromanem 
(CHSKCr), nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), amoniakální dusík (N-NH4

+), 
anorganický dusík (Nanorg) a celkový fosfor (Pcelk) uvádí tabulka č. 8.  

Tab. 8 Množství vypouštěného znečištění (t). 

Ukazatel znečištění rok 2013 rok 2014 Index (%) 

Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 876 756 0,86 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 5.318 4.740 0,89 

Nerozpuštěné látky 1.837 1.536 0,84 

Rozpuštěné anorganické soli 116.261 102.529 0,88 

Amoniakální dusík 582 483 0,83 

Anorganický dusík 2.023 1.735 0,86 

Fosfor celkový 204 210 1,03 

 
Vysvětliky: 
Ukazatel znečištění ................... název ukazatele znečištění 
rok 2013.................................... vypouštěné znečištění v roce 2013 v tunách 
rok 2014.................................... vypouštěné znečištění v roce 2014 v tunách 
Index 14/13 (%) ........................ index vyjadřující poměr vypouštěného znečištění za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 9 pak uvádí přehled zdrojů znečištění, u kterých v roce 2014 vypouštěné BSK5 

přesáhlo 15 t/rok.  
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Tab. 9 Přehled významných zdrojů znečištění s vypouštěním nad 15 t/rok BSK5 v roce 2014. 

 

Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 
tis. m3/rok 

BSK5 
t/rok 

CHSKCr 

t/rok 

NL 
t/rok 

RAS 
t/rok 

N-NH4
+ 

t/rok 
Nanorg 

t/rok 

Pcelk 

t/rok 

Pardubice - BČOV Velká strouha 0,100 12.082,1 91,5 619,3 103,8 17.149,6 27,2 178,1 7,6 

Hradec Králové - ČOV Labe 989,703 12.965,7 44,1 215,2 110,2 5.973,3 6 102,4 10,8 

Spolana Neratovice - ČOV (K 10) Labe 848,141 10.094,0 30,3 323 247,3 8.640,5 123,1 170,9 2,1 

Synthesia Pardubice - Butanolský kanál obtok Pohrán. r. 0,450 2.507,8 26,2 77,2 43,8 4.302,8 1,9 33,9 0,6 

České Meziříčí - VK Dědina 12,900 120,8 19,4 47,5 19,4 24,2 2,4 2,7 0,6 

Trutnov - ČOV Úpa 41,920 6.169,6 18,5 169 26,5 2.517,2 7,3 45,8 9,1 

LZ Draslovka Labe 922,327 670,2 17,7 64,1 33,3 1.963,7 23,9 27,7 0,4 

Týniště nad Orlicí - ČOV Orlice 29,830 902,0 15,9 46,8 19,8 259,5 8,7 12,0 1,6 

Celkem vybrané zdroje s vypouštěním nad 15 t/r BSK5 45.512,2 263,6 1.562,1 604,1 40.830,8 200,5 573,5 32,8 

Celkem všechny bilancované zdroje 318.943,0 756,2 4.739,4 1.535,6 102.529,0 482,8 1.735,2 209,5 
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Tabulka č. 10 uvádí rozdělení zdrojů znečištění do velikostních kategorií podle vypouštěného 
znečištění v ukazateli BSK5 . 

Tab. 10 Velikostní rozdělení zdrojů znečištění podle množství vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5 . 

  
Kategorie v tunách BSK5 

pod 3 3-15 15-50 50-100 nad 100 

počet zdrojů 787 36 7 1 0 

množství BSK5 v tunách 277,3 215,4 172,0 91,46 0 

v % z celk. počtu zdrojů 94,71 4,33 0,84 0,12 0 

v % z množství BSK5 36,67 28,48 22,76 12,09 0 

 

Vesměs u všech sledovaných ukazatelů došlo k poklesu vypuštěného znečištění, k mírnému 
nárůstu došlo v ukazateli celkový fosfor (Pcelk). Největšími zdroji organického znečištění v dílčím povodí 
Horního a středního Labe jsou v současné době městské ČOV Pardubice, Hradec Králové, Trutnov a 
Týniště nad Orlicí, dále VK České Meziříčí. Z průmyslových a dalších odvětví jsou v ukazatelích 
organického znečištění zastoupeni znečišťovatelé Synthesia a.s., Pardubice - Semtín a Spolana a.s., 
Neratovice. Největším znečišťovatelem vody amoniakálním dusíkem je Spolana a.s., Neratovice. 
Podstatné množství fosforu je vypouštěno do toků z velkých městských ČOV Hradec Králové a 
Pardubice.    
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3. Závěr  

V dílčí zprávě jsou zahrnuty výsledky bilance vypouštění vod do vodních toků v povodí Horního a 
středního Labe.  

Množství vypouštěných vod do vod povrchových se celkově snížilo o 8 %, a to i přesto, že došlo 
k nárůstu bilancovaných míst konkrétně o 39 . Ke snížení došlo především kvůli klimatickým podmínkám 
roku 2014, který byl srážkově podprůměrný a docházelo tak k vypouštění výrazněji menšího objemu 
odpadních vod z veřejných kanalizací. Množství vypuštěných vod z veřejných kanalizací za rok 2014 
činilo 83 % z množství vypuštěných vod z veřejných kanalizací v roce 2013. Snížení množství 
vypouštěných odpadních vod vykazovala většina ČOV. Výrazný pokles byl zaznamenán u ČOV Náchod 
(o 21,5 %), ČOV Hradec Králové (o 19 %) a BČOV Pardubice (o 12,9 %). Další ČOV s výrazným 
poklesem množství vypouštěných vod jsou ČOV Česká Třebová, ČOV Mladá Boleslav, ČOV Rychnov 
nad Kněžnou, ČOV Police nad Metují, ČOV Červený Kostelec a ČOV Vysoké Mýto. Nárůst množství 
vypouštěných vod vykazovaly pouze ČOV Letohrad, ČOV Hlinsko a ČOV Čelákovice. Pokles byl 
zaznamenán také u odvětví zemědělství a ostatní, což lze také přisuzovat klimatickým podmínkám roku 
2014. K mírnému poklesu došlo v odvětví průmyslu a energetiky (o 4,3 %). U vypouštěných důlních vod 
byl zaznamenán výraznější pokles. Mezi nejvýznamnější producenty důlních vod na území ve správě 
Povodí Labe, státní podnik patří společnost Sklopísek Střeleč a.s. a VUD - Důl Zdeněk Nejedlý, Rtyně 
v Podkrkonoší. Množství vypuštěných vod do vod podzemních se oproti roku 2013 výrazně zvýšilo 
zejména v důsledku zahájení většího počtu sanací starých ekologických zátěží a vypouštění sanovaných 
vod do horninového prostředí. 

Posouzení souhrnných hodnot v roce 2014 s hodnotami předešlého roku lze konstatovat setrvalý 
stav až mírný pokles produkovaného znečištění u většiny bilancovaných ukazatelů, výjimka byla 
zaznamenána v ukazateli Pcelk., kde došlo oproti předešlému roku k nárůstu o 11 %. Vlivem účinnějšího 
čištění na stávajících ČOV, intenzifikace dalších ČOV a výstavbě dalších nových ČOV pro menší obce 
došlo u všech sledovaných ukazatelů k poklesu vypouštěného znečištění. V roce 2014 byla ukončena 
intenzifikace ČOV Ústí nad Orlicí, ČOV Nymburk, rozšíření a optimalizace ČOV Kolín, ČOV Týniště nad 
Orlicí, ČOV Kopidlno.  

Největšími znečišťovateli vody v oblasti Horního a středního Labe v ukazatelích organického 
znečištění a nerozpuštěných látek v současné době Spolana a.s. Neratovice, následují velká města 
(Pardubice, Hradec Králové). Největším znečišťovatelem vody amoniakálním dusíkem je chemický 
závod Spolana a.s. Neratovice. Podstatné množství fosforu je vypouštěno do toků z velkých městských 
ČOV Hradec Králové, Trutnov, Pardubice.  

Výrazný pokles vypouštěných průmyslových vod byl zaznamenán u podniků Elektrárna Opatovice 
- odvaděč oteplené vody, Teplárna Dvůr Králové – odkaliště a ŠKO-ENERGO s.r.o. Mladá Boleslav. 
Nárůst objemu byl naopak zaznamenán u Elektrárny Kolín - chladící vody, Elektrárna Chvaletice - 
chladící voda (odluh) a Spolana a.s., Neratovice.  

Vzhledem k velmi srážkově a odtokově podprůměrnému roku 2014 lze konstatovat snížení 
množství vypouštěných vod převážně z veřejných kanalizací.  Klesající trend posledních let ve snižování 
množství vypouštěných odpadních vod z energetiky a částečně i průmyslu se v roce 2014 nepotvrdil, 
především díky zlepšení kondice průmyslových podniků a navyšování výroby. K mírnému nárůstu 
odpadních vod bude v budoucnu docházet u vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací, a to 
především z důvodu systematického odkanalizování dalších obcí a podchycováním dalších volných 
výustí.  
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1. Popis hydrologické situace 

Srážkové poměry 

Rok 2014 byl jako celek z hlediska množství spadlých srážek v dílčím povodí Lužické Nisy 
a ostatních přítoků Odry mírně podnormální. Průměrný roční úhrn srážek na území činil 742 mm, což 
odpovídá 94 % dlouhodobého srážkového normálu.    

Teplotní poměry 

Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2014 v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků 
Odry byla +8,9 °C (odchylka od normálu +2,2 °C). Rok 2014 hodnotíme jako teplotně mimořádně 
nadnormální. Teplotně nadnormální byly měsíce leden (+3,1 °C), září (+1,4 °C), říjen (+1,6 °C) a 
prosinec (+2,3 °C), dokonce teplotně silně nadnormální byly únor (+4,6 °C), duben (+2,6 °C), červenec 
(+2,8 °C) a listopad (+3,5 °C), teplotně mimořádně nadnormální byl březen (+4,0 °C). Teplotně normální 
byly měsíce květen (+0,1 °C), červen (+0,3 °C) a srpen s odchylkou (-0,2 °C). 

Režim podzemních vod  

Režim podzemních vod v roce 2014 byl charakteristický nízkými hladinami mělkých vrtů 
a vydatnostmi pramenů v jarním období, které v době obvyklých ročních maxim poklesly do minimálních 
hodnot. Nejsušší byl sever republiky, kde sledované veličiny klesaly až k úrovni sucha a k normálním 
hodnotám se koncem roku jen přiblížily. 

Odtokové poměry 

První měsíce roku 2014 byly z celého roku nejméně vodné. V lednu byly hladiny řek většinou 
setrvalé nebo zvolna klesající a průtoky se v porovnání s dlouhodobými průměry pohybovaly nejčastěji 
v rozmezí od 40 do 80 % Qm. V roce 2014 se žádné významné povodňové situace nevyskytly.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Poznámka: Data pro tuto kapitolu byla převzata z hydrologické bilance množství a jakosti vody České republiky za rok 2014 
(Český hydrometeorologický ústav, Úsek Hydrologie).  
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2. Vypouštění vod 

V roce 2014 bylo bilancováno shodně jako v loňském roce celkem 54 vypouštění do vod 
povrchových, do vod podzemních není evidováno žádné vypouštění. Celkový počet bilancovaných 
vypouštění do vod povrchových zůstává na přibližně stejné úrovni jako v předcházejících letech.  

 

2.1 Množství vypouštěných vod 

Celkové množství vypouštěných vod v roce 2014 v členění na vody vypuštěné do vod podzemních 
a do vod povrchových je patrné z tabulky č. 1. Vody vypuštěné do vod podzemních, které by spadaly 
svým množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci do 
vodohospodářské bilance nejsou v dílčím povodí evidovány. Pro porovnání jsou v přehledu uvedeny 
také hodnoty za rok 2013. Množství vypuštěných odpadních vod povrchových se oproti minulému roku 
výrazněji snížilo.  

Tab. 1 Celkové množství vypouštěných vod z bilancovaných zdrojů znečištění (tis. m3). 

 rok 2013 rok 2014 Index 

do podzemních vod - 
 

- 
 

- 

do povrchových vod 31.675,8 26.667,9 0,84 

celkem 31.675,8 26.667,9 0,84 

 

 

 

 

Členění celkového množství vypuštěných vod dle systému CZ-NACE na vody vypuštěné 
z veřejných kanalizací, průmyslu, energetiky, zemědělství a ostatních zdrojů názorně ukazuje tabulka č. 
2 a dokresluje graf  č. 1. 

Tab. 2 Členění celkového množství vypuštěných vod v tis. m3 podle CZ-NACE. 

CZ-NACE rok 2013 rok 2014 Index 

veřejné kanalizace 30.611,6 25.602,2 0,84 

průmysl  743,2 817,0 1,10 

energetika 33,5 42,1 1,25 

zemědělství 23,5 22,5 0,96 

ostatní 176,2 184,1 1,04 

celkem 31.675,8 26.667,9 0,84 



Zpráva o hodnocení vypouštění vod - dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 

48 

 
Graf 1 Členění celkového množství vypuštěných vod v roce 2014 podle CZ-NACE. 

 

Z výše uvedených hodnot množství vypuštěných vod je patrné, že v dílčím povodí Lužické Nisy a 
ostatních přítoků Odry tvoří podstatnou a prakticky téměř jedinou část vody z veřejných kanalizací. Podíl 
vypuštěných vod z veřejných kanalizací v současné době činí 95,9 % z celkově vypuštěného množství 
vod, z toho ČOV Liberec vypouští 67,4 % všech odpadních vod.  

V porovnání s rokem 2013 došlo v bilancovaném roce 2014 ke snížení množství vypuštěných vod 
z veřejných kanalizací. Ostatní odvětví vypouští pouze zanedbatelné množství podléhající 
vodohospodářské bilanci. K mírnému nárůstu došlo v odvětví energetiky a průmyslu. 

 

Rozmístění nejvýznamnějších uživatelů vod u nichž množství vypuštěných vod v roce 2014 
přesáhlo 500 tis. m3  ukazuje názorně obrázek č. 1. 
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Obr. 1 Lokalizace nejvýznamnějších vypouštění (nad 500 tis. m3). 

 
 

2.1.1 Přehled vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací 

V tabulce č. 3 je uveden přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných 
kanalizací do vod povrchových. Jedná se o vypouštění, jejichž množství v roce 2014 bylo vyšší než 500 
tis. m3. Přehled je setříděn sestupně podle množství vypuštěných vod v roce 2014. Pro porovnání jsou 
uvedeny i hodnoty množství vypuštěných vod v roce 2013 a indexy vyjadřující míru poklesu nebo nárůstu 
množství vypuštěných vod. Tabulka č. 3 je pro přehlednost doplněna obrázkem č. 2. 

Tab. 3 Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací (tis. m3/r) v roce 2014. 

Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 

Index 
2013 2014 

Liberec - ČOV Lužická Nisa 28,270 20.199,9 17.981,3 0,89 

SčVK Varnsdorf ČOV Mandava 0,100 4.034,5 2.403,3 0,60 

Broumov - ČOV Stěnava 33,476 1.581,2 1.025,4 0,65 

SLEZAN Frýdlant v Čechách - SČOV Smědá 23,300 1.481,6 1.405,7 0,95 

Hrádek nad Nisou - ČOV Lužická Nisa 1,645 1.141,0 921,0 0,81 

celkem vybrané vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m3 28.438,2 23.736,7 0,84 

celkem vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m3 30.611,6 25.602,2 0,84 

Vysvětlivky: 

Název místa ............................. název místa vypouštění vod 
Vodní tok .................................. název vodního toku 
ř.km  ......................................... říční kilometr vypouštění vod 
2013 ......................................... roční množství vypouštěných odpadních vod v tis.m3 v roce 2013 
2014 ......................................... roční množství vypouštěných odpadních vod v tis.m3 v roce 2014 
Index ........................................ index vyjadřující poměr vypouštěných odpadních vod za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 
 

Vody z veřejných kanalizací 

Průmyslové a ostatní vody 

Důlní vody 
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Obr. 2 Lokalizace vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací (nad 500 tis. m3) v roce 2014. 

 

2.1.2 Přehled vypouštění průmyslových a ostatních vod do vod povrchových  

Na území dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry se nenacházejí žádné významnější 
vypouštění průmyslových a ostatních vod, jejichž množství v roce 2013 bylo vyšší než 500 tis. m3. 

Celkové množství vypouštění průmyslových a ostatních vod bylo v roce 2013 1 064,2 tis. m3 a 
v roce 2014 1 043,3 tis. m3. Z bilancovaných vypouštěných vod je zřejmé, že se celkové množství 
vypouštěných průmyslových a ostatních vod v roce 2014 téměř nezměnilo a zůstalo na setrvalé úrovni. 
Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi množstvím vypouštěných průmyslových a ostatních vod v roce 
2014 a v roce 2013 je 0,98 pro všechny vypouštění průmyslových a ostatních vod za rok 2014. 

 

2.1.3 Přehled vypouštění důlních vod  

Na území dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry se nenacházejí žádné významnější 
vypouštění důlních vod, jejichž množství v roce 2014 bylo vyšší než 500 tis. m3. 

Celkové množství vypouštění důlních vod bylo na území dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních 
přítoků Odry v roce 2014 16,3 tis. m3. 

 

 

 

 

2.2 Množství produkovaného a vypouštěného znečištění  

Bilanční hodnocení se týká znečištění z evidovaných bodových zdrojů. Účelem bilance 
produkovaného a vypouštěného znečištění je zjistit míru produkovaného znečištění a úroveň jeho 
čištění. Následně jsou identifikovány nejvýznamnější znečišťovatelé v předmětném dílčím povodí.  
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2.2.1 Množství produkovaného znečištění  

Celkové množství produkovaného znečištění bodovými zdroji za rok 2014 v bilancovaných 
ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5), chemická spotřeba kyslíku dichromanem 
(CHSKCr), nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), amoniakální dusík (N-NH4

+), 
anorganický dusík (Nanorg) a celkový fosfor (Pcelk) uvádí tabulka č. 4.  

 

Tab. 4 Množství produkovaného znečištění (t). 

 Ukazatel znečištění rok 2013 rok 2014 Index (%) 

 Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 3.284,7 3.868,1 1,17 

 Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 8.300,6 10.561,6 1,27 

 Nerozpuštěné látky 3.584,2 4.450,2 1,24 

 Rozpuštěné anorganické soli 13.583,8 12.215,3 0,90 

Amoniakální dusík 510,4 598,3 1,17 

 Anorganický dusík 539,3 606,8 1,12 

 Fosfor celkový 105,6 135,3 1,27 

 
Vysvětliky: 
Ukazatel znečištění................... název ukazatele znečištění 
rok 2013 ................................... produkované znečištění v roce 2013 v tunách 
rok 2014 ................................... produkované znečištění v roce 2014 v tunách 
Index 14/13 (%) ........................ index vyjadřující poměr produkovaného znečištění za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 v % 

 
 

Z posouzení souhrnných hodnot v roce 2014 s hodnotami předešlého roku lze konstatovat vzestup 
u většiny ukazatelů. Snížilo se množství u bilancovaného ukazatele RAS.   

 

 

Tabulka č. 5 poskytuje přehled významných zdrojů znečištění, u kterých byla v roce 2014 
produkce BSK5 nad 500 t/r.  

 

Významným zdrojem znečištění, u kterého byla v roce 2014 produkce BSK5 nad 500 t/r je v tomto dílčím 
povodí pouze ČOV Liberec. Na tuto čistírnu jsou svedeny odpadní vody z aglomerací Liberce, Jablonce 

nad Nisou a dalších přilehlých obcí. K hranici produkce BSK5 500 t/r se blíží ČOV Varnsdorf. 
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Tab. 5 Přehled významných zdrojů znečištění s produkcí nad 500 t/rok BSK5 v roce 2014 - dílčí  povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. 

 

Název místa Tok ř.km 
Množství 
tis. m3/rok 

BSK5 

t/rok 

CHSKCr 

t/rok 

NL 
t/rok 

RAS 
t/rok 

N-NH4
+ 

t/rok 

Nanorg 
t/rok 

Pcelk 
t/rok 

Liberec - ČOV Lužická Nisa 28,270 17.981,3 2.542,0 7.193,0 3.119,8 9.889,7 406 409,4 89,7 

celkem vybrané zdroje s produkcí nad 500 t/r BSK5 17.981,3 2.542,0 7.193,0 3.119,8 9.889,7 406 409,4 89,7 

celkem všechny bilancované zdroje 26.667,9 3.868,2 10.561,6 4.450,2 12.215,3 598,4 606,8 135,3 
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2.2.2 Množství vypouštěného znečištění  

Celkové množství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů za rok 2014 v bilancovaných 
ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5), chemická spotřeba kyslíku dichromanem 
(CHSKCr), nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), amoniakální dusík (N-NH4

+), 
anorganický dusík (Nanorg.) a celkový fosfor (Pcelk.) uvádí tabulka č. 6.  

Tab. 6 Množství vypouštěného znečištění (t). 

 

Ukazatel znečištění rok 2013 rok 2014 Index (%) 

Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 59,0 89,0 1,50 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 489,9 698,4 1,42 

Nerozpuštěné látky 73,2 86,6 1,19 

Rozpuštěné anorganické soli 13.529,2 12.120,7 0,89 

Amoniakální dusík 43,1 35,38 0,81 

Anorganický dusík 227,6 169,8 0,74 

Fosfor celkový 15,0 15,1 1,00 

 
Vysvětliky: 
Ukazatel znečištění................... název ukazatele znečištění 
rok 2013 ................................... vypouštěné znečištění v roce 2013 v tunách 
rok 2014 ................................... vypouštěné znečištění v roce 2014 v tunách 
Index 14/13 (%) ........................ index vyjadřující poměr vypouštěného znečištění za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 

 

 

 

 

Tabulka č. 7 pak uvádí přehled zdrojů znečištění, u kterých v roce 2014 vypouštěné BSK5 přesáhlo 
15 t/rok. Jediným zdrojem v tomto dílčím povodí je ČOV Liberec, ostatní znečišťovatelé se hodnotě 15 
t/rok zdaleka nepřibližují.  
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Tab. 7 Přehled významných zdrojů znečištění s vypouštěním nad 15 t/rok BSK5 v roce 2014. 

 

Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 
tis. m3/rok 

BSK5 
t/rok 

CHSKCr 

t/rok 

NL 
t/rok 

RAS 
t/rok 

N-NH4
+ 

t/rok 
Nanorg 

t/rok 

Pcelk 

t/rok 

Liberec - ČOV Lužická Nisa 28,270 17.981,3 61,8 504,1 60,6 9.889,7 26,5 88,6 5,2 

Celkem vybrané zdroje s vypouštěním nad 15 t/r BSK5 17.981,3 61,8 504,1 60,6 9.889,7 26,5 88,6 5,2 

Celkem všechny bilancované zdroje 26.667,9 89,0 698,4 86,6 12.120,7 35,4 169,8 15,1 
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Tabulka č. 8 uvádí rozdělení zdrojů znečištění do velikostních kategorií podle vypouštěného 
znečištění v ukazateli BSK5. 

Tab. 8 Velikostní rozdělení zdrojů znečištění podle množství vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5 . 

  
Kategorie v tunách BSK5 

pod 3 3-15 15-50 50-100 nad 100 

počet zdrojů 50 3 1 - - 

množství BSK5 v tunách 19,40 13,62 61,70 - - 

v % z celk. počtu zdrojů 92,5 5,6 1,9 - - 

v % z množství BSK5 20,5 14,4 65,1 - - 

 

Posouzení souhrnných hodnot v roce 2014 s hodnotami předešlého roku v množství 
produkovaného znečištění lze konstatovat vzestup u většiny ukazatelů, výraznější pokles byl 
zaznamenán pouze u bilancovaného ukazatele RAS. Co se týče vypouštěného znečištění došlo 
k výraznému zvýšení v ukazatelích BSK5 a CHSKCr. Stagnace je patrná u ukazatelů Pcelk. Co se týče 
bilancovaných ukazatelů Nanorg a N-NH4

+ byl zaznamenán pokles vypouštěného znečištění.  

Suverénně největším znečišťovatelem vody v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 
v ukazatelích ve všech bilancovaných ukazatelích je městská ČOV Liberec, která odkanalizovává nejen 
samotné město Liberec, ale i Jablonec nad Nisou a další obce v okolí. Mezi další významnější 
znečišťovatele v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry je ČOV Varnsdorf, ČOV Broumov 
a ČOV Meziměstí.  
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3. Závěr 

V dílčí zprávě jsou zahrnuty výsledky bilance vypouštění vod do vodních toků v povodí Lužické 
Nisy a ostatních přítoků Odry. Do oblasti povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry patří rovněž 
recipient Mandava, který je ve správě Povodí Ohře, státní podnik. 

V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry tvoří podstatnou a prakticky téměř jedinou 
část odpadních vod z veřejných kanalizací obcí a měst. Tento podíl v současné době činí 95,9 % 
z celkově vypuštěného množství vod. Z toho ČOV Liberec vypouští 67,4 % všech odpadních vod v dílčím  
povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Tato skutečnost je dána především polohou zájmového 
povodí v příhraniční hornaté oblasti a s tím spojenou menší mírou průmyslu a energetiky.  

V porovnání s rokem 2013 došlo v bilancovaném roce 2014 ke snížení množství vypuštěných 
odpadních vod vzhledem k velmi srážkově a odtokově podprůměrnému roku 2014. Ke snížení množství 
vypouštěných vod došlo převážně u veřejných kanalizací. Výraznější pokles množství vypouštěných 
odpadních vod byl zaznamenán ČOV Varnsdorf a ČOV Broumov. Nepatrný nárůst byl zaznamenán u 
odvětví průmyslu a energetiky. Ze zemědělství a ostatní je vypouštěno pouze zanedbatelné množství 
podléhající vodohospodářské bilanci. 

Největším znečišťovatelem vody v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry ve všech 
bilancovaných ukazatelích je ČOV Liberec, na této ČOV byla v minulých letech provedena rekonstrukce 
a intenzifikace. Nejvýznamnějším znečišťovatelem v povodí Mandavy je ČOV Varnsdorf a v povodí 
Stěnavy ČOV Broumov, která taktéž prošla intenzifikací v roce 2013. Nyní se chystá intenzifikace ČOV 
SLEZAN Frýdlant v Čechách. 
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Zpráva o hodnocení vypouštění vod v úseku 
vlastního toku od soutoku s Vltavou po státní hranici 
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1. Popis hydrologické situace 

Srážkové poměry 

Průměrný roční úhrn srážek v roce 2014 na povodí dolního Labe byl 590 mm (85 % normálu). 
Rok hodnotíme jako srážkově podnormální. Podnormální byl měsíc leden (55 %). Mimořádně 
podnormální měsíce byly únor (12 %), červen (46 %) a listopad (29 %). Nadnormální byly pouze měsíce 
květen (130 %) a září (119 %). Ostatní měsíce byly normální. Nejnižší roční úhrn srážek (460 mm) byl 
naměřen na stanici Ústí nad Labem, Vaňov. Nejvyšší denní úhrn srážek (71 mm) byl naměřen 8. 7. 
v Roudnici nad Labem.  

Teplotní poměry 

Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2014 na území dolního Labe byla +9,7 °C (odchylka od 
normálu +1,3 °C). Rok hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální. Většina měsíců byla teplotně 
nadprůměrných. Teplotně normální byl květen (–1,2 °C). Podnormální byl srpen (–1,8 °C). Nadnormální 
byly měsíce červenec (+1,1 °C), září (+1,2 °C) a prosinec (+2,5 °C). Silně nadnormální byly měsíce 
březen (+2,8 °C), duben (+2,0 °C), říjen (+2,1 °C) a listopad (+2,7 °C). Nejvyšší maximální denní teplota 
vzduchu (+35,7 °C) byla naměřena 10. 6. v Ústí nad Labem, Vaňově.  
 

Režim podzemních vod  

V mělkém oběhu podzemních vod v roce 2014 v povodí dolního Labe hladiny vrtů od ledna do 
srpna klesaly postupně z ročního maxima (33 % MKP) až na minimum (55 % MKP). Po mírném zvýšení 
v říjnu následoval opět pokles až do konce roku na úroveň 59 % MKP. Z hlediska celého roku se hladiny 
pohybovaly kolem normálu (53 % RKP). Vydatnosti pramenů klesly od ledna až na roční minimum 
v únoru (80 % DMPK). Po zvýšení vydatností v březnu na 70 % MKP opět došlo k poklesu až do prosince 
na 80 % MKP. Z hlediska celého roku byly vydatnosti snížené (73 % RKP). 

Odtokové poměry 

Dolní tok Labe byl v roce 2014 odtokově celkově podprůměrný (65 %). Leden byl podprůměrný 
(58 %), únor až duben byly silně podprůměrné (30 až 44 %), květen a červen průměrné (okolo 75 %), 
stejně jako červenec (64 %) a srpen (58 %). Měsíce září a říjen byly nadprůměrné (okolo 145 %), ale 
listopad a prosinec odtokově opět průměrné (70 až 90 %). Největší průtok na konci května měl hodnotu 
jen větší než Q30d, minima byla naměřena na začátku třetí dekády června a pohybovala se okolo Q355d. 
K významnější povodňové situaci během roku nedošlo. 

 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Data pro tuto kapitolu byla převzata z hydrologické bilance množství a jakosti vody České republiky za rok 2014 
(Český hydrometeorologický ústav, Úsek Hydrologie). 
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2. Vypouštění vod 

 
V roce 2014 bylo bilancováno celkem 46 vypouštění do vod povrchových. Celkový počet 

bilancovaných vypouštění do vod povrchových zůstává na přibližně stejné úrovni jako v předcházejících 
letech.  

 

2.1 Množství vypouštěných vod   

Celkové množství vypouštěných vod v roce 2014 v členění na vody vypuštěné do vod podzemních 
a do vod povrchových je patrné z tabulky č. 1. Pro porovnání jsou v přehledu uvedeny také hodnoty za 
rok 2013. Množství vypuštěných vod do vod povrchových se oproti roku 2013 mírně zvýšilo, zejména 
pak v důsledku mírného navýšení vypouštění chladících vod z Elektrárny Horní Počaply a Mondi Štětí.  

Tab. 1 Celkové množství vypouštěných vod z bilancovaných zdrojů znečištění (tis. m3). 

 rok 2013 rok 2014 Index 

do podzemních vod - - 
 

- 

do povrchových vod 359.147 365.997 1,02 

celkem 359.147 365.997 1,02 

 
 

 

Členění celkového množství vypuštěných vod dle systému CZ-NACE na vody vypuštěné 
z veřejných kanalizací, průmyslu, energetiky, zemědělství a ostatních zdrojů ukazuje následující tabulka 
č. 2 a dokresluje graf  č. 1. 

 

 

Tab. 2 Členění celkového množství vypuštěných vod v mil. m3 podle CZ-NACE. 

 

CZ-NACE rok 2013 rok 2014 Index 

veřejné kanalizace 21,4 18,4 0,86 

průmysl  43,0 46,1 1,07 

energetika 294,8 301,4 1,02 

zemědělství - - - 

ostatní - - - 

celkem 359,147 365,997 1,02 
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Graf 1 Členění celkového množství vypuštěných vod v roce 2014 podle CZ-NACE. 

 

Z výše uvedených hodnot množství vypuštěných vod je patrné, že v úseku vlastního toku Labe od 
soutoku s Vltavou po státní hranici tvoří největší podíl vody z energetiky. Podíl vypuštěných vod 
z průtočného chlazení tepelných elektráren v současné době činí cca 82,2 % z celkově vypuštěného 
množství vod.  

V porovnání s rokem 2013 došlo v bilancovaném roce 2014 k mírnému nárůstu množství 
vypuštěných vod, především díky energetice a částečně i průmyslu. U vypouštění z veřejných kanalizací 
došlo k mírnému poklesu množství vypouštěných odpadních vod.
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Rozmístění nejvýznamnějších uživatelů vod u nichž množství vypuštěných vod v roce 2014 
přesáhlo 500 tis. m3  názorně ukazuje obrázek č. 1.  

 

 
 
 
 

Obr. 1 Lokalizace nejvýznamnějších vypouštění (nad 500 tis. m3)

Vody z veřejných kanalizací 

Průmyslové a ostatní vody 

Důlní vody 
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2.1.1 Přehled vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací   

V tabulce č. 1 je uveden přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných 
kanalizací do vod povrchových. Jedná se o vypouštění, jejichž množství v roce 2014 bylo vyšší než 500 
tis. m3. Přehled je setříděn sestupně podle množství vypuštěných vod v roce 2014. Pro porovnání jsou 
uvedeny i hodnoty množství vypuštěných vod v roce 2013 a indexy vyjadřující míru poklesu nebo nárůstu 
množství vypuštěných vod. Tabulka č. 3 je pro přehlednost doplněna obrázkem č. 2. 

Tab. 3 Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací (tis. m3/r) v roce 2014. 

Název místa 
Vodní tok ř.km Množství 

Index 
  2013 2014 

Ústí nad Labem - ČOV Labe 764,354 9.956,6 8.578,1 0,86 

Děčín - ČOV Labe 745,878 4.790,1 4.215,4 0,88 

Litoměřice - ČOV 
vedlejší rameno Labe 
u Písečného ostrova 0,462 3.280,8 2.820,3 0,86 

Mělník - ČOV Labe 832,526 1.451,7 1.042,1 0,72 

Roudnice nad Labem - ČOV Labe 808,666 900,3 794,8 0,88 

celkem vybrané vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m3 20.379,5 17.450,7 0,84 

celkem vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m3 21.401,95 18.358,28 0,86 

 

Vysvětlivky: 

Název místa .............................. název místa vypouštění vod 
Vodní tok .................................. název vodního toku 
ř.km  ......................................... říční kilometr vypouštění vod 
2013 ......................................... roční množství vypouštěných odpadních vod v tis.m3 v roce 2013 
2014 ......................................... roční množství vypouštěných odpadních vod v tis.m3 v roce 2014 
Index ......................................... index vyjadřující poměr vypouštěných odpadních vod za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 
 

 

Obr. 2 Lokalizace vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací (nad 500 tis. m3) v roce 2014.   
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2.1.2 Přehled vypouštění průmyslových a ostatních vod do vod povrchových 

V následujícím tabelárním přehledu (tabulka č. 4) jsou uvedena nejvýznamnější vypouštění 
průmyslových a ostatních vod, jejichž množství v roce 2014 bylo vyšší než 500 tis. m3. Obrázek č. 3 
zobrazuje nejvýznamnějších vypouštění průmyslových a ostatních vod v předmětném roce. 

Tab. 4 Přehled nejvýznamnějších vypouštění průmyslových a ostatních vod (tis. m3/r) v roce 2014. 

 Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 

Index 
2013 2014 

Elektrárna Horní Počaply - chladící vody Labe 826,847 293.325,7 299.988,4 1,02 

Mondi Štětí Labe 820,709 25.583,0 27.974,0 1,09 

Lovochemie Lovosice-NK (výt.B-MBČ,C,D)+chladící Labe 788,090 9.890,4 10.783,5 1,09 

Lovochemie Lovosice - CHČOV (výtok A) Labe 786,182 6.210,5 6.230,9 1,00 

Elektrárna Mělník, Horní Počaply - pojistná nádrž Labe 828,311 574,6 837,2 1,46 

Setuza Ústí nad Labem Labe 763,820 585,5 597,4 1,02 

celkem vybrané vypouštění průmyslových a ostatních vod v tis. m3 336.169,7 346.411,4 1,03 

celkem vypouštění průmyslových a ostatních vod v tis. m3 337.744,6 347.637,7 1,03 

 
 

 

Obr. 3 Lokalizace vypouštění odpadních vod průmyslových a ostatních (nad 500 tis. m3) v roce 2014. 

 
 

2.1.3 Přehled vypouštění důlních vod   

Na území vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici se nenacházejí žádné 
významnější vypouštění důlních vod, jejichž množství v roce 2014 bylo vyšší než 500 tis. m3. 
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2.2 Množství produkovaného a vypouštěného znečištění 

Bilanční hodnocení se týká znečištění z evidovaných bodových zdrojů. Účelem bilance 
produkovaného a vypouštěného znečištění je zjistit míru produkovaného znečištění a úroveň jeho 
čištění. Následně jsou identifikovány nejvýznamnější znečišťovatelé v úseku vlastního toku Labe od 
soutoku s Vltavou po státní hranici. 

2.2.1 Množství produkovaného znečištění  

Celkové množství produkovaného znečištění bodovými zdroji za rok 2014 v bilancovaných 
ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5), chemická spotřeba kyslíku dichromanem 
(CHSKCr), nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), amoniakální dusík (N-NH4

+), 
anorganický dusík (Nanorg) a celkový fosfor (Pcelk) uvádí pro úsek vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou 
po státní hranici tabulka č. 5.  

 

 

Tab. 5 Množství produkovaného znečištění (t). 

 Ukazatel znečištění rok 2013 rok 2014 Index (%) 

 Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 10.261 10.200 0,99 

 Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 27.031 25.220 0,94 

 Nerozpuštěné látky 9.969 9.317 0,93 

 Rozpuštěné anorganické soli 77.295 75.592 0,98 

Amoniakální dusík 767 603 0,79 

 Anorganický dusík 959 735 0,77 

 Fosfor celkový 164 159 0,97 

 
Vysvětliky: 
Ukazatel znečištění ................... název ukazatele znečištění 
rok 2013.................................... produkované znečištění v roce 2013 v tunách 
rok 2014.................................... produkované znečištění v roce 2014 v tunách 
Index 14/13 (%) ........................ index vyjadřující poměr produkovaného znečištění za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 v % 

 
 

Posouzením souhrnných hodnot v roce 2014 s hodnotami předešlého roku lze konstatovat 
stagnaci nebo mírný pokles u všech bilancovaných ukazatelů produkovaného znečištění. 

 

 

 

 

Tabulka č. 6 poskytuje přehled významných zdrojů znečištění, u kterých byla v roce 2014 
produkce BSK5 nad 500 t/r.  
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Tab. 6 Přehled významných zdrojů znečištění s produkcí nad 500 t/rok BSK5 v roce 2014. 

 

Název místa Tok ř.km 
Množství 
tis. m3/rok 

BSK5 

t/rok 

CHSKCr 

t/rok 

NL 
t/rok 

RAS 
t/rok 

N-NH4
+ 

t/rok 

Nanorg 
t/rok 

Pcelk 
t/rok 

Papírny Štětí Labe 820,709 27.974,0 5.119,2 13.483,5 2.433,7 29.764,3 26,5 32,7 13,0 

Ústí nad Labem - ČOV Labe 764,354 8.578,1 1.841,6 4.468,7 3.941,8 32.750,0 243 246,5 56,8 

Litoměřice - ČOV vedl. ram. Labe  0,462 2.820,3 1.053,1 2.533,1 1.666,8 2.115,2 98,8 99,7 40,5 

Setuza Ústí nad Labem Labe 763,82 597,4 970,3 1.488,0 106,9 497,8 7,5 11,9 5,9 

celkem vybrané zdroje s produkcí nad 500 t/r BSK5 39.969,8 8.984,2 21.973,3 7.627,2 65.127,3 375,8 390,8 116,2 

celkem všechny bilancované zdroje 365.997,2 10.200,2 25.220,2 9.316,7 75.591,3 602,9 735,0 158,4 
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2.2.2 Množství vypouštěného znečištění  

Celkové množství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů za rok 2014 v bilancovaných 
ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5), chemická spotřeba kyslíku dichromanem 
(CHSKCr), nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), amoniakální dusík (N-NH4

+), 
anorganický dusík (Nanorg) a celkový fosfor (Pcelk) uvádí tabulka č. 7.  

Tab. 7 Množství vypouštěného znečištění (t). 

Ukazatel znečištění rok 2013 rok 2014 Index (%) 

Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 413 412 1,00 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 4.459 3.918 0,88 

Nerozpuštěné látky 804 669 0,83 

Rozpuštěné anorganické soli 72.569 71.693 0,99 

Amoniakální dusík 124 123 1,00 

Anorganický dusík 433 339 0,79 

Fosfor celkový 32 24 0,75 

 
Vysvětliky: 
Ukazatel znečištění ................... název ukazatele znečištění 
rok 2013.................................... vypouštěné znečištění v roce 2013 v tunách 
rok 2014.................................... vypouštěné znečištění v roce 2014 v tunách 
Index 14/13 (%) ........................ index vyjadřující poměr vypouštěného znečištění za rok 2014 ve vztahu k roku 2013 

 

 

Tabulka č. 8 na následující straně uvádí přehled zdrojů znečištění, u kterých v roce 2014 
vypouštěné BSK5 přesáhlo 15 t/rok.  
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Tab. 8 Přehled významných zdrojů znečištění s vypouštěním nad 15 t/rok BSK5 v roce 2014. 

 

Název místa Vodní tok ř.km 
Množství 
tis. m3/rok 

BSK5 
t/rok 

CHSKCr 

t/rok 

NL 
t/rok 

RAS 
t/rok 

N-NH4
+ 

t/rok 
Nanorg 

t/rok 

Pcelk 

t/rok 

Mondi Štětí Labe 820,709 27.974,0 167,6 2825,4 358,1 26.659,2 17,3 44,5 6,5 

Lovochemie Lovosice - CHČOV (výtok A) Labe 786,182 6.230,9 130,2 289,7 18,7 3.551,6 39,3 96,6 0,9 

Lovochemie Lovosice-NK (výt.B-MBČ,C,D)+chladící Labe 788,090 10.783,5 32,4 185,5 125,1 2.566,5 4,4 38,8 1,3 

Malé Žernoseky - VK Labe 784,600 95,0 28,5 45,3 8,1 19,0 1,9 2,1 0,4 

Celkem vybrané zdroje s vypouštěním nad 15 t/r BSK5 45.083,4 358,7 3.345,9 510 32.796,3 62,9 182 9,1 

Celkem všechny bilancované zdroje 365.997,2 411,8 3.918,2 668,9 71.692,3 122,5 339,7 23,6 
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Tabulka č. 9 uvádí rozdělení zdrojů znečištění do velikostních kategorií podle vypouštěného 
znečištění v ukazateli BSK5 . 

Tab. 9 Velikostní rozdělení zdrojů znečištění podle množství vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5. 

  
Kategorie v tunách BSK5 

pod 3 3-15 15-50 50-100 nad 100 

počet zdrojů 37 4 2 - 2 

množství BSK5 v tunách 15,56 37,55 60,85 - 297,79 

v % z celk. počtu zdrojů 82,22 8,88 4,44 - 4,44 

v % z množství BSK5 3,78 9,12 14,78 - 72,32 

 

Množství produkovaného znečištění oproti roku 2013 mírně kleslo. U všech bilancovaných 
ukazatelů byl zaznamenán pokles, výjimkou jsou ukazatele BSK5 a Pcelk., které stagnovaly. Výraznější 
pokles byl zaznamenán u Nanorg. a N-NH4

+. Co se týče vypouštěného znečištění došlo k výraznějšímu 
snížení pouze v ukazateli Nanorg., a Pcelk., dále bylo mírné snížení zaznamenáno v bilancovaných 
ukazatelích CHSKCr a NL. Stagnace byla vyhodnocena u ukazatelů RAS, N-NH4

+ a BSK5. 

Největšími znečišťovateli vody v úseku vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici 
v ukazatelích organického znečištění a nerozpuštěných látek v současné době jsou Mondi Štětí a.s. a 
Lovochemie a.s. Lovosice. Následují velká města - vypouštění z městských ČOV a výustí veřejných 
kanalizací: ČOV Ústí nad Labem, VK Malé Žernoseky, ČOV Ústí nad Labem, ČOV Litoměřice, ČOV 
Děčín a ČOV Mělník. Na ČOV Ústí nad Labem jsou též odváděny odpadní vody ze společnosti 
SPOLCHEMIE, a.s. Největším znečišťovatelem vody amoniakálním dusíkem (N-NH4

+) je Lovochemie 
a.s. Lovosice. Podstatné množství fosforu (Pcelk.) je vypouštěno do toků z velkých městských ČOV a 
z Mondi Štětí a.s.  
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3. Závěr 

V dílčí zprávě jsou zahrnuty výsledky bilance vypouštění vod do vodních toků v úseku vlastního 
toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici.  

Množství vypuštěných vod do vod povrchových se oproti roku 2013 zvýšilo. Došlo k navýšení  
množství vypuštěných vod v průmyslu a energetice, naopak k mírný pokles množství vypouštěných vod 
byl zaznamenán u veřejných kanalizací. Výrazněji méně odpadních vod bylo v roce 2014 vypouštěno 
z ČOV Mělník, ČOV Ústí nad Labem a ČOV Litoměřice.  

Největšími znečišťovateli vody v úseku vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici 
v ukazatelích organického znečištění a nerozpuštěných látek jsou v současné době Mondi  Štětí a.s. a 
Lovochemie a.s., Lovosice. Následují velká města, vypouštění z ČOV a výustí veřejných kanalizací - 
ČOV Ústí nad Labem, VK Malé Žernoseky, VK Ústí nad Labem, ČOV Litoměřice, ČOV Děčín a ČOV 
Mělník. Největším znečišťovatelem vody amoniakálním dusíkem je Lovochemie a.s., Lovosice. 
Podstatné množství fosforu je vypouštěno do toků z velkých městských ČOV a z Mondi  Štětí a.s.  

Z výše uvedených hodnot množství vypuštěných vod je patrné, že na území v úseku vlastního 
toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici tvoří podstatnou část odpadní vody z energetiky. Přesto, 
že je trendem posledních 3 let výraznější snižování vypouštění těchto vod, v roce 2014 došlo k nárůstu 
a to především z důvodu většího množství vypouštěných chladících vod z Elektrárny Horní Počaply, 
suverénně největšího producenta odpadních vod na sledovaném území. 
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Příloha  

Přehled nejvýznamnějších vypouštění z veřejných kanalizací  

Název místa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
RM 

(tis. m3) 

Liberec - ČOV 1.931,0 1.238,3 1.538,7 1.465,3 1.671,5 1.506,4 1.531,9 1.320,1 1.525,1 1.456,9 1.153,3 1.642,8 17.981,3 

Hradec Králové - ČOV 1.140,2 897,3 1.182,8 967,8 1.339,7 1.111,2 1.047,5 981,5 1.340,6 1.063,0 899,2 995,0 12.965,7 

Pardubice - BČOV 1.023,7 820,9 1.122,9 1.045,3 1.314,4 1.000,2 962,9 949,5 1.189,8 909,8 802,7 940,1 12.082,1 

Ústí nad Labem - ČOV 658,6 659 701,0 646,3 748,7 680,3 798,2 705,6 678,5 770,0 767,4 764,5 8.578,1 

Trutnov - ČOV 524,0 473,3 524,0 507,1 524,0 507,1 524,0 524,0 507,1 524,0 507,1 524,0 6.169,6 

Děčín - ČOV 287,8 286,9 359,7 338,3 350,2 330,7 420,3 343,0 359,0 391,2 344,0 404,4 4.215,4 

Dvůr Králové nad Labem - SČOV 295,0 231,3 283,1 279,5 290,8 243,3 275,2 281,4 308,8 286,4 259,7 310,0 3.344,4 

Náchod - ČOV 293,5 223,7 307,7 286,0 366,5 289,0 263,5 266,2 301,6 262,0 213,4 262,0 3.335,0 

Kolín - ČOV 277,7 207,4 261,3 241,1 338,0 281,3 274,3 260,5 321,0 244,0 219,2 253,4 3.179,2 

Litoměřice - ČOV 255,3 236,4 221,0 218,1 258,3 204,8 225,5 215,4 266,8 248,6 224,3 245,7 2.820,3 

Kutná Hora - ČOV 239,2 209,4 238,4 210,0 254,1 226,6 224,5 211,3 232,5 234,5 202,9 231,2 2.714,7 

Chrudim - ČOV Májov 206,4 168,5 211,1 195,9 268,0 249,6 225,3 233,7 256,8 226,2 207,3 219,8 2.668,7 

Litomyšl - ČOV 192,7 176,4 204,4 206,2 229,2 189,3 191,9 232,0 251,9 242,6 202,6 194,7 2.514,0 

Česká Třebová - ČOV 168,4 154 206,0 219,0 250,1 166,7 155,9 211,4 260,7 197,4 185,2 221,6 2.396,5 

Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk 197,6 146,8 183,3 155,0 190,3 165,1 187,8 179,5 203,9 193,0 158,2 180,9 2.141,3 

Praha - Miškovice - PČOV 169,9 142,7 162,8 144,5 202,3 200,4 184,1 166,3 194,7 206,9 178,4 149,6 2.102,5 

Hlinsko - ČOV 131,1 132,6 180,4 187,9 203,9 183,5 148,2 187,7 230,4 175,2 146,2 172,9 2.079,9 

Ústí nad Orlicí - ČOV 159,5 144,1 159,5 154,3 159,5 154,3 159,5 159,5 154,3 159,5 154,3 159,5 1.877,8 

Vrchlabí - ČOV 213,9 125,2 193,0 179,1 164,9 118,4 142,3 120,3 129,3 148,8 122,3 213,4 1.871,3 

Jičín - ČOV 157,4 122 149,0 146,0 166,2 136,6 141,0 119,0 141,4 132,3 118,4 147,3 1.676,7 

Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky 146,8 123,4 141,5 147,9 165,7 127,7 132,6 130,2 150,8 143,5 125,7 139,0 1.674,7 

Poděbrady - ČOV 141,6 119,4 135,4 132,5 152,6 149,2 137,9 128,0 141,0 131,7 124,7 138,0 1.632,0 

Nymburk - ČOV 119,3 116 104,1 114,9 136,0 130,2 140,9 129,6 105,9 159,5 135,7 147,2 1539,3 

Jilemnice Devro - SČOV 95,7 107,3 136,7 123,1 135,3 111,6 149,3 117,8 118,0 110,6 91,6 112,9 1.410,0 

SLEZAN Frýdlant v Čechách - SČOV 117,7 98,1 116,5 116,2 126,4 116,8 94,1 104,1 139,6 133,1 118,9 124,3 1.405,7 

Vysoké Mýto - SČOV 115,7 85,1 109,8 109,0 153,1 127,1 118,5 112,2 138,8 101,4 78,1 95,5 1.344,3 

Turnov - ČOV 84,3 97,6 109,4 108,5 122,7 101,6 114,9 101,1 133,2 106,9 84,4 117,3 1.281,9 

Jaroměř - ČOV 103,8 81,3 106,4 107,6 116,7 106,5 106,6 113,4 116,6 93,3 84,8 100,3 1.237,3 

Brandýs n.L. - Stará Boleslav - ČOV 105,5 89,4 99,0 94,3 121,5 103,5 97,9 92,3 116,8 106,0 93,5 102,4 1.222,1 

Čelákovice - ČOV 93,0 81,4 93,5 97,3 107,6 85,1 93,7 90,3 98,2 90,7 82,2 92,3 1.105,3 

Chotěboř - ČOV 68,2 63,1 78,6 72,2 102,4 72,2 78,1 76,7 166,9 112,2 78,3 115,7 1.084,6 

Lysá nad Labem - ČOV 94,0 80,2 88,6 82,6 97,7 90,9 76,4 73,6 94,5 106,2 79,5 87,3 1.051,6 

Mělník - ČOV 101,2 80,1 97,8 78,6 96,5 91,7 74,9 83,8 90,0 85,7 83,2 78,7 1.042,1 

Broumov - ČOV 81,0 68,1 91,0 87,8 133,3 104,3 93,9 64,6 91,6 82,4 64,6 62,7 1.025,4 

Praha - Kbely - PČOV 74,4 61,3 71,2 64,3 91,0 86,8 83,2 73,9 95,7 95,7 81,5 77,1 956,2 

Rychnov nad Kněžnou - ČOV 87,5 80,2 73,9 88,0 86,6 113,3 71,3 63,3 88,2 65,2 54,8 60,5 932,8 

Hrádek nad Nisou - ČOV 115,3 69,2 84,7 77,6 76,3 71,2 75,3 63,5 78,0 71,5 57,0 81,4 921,0 

Letohrad - ČOV 80,2 62,4 60,0 70,1 83,4 74,8 75,1 88,8 101,6 80,6 66,2 68,7 912,1 

Týniště nad Orlicí - ČOV 82,3 99,0 74,3 85,1 67,6 70,7 66,6 64,8 57,9 72,3 82,1 79,2 902,0 
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Název místa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
RM 

(tis. m3) 

Nové Město n. M. - SČOV Krčín 60,9 37,3 63,8 72,0 95,4 80,0 85,2 69,9 105,5 87,4 69,7 58,6 885,7 

Nová Paka - SČOV 85,2 61,0 80,4 72,7 83,9 59,7 72,1 64,3 77,0 66,3 53,9 82,1 858,6 

Harrachov - ČOV 101,4 69,2 82,0 72,9 87,7 60,6 77,6 66,2 59,9 58,6 44,3 53,0 833,5 

Semily - ČOV 82,7 54,6 73,3 66,4 82,7 68,0 71,7 48,9 72,5 65,6 62,6 67,7 816,6 

Holice - ČOV 73,8 63,8 68,8 73,2 82,9 75,2 64,3 61,8 72,8 63,7 54,5 60,7 815,5 

Nový Bydžov - SČOV 78,7 59,6 71,9 60,5 79,4 59,3 60,6 60,2 71,5 69,3 62,5 65,9 799,4 

Čáslav - nová ČOV 66,5 43,1 60,6 58,7 76,8 54,1 58,2 70,1 94,6 75,0 63,6 75,3 796,6 

Roudnice nad Labem - ČOV 67,1 68,3 64,9 74,6 66,8 59,8 64,5 47,0 62,0 76,7 62,1 80,9 794,8 

Praha - Horní Počernice - ČOV Čertousy 54,7 46,5 58,8 51,4 71,2 52,1 52,9 48,3 65,5 59,0 52,9 58,5 671,6 

Police nad Metují - SČOV 57,6 43,9 52,0 57,2 68,3 61,4 59,6 50,3 56,3 46,8 38,1 49,5 641,0 

Český Brod - ČOV 56,1 34,3 38,7 37,5 55,8 54,8 54,5 53,4 72,9 58,3 60,7 58,8 635,9 

Přelouč - ČOV 51,3 42,8 47,3 49,4 56,2 50,8 48,7 48,1 59,2 50,1 41,5 49,6 594,9 

Červený Kostelec - ČOV 62,5 41,0 51,0 48,7 57,5 50,0 48,6 41,1 54,4 47,4 36,6 54,2 592,8 

Česká Skalice - ČOV 59,1 41,8 52,6 46,9 38,1 48,8 47,7 51,5 60,4 50,4 40,8 48,3 586,4 

Choceň - ČOV 41,5 33,6 40,5 44,7 50,3 45,0 39,6 44,2 55,9 43,1 36,6 44,7 519,7 

Lomnice nad Popelkou - ČOV 59,0 36,0 52,6 43,6 56,7 38,8 36,0 28,3 51,3 43,4 33,3 39,6 518,5 

celkem vybrané (nad 500 tis. m3/rok) 11.488,3 9.235,5 11.221,8 10.580,4 12.572,6 10.798,6 10.907,1 10.293,5 12.069,4 10.981,7 9.546,4 11.061 130.756,5 

celkem vše 14.831,3 12.094,3 14.559,6 13.794,3 16.367,9 14.047,1 14.122,3 13.354,7 15.652,5 14.233,9 12.461,6 14.457,5 169.976,9 

 

 

 

Přehled nejvýznamnějších vypouštění důlních vod 

Název místa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
RM 

(tis. m3) 

Sklopísek Střeleč (Libuňka) - důlní v. 165,5 138,7 144,5 142,2 152,6 146,8 154,5 147,8 165,2 134,7 144,4 173,5 1.810,3 

VUD - Důl Zdeněk Nejedlý, Rtyně v P. 115,9 109,1 107,8 102,8 105,8 100,7 101,7 103 99,9 103,8 100,3 95,7 1.246,5 

celkem vybrané (nad 500 tis. m3/rok) 281,3 247,8 252,3 245 258,4 247,6 256,2 250,8 265,1 238,5 244,8 269,1 3.056,9 

celkem vše 497,5 420,8 455,7 446,4 510,3 504,2 465 448,5 494,4 418 400,9 447,8 5.509,4 
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Přehled nejvýznamnějších vypouštění průmyslových a ostatních vod 

Název místa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
RM 

(tis. m3) 

Elektrárna Horní Počaply - chladící vody 20.477,1 30.641,0 34.729,3 33.270,9 27.892,6 16.110,0 23.983,4 14.040,0 15.673,3 24.456,2 26.815,7 31.898,9 299.988,4 

Elektrárna Opatovice - odvaděč oteplené vody 12.131,1 8.300,6 11.087,7 11.093,2 4.694,0 5.387,0 15.472,8 18.484,6 12.280,6 9.997,7 9.192,5 10.582,1 128.704,0 

Papírny Štětí 2.053,0 1.867,0 2.334,0 2.299,0 2.457,0 2.570,0 2.901,0 2.643,0 2.418,0 1.769,0 2.281,0 2.382,0 27.974,0 

Elektrárna Kolín - chladící vody - výpusť II. 443,0 396,0 1.440,3 1.070,9 1.473,8 1.400,5 1.502,2 1.753,8 1.511,3 1.154,0 1003,2 744,7 13.893,7 

Lovochemie Lovosice-NK (výt.B-MBČ,C,D)+chladící 552,5 510,7 515,3 850,5 1.145,9 1.333,6 1.375,1 1.323,0 545,9 1.237,2 869,5 524,3 10.783,5 

Spolana Neratovice - ČOV (K 10) 796,2 750,0 943,5 864,8 531,1 837,0 936,9 907,2 1005,4 993,5 790,1 738,3 10.094,0 

Lovochemie Lovosice - CHČOV (výtok A) 491,1 492,0 539,6 518,4 613,6 646,1 775,7 657,0 216,1 422,5 411,9 446,9 6.230,9 

Spolana Neratovice - kanál K7 197,6 391,3 605,4 484,9 95,6 369,5 882 815,0 886,1 570,5 412,9 277,6 5.988,5 

Synthesia Pardubice - odkaliště č.7 441,8 338,1 349,3 359,9 405,6 378,9 388,7 341,8 376,4 393,5 417,3 440,8 4.632,1 

Elektrárna Chvaletice - II. chladící voda (odluh) 235,9 232,5 253,2 219,6 160,1 136,4 120,8 129,1 270,0 294,1 326,3 231,4 2.609,4 

Synthesia Pardubice - Butanolský kanál 199,4 157,7 146,4 171,8 211,2 241,2 241,0 167,0 271,6 271,6 205,9 223,0 2.507,8 

Teplárna Dvůr Králové - průtočné chlaz. - výtok II 0 0 123,2 268,6 266,1 264,3 287,3 228,1 230,4 196,2 153,9 64,2 2.082,3 

Elektrárna Chvaletice - I. spol. odtok UN + BČOV 107,6 83,8 106,6 89,9 105,9 86,3 102,4 117,0 119,7 103,5 85,0 107,2 1.214,9 

ŠKO-ENERGO s.r.o. Mladá Boleslav 78,4 57,2 79,6 80,0 108,2 104,0 120,1 68,6 95,8 87,9 69,1 69,5 1.018,3 

Elektrárna Poříčí - výtok II. do Úpy 74,0 57,6 72,9 57,2 76,6 86,8 63,6 96,0 97,4 84,4 134,1 71,9 972,5 

Elektrárna Mělník, Horní Počaply - pojistná nádrž 60,8 48,6 41,6 68,3 114,6 85,7 60,1 93,3 103,2 49,3 50,9 60,9 837,2 

KRPA PAPER, a.s. Hostinné - ČOV 59,5 52,6 58,8 59,5 57,1 59,7 66,7 66,3 74,5 67,9 64,4 58,6 745,4 

LZ Draslovka 45,9 40,4 49,2 57,4 71,2 56,2 60,3 61,9 62,9 58,7 38,5 67,5 670,2 

Setuza Ústí nad Labem 50,7 45,8 50,7 49,1 50,7 49,1 50,7 50,7 49,1 50,7 49,1 50,7 597,4 

Elektrárna Poříčí - výtok III. odkaliště Debrné 53,5 44,2 46,5 47,9 48,0 46,9 45,6 42,4 46,3 44,4 40,6 47,9 554,3 

celkem vybrané (nad 500 tis. m3/rok) 38.548,9 44.506,9 53.573,3 51.981,9 40.578,9 30.249,3 49.436,4 42.085,7 36.334,1 42.302,8 43.412,1 49.088,5 522.098,7 

celkem vše 39.509,2 45.276,2 54.455,5 52.898,5 41.517,7 31.149,7 50.315,8 42.914,5 37.273,6 43.411,7 44.460,2 50.095,1 533.277,6 

 
 


