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VáÏení ãtenáfii, váÏené kolegynû a kolegové vodohospodáfii,

po letech 1997, 1998, 2000 a 2001, kdy bylo hydrologické povodí Labe opakovanû zasaÏeno rozsáhl˘mi 
povodnûmi, byl uplynul˘ rok pro státní podnik Povodí Labe rokem, ve kterém byli vodohospodáfi‰tí pracovníci
postaveni pfied tûÏkou provûrku sv˘ch odborn˘ch, fyzick˘ch, psychick˘ch i lidsk˘ch kvalit. Tou byla srpnová
katastrofální povodeÀ, která pfiekonala dosud v‰echny sledované hodnoty prÛtokÛ na Vltavû a na Labi a mûla 

niãivé úãinky pro rozsáhlá území âeské republiky pfiedev‰ím v hydrologickém povodí Vltavy a Labe.
Jsem rád, Ïe mohu konstatovat, Ïe pracovníci státního podniku Povodí Labe v této nároãné provûrce 

profesionality obstáli. MÛj dík patfií pfiedev‰ím hrázn˘m, jezn˘m a v‰em tûm, ktefií bez odpoãinku, kaÏd˘ na
svém místû, plnili více neÏ jen své pracovní povinnosti a pomáhali  organizovat záchranné práce. V této 
souvislosti chci zmínit zejména fieditele závodu Dolní Labe Ing. Jindfiicha Zídka, kter˘ se spolu se sv˘mi 
spolupracovníky za nesmírnû tûÏk˘ch a nebezpeãn˘ch podmínek úãastnil boje proti Ïivlu pfiímo v terénu 

po boku elitních záchrann˘ch sborÛ. OceÀuji  i nároãnou a kvalitní ãinnost vodohospodáfiského dispeãinku, 
vedeného Ing. Karlem Dostálem, kter˘ pfiesnou a vysoce profesionální ãinností poskytoval neoceniteln˘ 

nástroj pro ãinnost povodÀov˘ch komisí.
JiÏ v loÀském roce byly zahájeny práce na likvidaci následkÛ povodnû na státním vodohospodáfiském majetku,

k nûmuÏ má státní podnik Povodí Labe právo hospodafiit. Bûhem krátké doby se podafiilo, byÈ provizornû, 
obnovit provoz v‰ech vodních dûl na Labi a zajistit obnovení manipulací nezbytn˘ch pro zaji‰tûní odbûrÛ vody.

Tyto ãinnosti byly zaji‰Èovány vlastními prostfiedky státního podniku Povodí Labe a Ministerstvo zemûdûlství
poskytlo cca 20 mil. Kã. Souãasnû byl pfiipraven soubor investiãních i neinvestiãních akcí k nápravû ‰kod 
zpÛsoben˘ch povodní. Z obrovského rozsahu povodÀov˘ch ‰kod je zfiejmé, Ïe jejich náprava není moÏná 

bez finanãní spoluúãasti státu. Jsem rád, Ïe se podafiilo na nápravu povodÀov˘ch ‰kod zajistit dostatek 
finanãních prostfiedkÛ z úvûru Evropské investiãní banky.

V˘znamnou prioritou vodního hospodáfiství je protipovodÀová prevence. OceÀuji, Ïe kolektiv 
Ing. Mariana ·ebesty jiÏ v loÀském roce zahájil v˘stavbu nûkolika akcí z tohoto programu a pfiipravuje realizaci
dal‰ích. Vûfiím, Ïe organizaãní pfiípravû staveb bude vûnována náleÏitá péãe a oãekávám, Ïe v‰echny tyto stavby

budou kvalitnû a vãas dokonãeny. Spolu s vlastní odpovûdností kaÏdého obãana za ochranu svého majetku, 
mohou b˘t tyto stavby financované za spoluúãasti státu oprávnûn˘m zdrojem pocitu bezpeãí 

pfied vodním Ïivlem. 
Rok 2002 bude v myslích nejen vodohospodáfiÛ, ale i v‰ech spoluobãanÛ, natrvalo zaznamenán jako rok 

pfiírodní katastrofy obrovsk˘ch rozmûrÛ zpÛsobené vodním Ïivlem. Pro nás vodohospodáfie v‰ak také znamená
v˘zvu, Ïe se nesmíme uzavfiít do sv˘ch úspûchÛ a musíme svou profesionální úroveÀ trvale zvy‰ovat. 

K ní bezesporu patfií i schopnost vést dialog s obãanskou vefiejností, zejména o problematice protipovodÀové
prevence. V tomto ohledu bude rok 2003 nejdÛleÏitûj‰ím. Dovolte, abych pfii plnûní tûchto nároãn˘ch úkolÛ

upfiímnû popfiál státnímu podniku Povodí Labe mnoho zdaru. 

Ing. Karel Tureãek  
námûstek ministra zemûdûlství âR

a pfiedseda dozorãí rady
Povodí Labe, státní podnik
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Od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost nov˘ zákon o vodách, kter˘ v souladu s koncepcí
Evropského spoleãenství vymezuje právní povahu vod, vlastnické vztahy, 
hospodafiení s vodami, ochranu povrchov˘ch a podzemních vod a vytváfií 

komplexní systém financování v oboru vodního hospodáfiství zahrnující postavení
uÏivatelÛ a zneãi‰ÈovatelÛ a specifikaci podmínek pro moÏnost úhrady opatfiení
a ãinností ve vefiejném zájmu. Zavádí téÏ nûkolik nov˘ch institutÛ v souvislosti 

s implementací poÏadavkÛ smûrnic Evropského spoleãenství v oblasti vodní politiky
na úseku plánování, monitoringu a provozní ãinnosti. Pfiijetím nového zákona 

o vodách se vytvofiila odpovídající legislativa pro hospodafiení s vodou a ochranu
v trÏním prostfiedí a zajistila v˘chozí pozice pro transpozici Rámcové smûrnice 

vodní politiky Evropského parlamentu do legislativního systému âR.
Pokud se t˘ká postavení podnikÛ Povodí, jejich pÛsobnost se roz‰ífiila z dosavadních

správcÛ vodních tokÛ a objektÛ na nich do role komplexních vodohospodáfiÛ 
v povodí, tedy správcÛ povodí, coÏ s sebou pfiiná‰í nejen nové pravomoci, 

ale zejména fiadu nov˘ch ãinností a povinností.
Voda je v‰ak nejen nezbytn˘m fenoménem podmiÀujícím Ïivot na této planetû, 
ale nûkdy i devastujícím Ïivlem. âeská republika, zejména povodí Vltavy a ãást 

povodí Labe, byla v srpnu postiÏena zcela mimofiádnou povodní, nejvût‰í 
od 11. století, s niãiv˘mi dopady na obyvatelstvo, infrastrukturu a vodohospodáfisk˘
majetek. O prÛbûhu a rozsahu této povodnû i jejím dopadu na mnohé lidské osudy

byla vefiejnost podrobnû informována sdûlovacími prostfiedky a zcela jistû bude 
tato událost zdokumentována také fiadou publikací.

Povodí Labe, státní podnik se stal pfiím˘m úãastníkem povodnû nejen 
prostfiednictvím ãinností vodohospodáfiského dispeãinku, v˘znamného nástroje 
pfii monitorování celé události a také úãastí v rÛzn˘ch úrovních povodÀov˘ch 
komisí, vykonávajících v dan˘ch situacích funkci fiídících orgánÛ státní správy 
a samosprávy, ale zejména pfii konkrétních ãinnostech v terénu, zahrnujících 

manipulace na jezech a pfiehradách, kontinuální bezpeãnostní prohlídky vodních 
tokÛ a objektÛ na nich a v neposlední fiadû také i souãinnost s obyvatelstvem 

ãi ohroÏen˘mi právními subjekty. Ve‰keré tyto ãinnosti mûly za úkol pfiedev‰ím
zmírnit niãivé úãinky povodnû nevídan˘ch parametrÛ technick˘mi a organizaãními

prostfiedky. Bezprostfiednû po povodni se nám díky nezmûrnému úsilí podafiilo 
bûhem krátké doby, byÈ v provizorním reÏimu, zprovoznit ve‰kerá vodní díla 

na postiÏeném úseku Labe a umoÏnit na nich manipulace, které jsou nezbytné pro
zaji‰tûní odbûrÛ vody, vytváfiení plavebních podmínek a dal‰í provozní úãely.

Komplexní uvedení celé postiÏené oblasti do pÛvodního stavu si v‰ak vyÏádá mnoha
let znaãného úsilí a finanãních prostfiedkÛ. Ve stínu této katastrofy byly 

zaznamenány i mnohé dal‰í povodnû, pfiedev‰ím v oblasti Jizersk˘ch hor, 
v povodí Chrudimky a Doubravy. Také v tûchto pfiípadech povodnû zpÛsobily 

stamilionové ‰kody na svûfieném státním majetku.
V‰em na‰im pracovníkÛm bych rád touto cestou podûkoval za morální pfiístup, 
fyzickou obûtavost a profesionalitu pfii fie‰ení mimofiádn˘ch úkolÛ za vypjat˘ch 

situací i za celoroãní kvalitnû odvedenou práci pfii bûÏném reÏimu. 
Velice si cením postojÛ Vlády âR a Parlamentu âR, které umoÏnily operativnû 

vytvofiit programy pro ãerpání státních prostfiedkÛ na odstraÀování povodÀov˘ch
‰kod i realizaci nov˘ch protipovodÀov˘ch opatfiení. Dûkuji zakladateli Povodí Labe,
státní podnik a dozorãí radû za podporu, koordinaci, ale i kontrolu na‰ich ãinností,
dále v‰em odbûratelÛm vod a uÏivatelÛm vodních tokÛ za korektní obchodní vztahy

a vyuÏívání na‰ich sluÏeb.

Ing. Tomá‰ Vanûk
generální fieditel Povodí Labe, státní podnik
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Dnem 1. ledna 2002 nabyl úãinnosti základní vodohospodáfisk˘ dokument, usmûrÀující rozsah ãinností Povodí
Labe, státního podniku, tj. zákon ã. 254/2001 Sb., o vodách. Z tohoto titulu byly zmûnûny základní statutární do-
kumenty státního podniku Zakládací listina pod ãj. 2630/2002-1000 ze dne 12. 2. 2002 a Statut pod ãj. 14540/2002-
1000 ze dne 23. 5. 2002, které byly uloÏeny do sbírky listin u Krajského soudu v Hradci Králové. ZároveÀ byl
u téhoÏ krajského soudu aktualizován v˘pis z obchodního rejstfiíku v oddíle A, vloÏce 9473 pod ãíslem v˘pisu
11874/2002 ze dne 16. 5. 2002. Na zákon o vodách navázala vyhlá‰ka ã. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, vymezující
územní pÛsobnost státního podniku pro úãely plánování v oblasti vod.

Dal‰í podstatnou zmûnu v oblasti právního reÏimu hospodafiení s majetkem státu v rozsahu vymezeném zákonem
ã. 305/2000 Sb., o povodích, vyvolal zákon ã. 501/2001 Sb., podle nûhoÏ s úãinností od 31. 12. 2001 pro státní pod-
niky Povodí pozbyl platnosti zákon ã. 219/2000 Sb., o majetku âeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. S úãinností od 1. ãervence 2002 byla zákonem ã. 202/2002 Sb. pfiijata dal‰í zmûna upravu-
jící hospodafiení státních podnikÛ s majetkem státu do souãasn˘ch pomûrÛ.

V prÛbûhu roku se uskuteãnila celkem tfii jednání dozorãí rady, pfii nichÏ byla odsouhlasena jiÏ zmínûná úprava
Statutu státního podniku, projednán vûcn˘ a finanãní plán na rok 2002, jeho úpravy a aktuální v˘sledky hospodafie-
ní státního podniku.

Hospodáfisk˘ plán Povodí Labe, státní podnik na rok 2002 byl sestaven s ohledem na zákonné povinnosti státní-
ho podniku, jako správce vodních tokÛ, dále na povinnosti vypl˘vající z práva hospodafiit s vodními díly, na v˘-
hledov˘ plán investic a oprav s pfiihlédnutím k souãasnému fyzickému stavu hmotného majetku, závûry z tech-
nicko bezpeãnostních prohlídek vodních dûl a vodních tokÛ, rozhodnutí vodoprávních ãi jin˘ch orgánÛ státní
správy, na v˘‰i podpory státu na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod a protipovodÀov˘ch opatfiení ãi dal‰í dotaãní
programy. Z tohoto pohledu bylo zejména zohlednûno následující:

• zákon ã. 490/2001 Sb., o státním rozpoãtu âeské republiky na rok 2002, kter˘ stanovil objem finanãních prostfiedkÛ ze
státních zdrojÛ na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 1997, 1998 a 2000, na protipovodÀová opatfiení, na
provoz a údrÏbu dopravnû v˘znamn˘ch vodních cest z kapitoly MZe âR, dále na rozvoj dopravnû v˘znamn˘ch
vodních cest z SFDI a na Program revitalizace fiíãních systémÛ a program Péãe o krajinu z kapitoly MÎP âR;

• pfiíloha ã. 10 zákona ã. 490/2001 Sb. - závazná pravidla pro poskytování finanãních prostfiedkÛ v oblasti vod v roce 2002
a zpÛsobu kontroly jejich uÏití, ve vazbû na § 102, odst. 3 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(vodní zákon), zejména pro oblast podpory prevence pfied povodnûmi, podpory na odstraÀování povodÀov˘ch
‰kod a podpory na ostatní opatfiení ve vodním hospodáfiství (provoz a údrÏba dopravnû v˘znamn˘ch vodních
cest);

• zaji‰tûní trvalé provozuschopnosti vodních dûl a vodních tokÛ;

• podrobná bilance odbûrÛ povrchové vody, její projednání s odbûrateli a vãasná uzavfiení hospodáfisk˘ch smluv.

Plán pfiedpokládal v˘nosy ve v˘‰i 870 027 tis. Kã, náklady ve v˘‰i 859 739 tis. Kã a kladn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek
v hodnotû 10 288 tis. Kã.

V roce 2002 sice nedo‰lo k v˘znamnému v˘kyvu v mnoÏství smluvnû sjednan˘ch odbûrÛ povrchov˘ch vod ani
k nestandardnímu nárÛstu neplnûní smluv u plateb ze strany odbûratelÛ, do hospodafiení státního podniku a plnû-
ní plánu v‰ak zcela neãekanû zasáhla doslova katastrofální srpnová povodeÀ, dosud nejvy‰‰í známá na území âes-
ké republiky, která postihla témûfi celou ãeskou kotlinu a ãást Moravy, a v rámci na‰í územní pÛsobnosti devasto-
vala státní vodohospodáfisk˘ majetek svûfien˘ Povodí Labe, státní podnik, zejména na celém dolním úseku Labe,
ãásti stfiedního úseku Labe, povodí horní Jizery, LuÏické Nisy, Smûdé a ãásti horního povodí Doubravy
a Chrudimky. Tyto ‰kody byly u Povodí Labe, státní podnik vyãísleny na témûfi 700 mil. Kã. Prioritou státního
podniku se tak stala rychlá obnova prÛtoãnosti koryt vodních tokÛ, obnova základních funkcí vodohospodáfisk˘ch
dûl a zaji‰tûní vznikl˘ch poruch tak, aby nedo‰lo k druhotn˘m nepfiím˘m dopadÛm na související dopravní a by-
tovou infrastrukturu a k ohroÏení zdraví ãi ÏivotÛ obyvatel nebo k dal‰ím ‰kodám velkého rozsahu. To se bezpro-
stfiednû po povodni podafiilo.

K fie‰ení mimofiádné situace byl pfiijat soubor operativních opatfiení, kter˘ se zakládal zejména na interní úpravû
plánu restrikcí provozních v˘dajÛ, v˘konové spotfieby bûÏn˘ch oprav a také investiãních v˘dajÛ, ve prospûch ak-
cí pro nápravu povodÀov˘ch ‰kod. Vedle toho byly zaji‰tûny i podmínky pro získání vy‰‰ích extrémních trÏeb
vlastní provozní ãinnosti. Bylo tak umoÏnûno pfii souãasnû jen mírném poklesu odbûrÛ povrchov˘ch vod z titulu
povodnû provést do konce roku 2002 práce na nápravu nov˘ch  povodÀov˘ch ‰kod ze srpna v objemu 61 794 tis.
Kã z vlastních zdrojÛ, a to jak vlastními pracovníky, tak dodavatelsk˘m zpÛsobem. Dále bylo vyuÏito podpory ze
státních prostfiedkÛ ve v˘‰i 20 500 tis. Kã z programu na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod a ze státního pfiíspûv-
ku na úhradu nezbytn˘ch nákladÛ souvisejících s provozem a údrÏbou vyuÏitelnû v˘znamné vodní cesty ve v˘‰i
11 220 tis. Kã. Celková vynaloÏená ãástka na odstranûní povodÀov˘ch ‰kod z roku 2002 byla ve v˘‰i 93 514 tis.
Kã. Pfiitom byly dodrÏeny v‰echny uzavfiené smluvní závazky ze strany státního podniku, zaji‰tûno pokraãování
náprav povodÀov˘ch ‰kod z roku 1997, 1998, 2000 a beze zbytku splnûna i opatfiení plynoucí z pravomocn˘ch
rozhodnutí orgánÛ státní správy a také závazky plynoucí z Kolektivní smlouvy na rok 2002.

Díky v‰em uãinûn˘m opatfiením tak Povodí Labe, státní podnik minimalizoval druhotné dopady extrémní srpno-
vé povodnû a nakonec vykázal i kladn˘ celoroãní hospodáfisk˘ v˘sledek ve v˘‰i 4 774 tis. Kã.
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SPRÁVA VODNÍCH TOKÒ

v Litomy‰li. Na druhé stranû Povodí Labe, státní pod-
nik pfievzal ãásti nebo celé vodní toky v souhrnné dél-
ce 112,7 km, které pfie‰ly na základû v˘‰e uvedeného
zákona do kategorie v˘znamn˘ch tokÛ.
Ke dni 31. 12. 2002 tedy Povodí Labe, státní podnik
vykonával správu 285 vodních tokÛ v celkové délce
3 922,6 km, z toho 140 vodních tokÛ v celé délce a
3 v ãásti délky v souhrnné délce 3380,8 km bylo zafia-
zeno mezi v˘znamné vodní toky a zb˘vajících
142 vodních tokÛ v celé délce a 3 v ãásti délky v sou-
hrnné délce 541,8 km mezi drobné vodní toky. Z cel-
kové délky spravovan˘ch vodních tokÛ je 2363,5 km
neupraven˘ch a 44 vodních tokÛ s délkou 105,2 km
tvofií státní hranici s Polskem a SRN.

S úãinností zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), do‰lo ke dni 1. 1. 2002 ke
zmûnû ãlenûní vodních tokÛ, a to na vodní toky v˘-
znamné a drobné, a zároveÀ byly novû rozdûleny
kompetence správy obou kategorií vodních tokÛ.
Následkem toho 64 vodních tokÛ  ve správû Povodí
Labe, státní podnik pfie‰lo do kategorie drobn˘ch vod-
ních tokÛ. Z tohoto poãtu bylo 36 vodních tokÛ v ce-
lé délce a jeden v ãásti délky v souhrnné délce 266,1
km pfiedáno Zemûdûlské vodohospodáfiské správû
Brno, jeden cel˘ vodní tok a ãást druhého v souhrnné
délce 9,5 km pfiedán Krkono‰skému národnímu parku
se sídlem ve Vrchlabí a jeden vodní tok v ãásti délky
4,8 km pfiedán Rybáfiství Litomy‰l s.r.o. se sídlem

PROVOZ VODNÍCH TOKÒ A VODNÍCH DùL

Hydrometeorologická charakteristika
roku 2002
Rok 2002 je moÏno hodnotit teplotnû i sráÏkovû
jako nadnormální. PrÛmûrná roãní teplota byla
+ 8,9 °C, coÏ je o 0,7 °C vy‰‰í neÏ dlouhodob˘
prÛmûr. Ve srovnání s dlouhodob˘m normálem
byly teplej‰í v‰echny mûsíce od ledna do srpna.
Nejvût‰í mûsíãní odchylka (+5,2 °C) byla zazna-
menána v únoru, kdy zejména v jeho prvních
dnech byly nejvy‰‰í denní teploty +12 aÏ +15 °C
a na celé fiadû mûfiících stanic tak bylo dosaÏeno
historicky nejvy‰‰ích teplot. V˘raznû teplej‰í, ve
srovnání s dlouhodob˘m normálem, byl tradiãnû
(ve v‰ech letech poãínaje rokem 1997) i mûsíc
kvûten.
Roãní sráÏkov˘ úhrn 842 mm byl v roce 2002
o více neÏ 170 mm vy‰‰í neÏ je dlouhodob˘ roã-
ní sráÏkov˘ úhrn. Rok 2002 je proto moÏno hod-
notit jako sráÏkovû nejbohat‰í za posledních 12
let. Na sráÏky v˘raznû nejbohat‰í byly mûsíce
únor a srpen.
Zatímco sráÏky v druhé únorové dekádû byly
i v horsk˘ch oblastech pfieváÏnû de‰Èové, v zá-
vûru mûsíce pfievládaly v niÏ‰ích polohách sráÏ-
ky smí‰ené a v horsk˘ch oblastech se vyskytly
pouze sráÏky snûhové. SráÏková ãinnost spojená
s odtáváním bohaté snûhové pokr˘vky vyvolala
od konce ledna do konce února celkem tfiikrát
v˘razné vzestupy prÛtokÛ na vût‰inû tokÛ.
Kulminaãní prÛtoky se pohybovaly pfieváÏnû na
úrovni Q1 aÏ Q5, vy‰‰ích vodností bylo dosaÏe-
no pouze v˘jimeãnû, a to na stfiedním Labi (Q5 –
Q10) a Divoké Orlici (Q10 – Q20).
Zcela mimofiádná meteorologická situace nasta-
la v srpnu 2002, kdy dvû vlny intensivních srá-
Ïek se stfiedem nad jiÏními âechami zpÛsobily
extrémní povodÀovou situaci kromû celého po-
vodí Vltavy také na tocích Kru‰n˘ch
a Jizersk˘ch hor a ãásteãnû âeskomoravské vr- VVooddooããeett  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm

choviny. PovodÀová vlna z Vltavy vyvolala na dolním
úseku Labe od Mûlníka po státní hranici vysoké po-
vodÀové stavy, na stfiedním úseku Labe zpûtná vlna
vzdula hladinu aÏ do Kostelce nad Labem. V Mûlníku
na Labi bylo dosaÏeno úrovnû 500 leté povodnû, v Ús-
tí nad Labem a Dûãínû 250 leté povodnû; na ostatních
zasaÏen˘ch vodních tocích bylo dosaÏeno nejvy‰‰ích
povodÀov˘ch stavÛ na Jizefie a Kamenici – Q20 aÏ Q50.

1845

2002
+79 cm
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Funkce nádrÏí a mimofiádné manipulace
na vodních dílech
V prÛbûhu celého roku 2002 zaji‰Èovalo Povodí Labe,
státní podnik na vodních dílech, se kter˘mi má právo
hospodafiit, povinnosti stanovené v manipulaãních fiá-
dech a platn˘ch povoleních k nakládání s vodami.
Nejv˘znamnûj‰í mimofiádné manipulace na vodních
dílech byly, po schválení vodoprávními úfiady, prove-
deny na tûchto objektech:
• na pfiehradû Sou‰, kde se v listopadu zaãala postup-

nû zvy‰ovat hladina zásobního prostoru, která byla
od roku 2001 mimofiádnû sníÏena o 2,25 m, vzhle-
dem k probíhající rekonstrukci základov˘ch v˘pustí,

• na pfiehradû Labská, kde od poloviny do konce roku
2002 byla sníÏena hladina v nádrÏi o 1,0 m, vzhledem
k probíhající rekonstrukci potrubí základové v˘pusti,

• v prÛbûhu pravidelné plavební odstávky na labské
vodní cestû celkem v 8 jezov˘ch zdrÏích stfiedního
Labe pro provedení plánovan˘ch opravn˘ch prací.

Bezprostfiednû pfied pfiíchodem srpnové povodnû byly
na základû v˘strahy âHMÚ v pfiedstihu sníÏeny hla-
diny v‰ech pfiehradních nádrÏí, a to i za cenu omezení
jejich zásobní funkce. Po opadnutí povodnû Povodí
Labe, státní podnik ve smyslu Pfiíkazu námûstka minis-
tra pro vodní hospodáfiství Ing. Karla Tureãka
ã. 4/2002 ze dne 18. 11. 2002 zpracoval ãasov˘ har-
monogram revizí manipulaãních a provozních fiádÛ
vodních dûl a postupnû zaãal pfiehodnocovat velikosti
retenãních objemÛ jednotliv˘ch nádrÏí a zdrÏí vod-
ních dûl I. aÏ II. kategorie s dÛrazem pfiedev‰ím na
ochranou funkci vodního díla.

Odbûry povrchové vody za úplatu
Celkovû bylo v roce 2002 odebráno 572,202 mil. m3

povrchov˘ch vod za úplatu. Z tohoto mnoÏství pfiipa-
dá 92,7 % na odbûry pro prÛmysl a sluÏby a 7,3 % na
vodárenské odbûry.

Cena za 1 m3 odebrané povrchové vody byla vykalku-
lována na 1,88 Kã, v kategorii prÛtoãného chlazení na
0,65 Kã.

VYUÎÍVÁNÍ POVRCHOV¯CH VOD, VODNÍCH TOKÒ

Provoz labské vodní cesty
Plavební provoz byl bûhem roku ovlivnûn dvûma po-
vodÀov˘mi epizodami. V prvním ãtvrtletí si povodÀo-
vá situace vyÏádala pfieru‰ení provozu ve sv˘ch tfiech
vrcholech na stfiedním Labi na celkem 15 dnÛ a ve ãty-
fiech vrcholech na dolním Labi v úseku Mûlník –
Lovosice na 12 dnÛ, v úseku Lovosice – Stfiekov na 18
dnÛ a na regulovaném Labi pod Stfiekovem na celkem
13 dnÛ. Dal‰í pfieru‰ení plavby na labské vodní cestû
nastalo v srpnu pfii katastrofální povodni, jejíÏ násled-
ky se na plavebním provozu projevovaly je‰tû dlouhou
dobu po odeznûní povodnû. Kromû toho byl plavební
provoz pfieru‰en v lednu na stfiedním Labi pro v˘skyt
ledov˘ch jevÛ na 16 dnÛ. I pfies tato omezení byl sle-
dovan˘mi zdymadly zaznamenán vût‰inou nárÛst
mnoÏství pfiepraveného zboÏí. Proti roku 2001 bylo
pfies zdymadlo Stfiekov pfiepraveno o 21%, pfies zdy-
madla Obfiíství o 6 %, Brand˘s nad Labem o 28 %
a T̆ nec nad Labem o 12 % více zboÏí.

Plánovaná pravidelná plavební odstávka trvala na pfie-
lomu záfií a fiíjna na stfiedním Labi 21 dnÛ, pfies zdy-
madlo Klavary 28 dnÛ, na dolním Labi 7 dnÛ.

VyuÏití vodní energie
Na tocích ve správû Povodí Labe, státní podnik bylo
ke dni 31. 12. 2002 v provozu celkem 544 mal˘ch
vodních elektráren cizích provozovatelÛ s celkov˘m
instalovan˘m v˘konem 110 600 kW, z toho 126 z nich
vyuÏívalo k provozu vzdouvacích zafiízení, se kter˘mi

má Povodí Labe, státní podnik právo hospodafiit. V ro-
ce 2002 provozovalo Povodí Labe, státní podnik cel-
kem 15 vlastních mal˘ch vodních elektráren, které do-
daly do sítû rozvodn˘ch závodÛ celkem 9 974 MWh
elektrické energie.

HOSPODA¤ENÍ S VODAMI Z HLEDISKA MNOÎSTVÍ A JAKOSTI

Vodohospodáfisk˘ dispeãink
Pro zaji‰tûní lep‰í racionalizace hospodafiení s vodou,
zv˘‰ení operativnosti manipulací na vodních dílech
a dal‰ích funkcí vodohospodáfiského dispeãinku po-
kraãoval v roce 2002 rozvoj územnû rozsáhlého mo-
nitorovacího systému. V tomto smûru byly dokonãe-

ny monitorovací systémy v‰ech pfiehradních nádrÏí
a koncem roku 2002 bylo v provozu 171 mûfiících
stanic v oblasti pÛsobnosti Povodí Labe, státní pod-
nik. K operativnímu fiízení vodohospodáfiské sousta-
vy pfii povodÀov˘ch situacích byl s velmi dobr˘mi
v˘sledky vyuÏíván sráÏko odtokov˘ model HYD-
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Bilance odbûrÛ vody a vypou‰tûní
odpadních vod
Koncem roku 2002 bylo evidováno v oblasti pÛsob-
nosti Povodí Labe, státní podnik celkem 210 odbûrÛ
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Kontrola jakosti vody
Sledování jakosti povrchov˘ch vod provádûly vodo-
hospodáfiské laboratofie Povodí Labe, státní podnik
v roce 2002 spolu s âHMÚ celkem v 62 státních pro-
filech a v dal‰ích 216 vlastních profilech. Vedle sledo-
vání jakosti povrchov˘ch vod byla velká pozornost vû-
nována jakosti fiíãních sedimentÛ a biologickému mo-
nitoringu, jak pro potfieby správce povodí, tak pro jiné
subjekty a dále sledování na 15 nádrÏích Povodí Labe,
státní podnik. V oblasti kontroly vypou‰tûní odpad-
ních vod provádûly laboratofie odbûry a anal˘zy u cca
150 zneãi‰ÈovatelÛ. Voln˘ zbytek kapacity laboratofií
byl vyuÏit na komerãní bázi pro ‰irokou klientelu.
V prÛbûhu srpnov˘ch povodní byl realizován rozsáh-
l˘ povodÀov˘ a popovodÀov˘ monitoring, v rámci
kterého bylo zpracováno více jak 100 vzorkÛ povr-
chov˘ch a odpadních vod, resp. sedimentÛ ze zasaÏe-

n˘ch oblastí. Pfii povodni byla zatopena a zniãena mo-
nitorovací stanice Obfiíství, coÏ znamená v˘razné na-
ru‰ení mezinárodní mûfiící sítû jakosti vody MKOL.
Obnova této mûfiící stanice probûhne za finanãní pod-
pory SRN.

Havarijní zneãi‰tûní vodních tokÛ
V prÛbûhu roku 2002 do‰lo k 11 pfiípadÛm havarijního
zneãi‰tûní jakosti vody ve vodních tocích ve správû
Povodí Labe, státní podnik, coÏ je více neÏ o polovinu

ménû neÏ v roce pfiedcházejícím. Ve v‰ech pfiípadech
se jednalo o havárie relativnû malého rozsahu.
Nejãastûj‰í pfiíãinou byla porucha na technickém zafií-
zení ãistíren odpadních vod.

UDRÎOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A P¤IROZEN¯CH KORYT VODNÍCH TOKÒ

Technickobezpeãnostní dohled
nad vodními díly
Vymezení vodních dûl podléhajících technickobez-
peãnostnímu dohledu (TBD), rozsah a ãetnost prová-
dûní dohledu u jednotliv˘ch kategorií vodních dûl
v roce 2002 novû upravil zákon ã. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), a vyhlá‰ka ã.
471/2001 Sb., o technickobezpeãnostním dohledu nad vodními

díly. Na základû tûchto pfiedpisÛ bylo v rámci TBD
v roce 2002 sledováno 106 vodních dûl a provedeno
celkem 31 prohlídek, z toho 4 prohlídky vyãerpan˘ch
plavebních komor v rámci plavební odstávky. Dále by-
lo provedeno 8 mimofiádn˘ch prohlídek vodních dûl,
u kter˘ch pfii povodni v srpnu do‰lo k extrémnímu za-
tíÏení, pfiípadnû zatopení, povodÀov˘mi prÛtoky.

ÚdrÏba vodních tokÛ a vodních dûl
âinnost údrÏby vlastními pracovníky je vedle pravi-
delnû plánované údrÏby koryt vodních tokÛ, bfieho-
v˘ch a doprovodn˘ch porostÛ a vodních dûl v posled-
ních letech zamûfiena na likvidaci drobn˘ch povodÀo-
v˘ch ‰kod. V roce 2002 byla organizována v˘pomoc
provozní údrÏby v‰ech závodÛ na postiÏeném úseku

dolního Labe, kde bezprostfiednû po skonãení povod-
ní vznikla potfieba okamÏitého nasazení vût‰í pracovní
kapacity neÏ jakou disponoval závod Dolní Labe.
Zv˘‰enou pozornost si rovnûÏ vyÏádaly ‰kody po vû-
trn˘ch poryvech ve dnech 20. 6. a 3. 7., pfii kter˘ch
dosáhly ‰kody na bfiehovém a doprovodném porostu
vodních tokÛ 3,6 mil. Kã.

ROG, propojen˘ s meteorologick˘m modelem ALA-
DIN (âHMÚ). Hydrologická pfiedpovûì na 48 ho-
din byla vyuÏívána v povodí horního Labe (od pra-

mene po profil Jaromûfi), dále v povodí fieky Úpy,
Metuje, Divoké Orlice (po Pastviny), Tiché Orlice
a Dûdiny.

povrchové vody, 832 odbûrÛ podzemní vody a 645
pfiípadÛ vypou‰tûní odpadních vod do vodních tokÛ.
Bilanãnû napjat˘mi povodími zÛstávají povodí
Cidliny, Dûdiny, Novohradky a Louãné.
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OOpprraavvaa  kkoorryyttaa  ÚÚppyy  vv  OObbfifiíímm  ddoollee

Opravy dlouhodobého majetku a pfiirozen˘ch
koryt vodních tokÛ
Skladba oprav staveb vãetnû vodních dûl a pfiiroze-
n˘ch koryt vodních tokÛ byla v roce 2002 ovlivnûna
jednak likvidacemi povodÀov˘ch ‰kod z roku 1997,
2000 a 2001, a dále srpnovou katastrofální povodní,
která zpÛsobila na státním vodohospodáfiském majet-
ku Povodí Labe, státní podnik ‰kody, které byly vyãís-
leny na 696,592 mil. Kã. Naléhavá potfieba obnovení
provozu vodohospodáfisk˘ch a plavebních zafiízení
a odstranûní ‰kod na v˘znamn˘ch tocích Smûdé,
LuÏické Nise a Kamenici si vyÏádaly
koncem tfietího ãtvrtletí úpravu plánu
a vytvofiení samostatné skupiny akcí ur-
ãen˘ch k zafiazení do nového dotaãního
programu MZe k nápravû povodÀov˘ch
‰kod (povodeÀ 2002 - podprogram
229 113).
Kromû mimofiádn˘ch opatfiení pro ná-
pravu povodÀov˘ch ‰kod byly provádû-
ny bûÏné a dlouhodobû plánované opra-
vy a odstraÀování závad zji‰tûn˘ch
pfii technickobezpeãnostním dohledu.
Z kategorie akcí odstraÀujících povod-
Àové ‰kody z roku 1997 byla zahájena
rozsáhlá oprava koryta fieky Úpy
v Obfiím dole v Peci pod SnûÏkou fi-
nancovaná z prostfiedkÛ státního rozpo-
ãtu (podprogram 229 180). V druhé po-

lovinû roku bylo zahájeno celkem 30 nov˘ch akcí na
odstraÀování následkÛ povodnû roku 2000 s úãastí fi-
nancování z prostfiedkÛ státního rozpoãtu (podpro-
gram 209 112), z nichÏ v roce 2002 byly dokonãeny
ãtyfii. Z v˘znamn˘ch a finanãnû nároãn˘ch opravn˘ch
akcí hrazen˘ch z vlastních zdrojÛ, byla dokonãena
oprava slupicové lávky pfied vtokem do vodní elektrár-
ny na VD Stfiekov, prvního jezového uzávûru na VD
Stfiekov a zahájena oprava konstrukce druhého jezové-
ho pole, dále byly zahájeny práce na opravû konstruk-
ce jezu na VD âelákovice.

Stavební opravy dodavatelské celkem 215 892
Z toho:

Vlastní zdroje 131 211
Dotace celkem 84 681

SSkkllaaddbbaa  zzddrroojjÛÛ  ffiinnaannccoovváánníí  ssttaavveebbnníícchh  oopprraavv  ((vv ttiiss..  KKãã))

Nové investice
V roce 2002 byla investiãní v˘stavba Povodí Labe,
státní podnik pfiedev‰ím zamûfiena na rekonstrukci
velk˘ch plavebních komor na dolním Labi, a to na
jiÏ v roce 2001 zahájen˘ch na zdymadle ·tûtí
a Roudnice nad Labem v roce 2002, a novû zahá-
jenou rekonstrukci zdymadla âeské Kopisty. Dal‰í
kategorií investiãní v˘stavby byly stavby protipo-
vodÀov˘ch opatfiení, realizované v rámci dotaã-
ních programÛ MZe (podprogram 229 060). V té-
to oblasti byly zahájeny celkem 4 stavby, a to v˘-
stavba poldru ã. 4 na Dûtfiichovském potoce a re-
konstrukce úpravy toku Tfiebovky v obci Opatov
(obû realizované v rámci komplexu protipovodÀo-
v˘ch opatfiení na Tfiebovce), dále v rámci komple-
xu staveb protipovodÀové ochrany Pardubic hráz
na pravém bfiehu Labe v úseku Brozany –
Pardubice Cihelna a v˘stavba ochrann˘ch hrází
na soutoku Chrudimky a Novohradky v lokalitû
·tûtín – Tunûchody. ZZáákkllaaddoovváá  vv˘̆ppuusstt  nnaa  VVDD  SSoouu‰‰
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V roce 2002 bylo v Povodí Labe, státní podnik za-
mûstnáno celkem 958 zamûstnancÛ, z toho 242 Ïen
a 716 muÏÛ.
Z celkového poãtu bylo 526 zamûstnancÛ dûlnick˘ch
profesích. Z pohledu kvalifikaãní struktury je nejãet-
nûji zastoupena kategorie zamûstnancÛ se stfiedo‰kol-
sk˘m vzdûláním (333) a vyuãen˘ch (441). Nejvíce by-
lo zamûstnancÛ ve vûkové kategorii 31 – 50 let (482).
Péãe o zamûstnance byla garantována v kolektivní
smlouvû zejména formou pfiíspûvkÛ na závodní stravo-
vání, penzijní pfiipoji‰tûní, pfiíspûvkÛ v oblasti rekreace
pro dospûlé i dûti. Jako uznání a ocenûní práce byly
zamûstnancÛm vypláceny odmûny pfii pracovních a Ïi-
votních v˘roãích. Ve spolupráci s odborovou organi-
zací pofiádalo Povodí Labe, státní podnik pro dûti za-
mûstnancÛ letní tábor a v období zimních prázdnin ly-
Ïafisk˘ tábor.

SSkkllaaddbbaa  zzddrroojjÛÛ  ffiinnaannccoovváánníí  ssttaavveebbnníícchh  iinnvveessttiicc  ((vv ttiiss..  KKãã))

Stavební investice celkem 455 733
Z toho:

Vlastní zdroje 100 664
Dotace celkem 355 069

V oblasti nákupu strojÛ a zafiízení nezahrnut˘ch do
staveb pokraãovalo Povodí Labe, státní podnik v dlou-
hodobé strategii dovybavení provozní údrÏby mecha-

nizací pro bûÏnou údrÏbu koryt vodních tokÛ.
Celkovû bylo v roce 2002 na stroje a zafiízení neza-
hrnuté do staveb proinvestováno 56 344 tis. Kã.

V¯KON VLASTNICK¯CH PRÁV K MAJETKU STÁTU

V˘kon práv k majetku âeské republiky v rozsahu vy-
mezeném zákonem ã. 305/2000 Sb., o povodích, vyko-
návalo Povodí Labe, státní podnik sv˘m jménem
v souladu se zákonem ã. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu se statutárními
normami, tj. Zakládací listinou a Statutem státního podniku.
V roce 2002 se na hospodafiení s majetkem âeské re-
publiky pro Povodí Labe, státní podnik nevztahoval,

na základû zákona ã. 501/2001 Sb., kter˘m se mûní zákon
ã. 513/1991 Sb., a dal‰í zákony, zákon ã. 219/2000 Sb.,
o majetku âeské republiky a jejím vystupování v právních vzta-
zích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Nabytím úãinnosti záko-
na ã. 254/2001 Sb., vodní zákon, byla zmûnûna dne
12. 2. 2002 Zakládací listina a následnû ke dni 23. 5.
2002 nabyl úãinnosti nov˘ Statut státního podniku.

KOMPLEXNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM POVODÍ LABE (ISYPO)

V roce 2002 doznal informaãní systém státního pod-
niku zcela zásadních zmûn. Po sedmi letech provozu
a dÛsledné projektové pfiípravû bylo pfiistoupeno
k provedení modernizace podstatné ãásti infrastruktu-
ry informaãního systému, pfiedev‰ím v˘mûnû centrál-
ního databázového serveru a pfiechodu na vy‰‰í verzi
databáze Oracle (9i).

V˘voj aplikaãního software byl orientován zejména do
oblasti internetov˘ch a intranetov˘ch technologií.
Tfietím rokem byl rutinnû provozován systém vodohos-
podáfiského dispeãinku, v jehoÏ rámci pokraãovalo bu-
dování dal‰ích mûfiících stanic a jejich zapojení do
systému. RovnûÏ pokraãoval dal‰í rozvoj geografické-
ho informaãního systému a digitálního mapového díla.

PERSONÁLNÍ ROZVOJ, SOCIÁLNÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
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Bezprostfiednû pfied pfiíchodem srpnové povodnû byla
dokonãena rekonstrukce rybího pfiechodu na VD
Stfiekov financovaná z dotaãního programu
„Revitalizace fiíãních systémÛ“. V rámci rekonstrukce tech-
nologick˘ch zafiízení byly dokonãeny rekonstrukce
základov˘ch v˘pustí na pfiehradû Sou‰, rekonstrukce
ovládání klapek jezu na zdymadle Veletov a rekon-
strukce potrubí spodních v˘pustí na pfiehradû Labská

ve ·pindlerovû Ml˘nû. Dal‰í etapou pokraãovala mo-
dernizace monitorovací sítû vodohospodáfiského dis-
peãinku a komplexního informaãního systému. Tyto
akce byly hrazeny z vlastních zdrojÛ.
Po prÛchodu katastrofální srpnové povodnû byly ih-
ned zahájeny stavby pfiedstavující rozsáhlé rekonstruk-
ce objektÛ a zafiízení zniãen˘ch touto povodní.

V roce 2002 se uskuteãnilo 31 pracovních cest do za-
hraniãí, pfieváÏnû do SRN, Polska a Slovenska, zejmé-
na na pracovní jednání v rámci programu MKOL, me-
zinárodní projekty, o hraniãních tocích a na obchodní
jednání.



Katastrofální povodeÀ
v srpnu 2002

2002
+158,6 cm

1845

T
yto mimofiádnû vydatné sráÏky zpÛsobila tlaková níÏe,
která se v pondûlí 5. srpna vytvofiila nad západním
Stfiedomofiím a sv˘m frontálním systémem postupovala

k severov˘chodu. Od úter˘ 6. srpna se oblast nízkého tlaku
vzduchu dostala nad v˘chodní Alpy a zaãala ovlivÀovat po-
ãasí u nás. První vlna sráÏek ve dnech 6. – 7. srpna zasáhla
pfiedev‰ím jiÏní a stfiední âechy. Nejvy‰‰í sráÏkové úhrny by-
ly namûfieny v jiÏní ãásti ·umavy a Novohradsk˘ch hor
(130 – 200 mm, Podhorská ves 277 mm).

Dal‰í tlaková níÏe, která se následnû vytvofiila 10. srpna
nad Apeninsk˘m poloostrovem, zaãala postupovat k severu
a bûhem nedûle 11. srpna pomalu postupující zvlnûná stu-
dená fronta s vydatn˘mi sráÏkami postupnû od jihu ovlivÀo-
vat poãasí u nás. Druhá vlna sráÏkové ãinnosti postihla ve
dnech 11. – 12. srpna na celé âechy a 13. srpna v˘znamnû
v˘chodní âechy vãetnû Orlick˘ch hor a ãást severní Moravy.
Nejvy‰‰í sráÏkové úhrny za tyto tfii dny byly namûfieny
v Kru‰n˘ch horách (200 – 300 mm; Cínovec 400 mm).

„...V okolí mûlnickém bylo lÛno hofiínské, obfiístevské,
veltruské a dolnobefikovické rozlehl˘m jezerem.
U pfiívozu ·tûpánského Labe jin˘ bûh vzalo, sobû nové
loÏe udûlalo a ves Kely sebou strhlo. Tak se i na
Tuháni stalo: stfiechy a nábytku odneslo. PozÛstatky
zdí a cihel egyptsk˘ch pod vodou odpoãívají. Kel‰tí
v‰ichni do Zábofie ‰Èastnû uprchli, taktéÏ i tuhán‰tí.“...
Tak popisoval kronikáfi Krolmus prÛbûh povodnû 
v roce 1845 na mûlnicku. Srovnatelná situace nastala,
a to nejen na mûlnicku, v první polovinû srpna 2002,
kdy prakticky celé âechy zasáhly mimofiádnû vydatné
sráÏky, které ve dvou vlnách zpÛsobily nejniãivûj‰í 
povodnû v novodob˘ch dûjinách na‰í zemû.



Druhou nejv˘raznûji zasaÏenou oblastí
v územní pÛsobnosti Povodí Labe, státní
podnik byla centrální ãást Jizersk˘ch hor
s extremitou aÏ Q50 na tocích v horním
povodí Smûdé a horním povodí
Kamenice. PrÛtoky odpovídající Q20 se
vyskytly na tocích v povodí horní Jizery,
dále na Doubravû, horní Chrudimce aÏ po
pfiehradu Seã a horní Úpû.

·kody v celé postiÏené oblasti dosáhly
neb˘val˘ch rozmûrÛ srovnateln˘ch v ka-
tegorii osudov˘ch okamÏikÛ s povodní ro-
ku 1845 nebo 1890. V oblasti stfiedního
a dolního Labe bylo zcela nebo ãásteãnû zaplaveno 43 obcí,
10 mûst (Neratovice, Mûlník, ·tûtí, Roudnice nad Labem,
Litomûfiice, Terezín, Lovosice, Ústí nad Labem a Dûãín) a nû-
kolik desítek velk˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ jmenovitû
Spolana Neratovice, Vitana By‰ice, celulózka ·tûtí,
Lovochémie Lovosice, Kovo‰rot Ústí nad Labem, Tonaso
Ne‰tûmice, Kovo‰rot Dûãín, Aroma Dûãín, pfiístavy a lodûni-
ce na dolním úseku Labe a dal‰í, dále vût‰ina ãistíren od-
padních vod v úseku dolního Labe a dal‰ích zafiízení s ne-
gativním dopadem na jakost vody v Labi. V oblasti LuÏické
Nisy a Smûdé bylo ãásteãnû zaplaveno 6 obcí, nejhÛfie po-
stiÏen˘ byl Hrádek nad Nisou (zaplaveno 60 domÛ)
a Vi‰Àová (zaplaveno 50 domÛ).

V obrovském rozsahu byl zasaÏen také svûfien˘ státní maje-
tek Povodí Labe, státní podnik. Znaãnû byla po‰kozena koryta
vodních tokÛ a uvolnûn˘ kamenit˘ materiál byl transportován
povodÀov˘m prÛtokem níÏe po tocích. Hrub˘ materiál sedi-
mentoval v blízkosti poruch, jemnûj‰í frakce byly splaveny do
stfiedních a dolních úsekÛ vodních tokÛ. RovnûÏ do‰lo k roz-
sáhlému po‰kození bfiehov˘ch porostÛ a objektÛ v blízkosti ko-
ryt vodních tokÛ, jejichÏ uvolnûné ãásti, pfiedev‰ím dfievní hmo-
ta a plovoucí pfiedmûty, zÛstaly v místû poruch nebo byly tran-

vodÀové vlny kulminovaly toky v jiÏní a západní ãásti âech
na úrovni aÏ 100-let˘ch vod. Pfii druhé vlnû sráÏek násled-
kem nasycenosti povodí a pln˘m korytÛm vodních tokÛ, na-
stal velmi rychl˘ vzestup hladin a kulminaãní prÛtoky pfie-
sahovaly 50-letou nebo 100-letou vodu. V fiadû profilÛ byly
zaznamenány dosud historicky nejvy‰‰í vodní stavy.

V úseku Hradec Králové – Mûlník Labe kulminovalo ve
dnech 14. – 17. srpna s tím, Ïe ve v‰ech profilech bylo do-
saÏeno maximálnû I. stupnû povodÀové aktivity. Nejvût‰í prÛ-
tok byl zaznamenán v Brand˘se nad Labem, kde se projevi-
la povodÀová vlna z Jizery. Pfiesto v tomto profilu se vodnost
pohybovala na úrovni Q1. Vzhledem k dosaÏen˘m vysok˘m
prÛtokÛm na Vltavû a rozsáhl˘m rozlivÛm v okolí Mûlníka
do‰lo ke zpûtnému vzdutí hladiny stfiedního úseku Labe od
soutoku s Vltavou aÏ po 20 km vzdálené zdymadlo v Kostelci
nad Labem. Tím do‰lo k zatopení fiady obcí nacházejících se
v inundaci vãetnû chemiãky Spolana Neratovice.

PrÛbûh povodnû na dolním úseku Labe mezi Mûlníkem
a Dûãínem se v obou vlnách odvíjel od hydrologické situace
na Vltavû a byl znaãnû ovlivÀován rozsáhl˘mi rozlivy zejmé-
na v oblasti Mûlníka a Litomûfiic. Labe v Mûlníku kulmino-
valo pfii první vlnû dne 10. srpna v 8 hodin na stavu 547 cm
pfii 1540 m3.s-1, coÏ odpovídá Q2 a v Ústí nad Labem téhoÏ

V jiÏních âechách spadlo prÛmûrnû 130 –
190 mm, místy aÏ 200 mm (Prachatice,
Slavkov), v jin˘ch ãástech âech v˘znamnû
pfiesahovaly 100 mm – Jizerské hory
(JosefÛv DÛl 213 mm, Bedfiichov 179 mm,
Sou‰ 152 mm), Orlické hory (Rampu‰e 83
mm, Zaklet˘ vrch 65 mm, Such˘ vrch 78
mm), âeskomoravská vrchovina (Hamry
115 mm, Seã 83 mm, PafiíÏov 66 mm).

V návaznosti na obû vlny sráÏek do‰lo
k v˘skytu povodní na v‰ech tocích v zasa-
Ïeném území âech. V prÛbûhu první po-

dne mezi 20 – 22 hodinou na stavu 642 cm pfii 1466 m3.s-1,
coÏ odpovídá Q1 aÏ Q2. Pfii druhé vlnû Labe v Mûlníku kul-
minovalo dne 15. srpna mezi 13–16 hodinou na stavu 1066
cm (velikost prÛtoku byla odhadnuta na Q500), v Ústí nad
Labem dne 16. srpna mezi 14–17 hodinou na stavu 1196 cm,
coÏ odhadem odpovídá prÛtoku 5200 m3.s-1, kterému byla
pfiifiazena ãetnost opakování 250 let (Q100 = 4420 m3.s-1)
a v Dûãínû také dne 16. srpna mezi 19 – 24 hodinou na sta-
vu 1230 cm (prÛtok dosud nebyl stanoven). Tyto extrémní
povodÀové prÛtoky na Labi v úseku Mûlník – Hfiensko pfie-
konaly dosud dosaÏené vodní stavy katastrofálních povodní
z roku 1845, 1890, 1920, 1926, 1940, 1981 a 1988.

Bytovky Povodí Labe, státní podnik ve Klech

Plavební komora v Lobkovicích

Îelezniãní traÈ v Lovosicích



dnû ohroÏující stabilitu stavebních konstrukcí a funkãní spo-
lehlivost, zniãeny byly rovnûÏ komunikace k objektÛm, te-
rénní úpravy, vegetaãní kryt a dal‰í. V˘znamné sanaãní prá-
ce investiãního a neinvestiãního charakteru si vyÏádají za-
plavené provozní a obytné budovy správce labské vodní
cesty, jakoÏ i jejich vybavení vãetnû strojÛ, zafiízení, mecha-

nizaãních a dopravních pro-
stfiedkÛ.

Bezprostfiednû po opadnutí
velké vody bylo zahájeno mi-
mofiádnû rozsáhlé uvolÀování
prÛtoãn˘ch profilÛ od zátarasÛ
a kamenn˘ch nápûchÛ v kory-
tech, stabilizace po‰kozen˘ch
bfiehÛ, pfiípadnû zaji‰Èování
dna proti dal‰ímu prohlubová-
ní. Pro zvládnutí prací byli
v prvé etapû vyuÏiti pfiede-
v‰ím vlastní zamûstnanci
údrÏby s pfiíslu‰n˘mi mecha-
nizaãními a dopravními pro-
stfiedky v rámci celého státní-
ho podniku. K zaji‰tûní po-
tfiebn˘ch finanãních prostfied-

sportovány níÏe po toku. ·tûrkové a písãité náplavy v za-
saÏen˘ch lokalitách sníÏily prÛtoãnost koryt vodních tokÛ,
v dolním úseku Labe omezily plavební hloubky. Zachycen˘
plovoucí materiál vytvofiil ãetné zátarasy ve volné trati
a v profilech mostÛ. Mimofiádné zatíÏení vodním proudem
po‰kodilo také fiadu vodních dûl v korytech vodních tokÛ
– úprav bfiehÛ, stabilizaãních stupÀÛ a jezÛ, a dal‰ích sta-
veb – monitorovacích a komunikaãních systémÛ pro sledo-
vání mnoÏství a jakosti vody, a provozní vybavení správce
vodních tokÛ – budovy, stroje a zafiízení, plavidla a jiné
prostfiedky.

Rozsáhl˘m komisionálním ‰etfiením Povodí Labe,
státní podnik vyhodnotil na postiÏen˘ch tocích ve sprá-

vû celkem 427 závad ve 181 lokalitách, z toho 102 investiã-
ní a 325 neinvestiãní povahy. Celkové ‰kody na svûfieném
státním majetku byly pfiedbûÏnû vyãísleny na 696,6 mil. Kã.
Na stupních labské kaskády s jezy a plavebními komorami
byly zniãeny pfiedev‰ím pohonné mechanizmy, fiídící, kon-
trolní a komunikaãní systémy, vznikly v˘moly u bfiehÛ a ve

kÛ na úhradu prací od zhotovitelsk˘ch firem byl okamÏitû po
povodni pfiehodnocen plán oprav u akcí hrazen˘ch z vlast-
ních zdrojÛ, ze kter˘ch bylo uvolnûno celkem 61,8 mil. Kã.
Ze státních prostfiedkÛ z programu 229 110 (podprogram
113) bylo na odstranûní následkÛ povodnû uvolnûno 20,5
mil. Kã a ze státního pfiíspûvku na úhradu nezbytn˘ch ná-
kladÛ souvisejících s provozem a údrÏbou dopravnû v˘-
znamné vodní cesty vyuÏívané 11,2 mil. Kã.

Pfiístav v Mûlníku Situace v Ústí nad Labem

Labe u Svaté Katefiiny v plavebním kilometru 34,4

Plavební komora v Roudnici nad Labem

V˘chodní pfiístav v Ústí nad Labem

Jez na Smûdé ve Vísce
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Aktiva celkem 3 767 053 3 813 652 3 816 153 

Pohledávky

za upsané jmûní 0 0 0

Stálá aktiva 3 463 761 3 466 818 3 427 173

dlouhodob˘ nehm.

majetek 26 260 15 300 10 632

dlouhodob˘ hm. 

majetek 3 437 051 3 451 068 3 416 091

dlouhodob˘ fin. majetek 450 450 450

z toho: podíl. cen. 

papíry  0 0 0

ObûÏná aktiva 302 292 345 615 387 534

zásoby 8 670 9 851 9 817

dlouhodobé pohledávky 0 0 0

krátkodobé pohledávky 119 245 115 228 131 928

finanãní majetek 174 377 220 536 245 789

Ostatní aktiva 1 000 1 219 1 446

Pasiva celkem 3 767 053 3 813 652 3 816 153

Vlastní kapitál 3 513 920 3 573 481 3 555 683

základní kapitál 3 459 752 3 459 752 3 468 027

kapitálové fondy -36 276 1 000 -8 275

fondy 
ze zisku 85 670 95 563 76 072

v˘sledek hospodafiení
minul˘ch let 0 0 0

v˘sledek  
hospodafiení 4 774 17 166 19 859

Cizí zdroje 248 033 236 828 247 953

rezervy 88 117 64 000 64 002

dlouhodobé závazky 0 0 0

krátkodobé závazky 142 516 149 628 154 951

bankovní úvûry
a v˘pomoci 17 400 23 200 29 000

z toho: dlouhodobé
úvûry 11 600 17 400 23 200

Ostatní pasiva 5 100 3 343 12 517

V˘kony a prodej zboÏí 726 017 676 972 691 603

z toho: trÏby za

vlastní v˘robu 723 728 671 930 689 806

Zmûna stavu vnitr. 

zásob 0 0 0

Aktivace 2 289 5 042 1 797

V˘konová spotfieba 415 439 347 446 375 523

Pfiidaná hodnota 310 578 329 526 316 080

Osobní náklady 277 784 243 243 236 237

Odpisy dlouhodobého

majetku 127 394 131 475 137 540

Zúãtování rezerv 

a opravn˘ch poloÏek 21 219 2 787 3 358

Tvorba rezerv 

a opravn˘ch poloÏek 22 758 9 128 44 567

Jiné provozní v˘nosy 126 243 68 470 125 443

Jiné provozní náklady -107 324 -51 056 -77 266

Provozní v˘sledek 
hospodafiení 137 428 67 993 103 803

Zúãtování rezerv 
a opravn˘ch poloÏek 0 2 0

Tvorba rezerv 
a opravn˘ch poloÏek 0 0 2

Jiné finanãní v˘nosy 7 210 9 961 9 722

Jiné finanãní  
náklady 1 891 2 508 3 940

Finanãní
v˘sledek hospodafiení 5 319 7 455 5 779

V˘sledek hospodafiení 
za beÏ. ãinnost 138 829 75 448 109 583
Mimofiádné v˘nosy 1 513 1 850 604

Mimofiádné náklady 135 568 60 132 90 328

Mimofiádn˘ v˘sledek
hospodafiení - 134 055 -58 282 -89 724

V˘sledek hospodafiení

za úãetní období 4 774 17 166 19 859

V˘sledek hospodafiení

pfied zdanûním 8 693 17 166 19 859

ROZVAHA (V TIS. Kâ)

V¯KAZ ZISKU A ZTRÁT (V TIS. Kâ)

2002 2001 2000 2002 2001 2000
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P¤ÍLOHA K V¯KAZÒM ZA ROK 2002

1. Obecné údaje
Obchodní jméno: Povodí Labe, státní podnik
Identifikaãní ãíslo: 70 89 00 05
Sídlo: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Právní forma: státní podnik
Datum vzniku: 1. ledna 2001
Rozhodující pfiedmût ãinnosti: V˘kon správy povodí, kterou se rozumí správa v˘znamn˘ch vodních tokÛ, ãinnosti spoje-

né se zji‰Èováním a hodnocením stavu povrchov˘ch a podzemních vod v oblasti povodí
Horního a stfiedního Labe, v oblasti Dolního Labe pouze pro vlastní tok a dal‰í ãinnosti

Zakladatel: Ministerstvo zemûdûlství âeské republiky se sídlem Tû‰nov 17, Praha 1, PSâ 117 05,
Iâ 00020478

Zápis v obchodním rejstfiíku: Obchodní rejstfiík veden˘ u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vloÏka 9473

2. Statutární orgán Dozorãí rada
generální fieditel Ing. Vanûk Tomá‰ Pfiedseda dozorãí rady Ing. Tureãek Karel

Místopfiedseda dozorãí rady Ing. Plechat˘ Jan
âlen dozorãí rady Ing. Stoulil Pavel

Zástupci statutárního orgánu âlen dozorãí rady Ing. PetruÏela Lubomír, CSc.
1. zástupce - technick˘ fieditel Ing. Kremsa Jifií âlen dozorãí rady Ing. Zídek Jindfiich
2. zástupce - finanãní fieditel Ing. Vaãlena Jan âlen dozorãí rady Ing. Merta Ladislav

3. Sestavení úãetní závûrky
Rozvahov˘ den: 31. 12. 2002. OkamÏik sestavení úãetní závûrky: 6. 2. 2003 v 13:30 hodin

4. Kmenové jmûní
4.1. Zmûny kmenového jmûní

V prÛbûhu roku 2002 nedo‰lo ke zmûnû zápisu kme-
nového jmûní.
4.2. Rozdûlení zisku roku 2001

Na základû rozhodnutí zakladatele byl rozdûlen zisk
roku 2001 ve v˘‰i 17 165 674,54 Kã takto:

Titul Kã
rezervní fond 1 716 567,54
FKSP 3 684 668,00
fond investic 9 764 439,00
fond odmûn 2 000 000,00
Celkem 17 165 674,54

5. Zamûstnanci

2000 2001 2002

PrÛmûrn˘ evid. pfiepoãten˘ poãet pracovníkÛ: 917,7 926,8 936,5
z toho: fiídících pracovníkÛ 28 28 28
v tom: vedení 3 3 4

fieditelé závodÛ 5 5 5
odborní zástupci fieditelÛ závodÛ 10 10 10
vedoucí odborÛ fieditelství  10 10 9

Osobní náklady v tis. Kã celkem: 236 237 243 243 277 284
v tom: mzdové náklady na fiídící pracovníky 16 260 17 326 17 030

mzdové náklady na ostatní pracovníky 155 990 167 585 186 213
náklady na sociální zabezpeãení 60 323 62 114 70 831
sociální náklady  2 784 2 941 3 710

Ostatní plnûní poskytovaná fiídícím pracovníkÛm: 1 003 1 058 1 102

6. Úãetní metody a zásady
a) Zásoby byly oceÀovány podle vnitropodnikového ceníku. Odchylky byly úãtovány na úãet oceÀovací odchyl-
ky k materiálu a jejich rozpou‰tûní se provádûlo mûsíãnû. Vedlej‰ími pofiizovacími náklady, které byly zahrnová-
ny do pofiizovacích cen zásob bylo pfiepravné, po‰tovné, balné. V pfiípadû dovozu vlastní dopravou byly aktivo-
vány tyto náklady - odpisy daného dopravního prostfiedku, náklady na PHM, mzda fiidiãe vãetnû sociálního
a zdravotního poji‰tûní a poji‰tûní vozidla.
b) Dlouhodob˘ majetek (hmotn˘ i nehmotn˘) vytvofien˘ vlastní ãinností byl pfii aktivaci oceÀován ve vlastních
nákladech, tj. náklady na materiál, energii, PHM, mzdy vãetnû sociálního a zdravotního poji‰tûní, odpisy.
c) Odpisov˘ plán dlouhodobého majetku pro rok 2002 byl stanoven pro jiÏ zafiazené prostfiedky podle SKP rov-
nomûrnû z hlediska doby upotfiebitelnosti. Pro novû nakupované prostfiedky byly vytvofieny skupiny podle doby
upotfiebitelnosti. Odpisov˘ plán tvofií pfiílohu organizaãní smûrnice o úãetnictví. Budovy a stavby se odepisují rov-



Název dotace 2000 2001 2002
neinvestiãní investiãní neinvestiãní investiãní neinvestiãní investiãní

na opravy, údrÏbu a provoz vodní cesty 49 180 0 49 800 0 51 500 0
na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 1997 69 127 14 000 8 114 915 12 000 3 070
na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 1998 0 15 497 0 21 810 0 0
na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 2000 0 0 0 0 22 837 5 162
na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 2002 0 0 0 0 20 500 0
na zátopová území a studie odtokov˘ch pomûrÛ 0 5 330 0 0 0 1 800
na studie na protipovod. opatfi. od Pardubického kraje 0 0 0 0 0 500
na protipovodÀová opatfiení 0 40 184 3 641 0 0 8 000
na rozvoj vodních cest 0 87 978 145 226 0 338 569
z programu péãe o krajinu 247 0 553 0 145 0
na revitalizaci 0 5 700 0 8 212 0 0
z programu PHARE 0 0 0 0 0 268
na program podpory monitorování 
povrchov˘ch a podzemních vod 0 0 0 0 5 452 0

Celkem 118 554 168 689 62 108 176 163 112 434 357 369
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nomûrnû po dobu sto let, pro ostatní investiãní majetek byl stanoven odpis odpovídající pfiedpokládanému pro-
centu opotfiebení. V˘jimku tvofií platinové misky, které jsou pouÏívány v laboratofiích. Tyto byly odepisovány jed-
norázovû na konci roku podle opotfiebení, coÏ pfiedstavuje úbytek hmotnosti vyjádfien˘ v Kã zji‰tûn˘ pfieváÏením.
Opravné poloÏky k DHM se odepisují rovnomûrnû 6,67 %. Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ (i nehmotn˘) majetek
v cenû do 20 000 Kã byl odepisován jednorázovû 100 % do nákladÛ pfii jeho zafiazení do provozu, a dále byl ve-
den v operativní evidenci. Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v cenû od 20 000 Kã do 40 000 Kã (resp. 60 000
Kã) byl veden v úãetnictví na úãtu 022800 (resp. 013100 ãi 018100) a odepisován ve v˘‰i 1/3 do nákladÛ.
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek v cenû nad 60 000 Kã je odepisován po dobu 5 let, tj. ve v˘‰i 20 %.
d) Kurzové rozdíly byly úãtovány ke dni uskuteãnûní úãetního pfiípadu právû platn˘mi kurzy. Tûmito dny byly
stanoveny:
• den vystavení faktury státním podnikem uveden˘ na faktufie a den provedení platby podle v˘pisu z banky,
• den pfiijetí faktury, tj. razítko z podatelny a den provedení úhrady podle v˘pisu z banky.
e) Valutové pokladny jsou vedeny v pevném kurzu (kurz ke dni 31. 12. pfiedchozího roku). Tento kurz je stano-
ven v organizaãní smûrnici o úãetnictví.
f) Devizov˘ úãet. V koncem roku 2001 byl zfiízen bankovní úãet v mûnû EUR. Tento úãet je veden v aktuálním
kursu.
g) Opravné poloÏky k majetku. V úãetnictví je vedena opravná poloÏka k nabytému majetku, která byla vytvo-
fiena pfii nákupu MVE Litice a Rudolfov v roce 1996 z rozdílu cen pfievodu ãásti podniku a ceny zaplacené. Dále
byla v roce 2002 vytvofiena opravná poloÏka ve v˘‰i 7 099 tis. Kã na doãasné sníÏení hodnoty majetku z dÛvodu
podstatného zniãení ãásti dlouhodobého majetku pfii povodni v srpnu 2002. Tento majetek nebyl uveden k roz-
vahovému dni do stavu v jakém se nacházel pfied povodní.

7. DoplÀující informace
7.1. Dotace PPfifieehhlleedd  ddoottaaccíí  ((vv ttiiss..  KKãã))

7.2. Dlouhodobé bankovní úvûry

Povodí Labe, státní podnik mûlo v roce 2002 dva dlouhodobé bankovní úvûry u âSOB Hradec Králové na za-
koupení dvou MVE ve vefiejné soutûÏi v roce 1996. Nesplacen˘ úvûr k 31. 12. 2002 ãinil 17 400 tis. Kã.
7.3. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek odpisovan˘, kter˘ je zafiazen na úãtu 02, mûl k 31. 12. 2002 celkovou pofiizovací
hodnotu 8 773 889 tis. Kã. Oprávky k tomuto majetku ke stejnému datu byly 5 895 737 tis. Kã, coÏ pfiedstavuje
67,19 % opotfiebení. U budov a staveb toto opotfiebení pfiedstavuje 67,34 % a u samostatn˘ch movit˘ch vûcí 65,75 %.
Pozemky evidované na úãtu 031 mûly ke dni 31. 12. 2002 hodnotu 343 782 tis. Kã.

Název 2000 2001 2002 ZÛstatková cena
pofiiz. cena oprávky pofiiz. cena oprávky pofiiz. cena oprávky 2000 2001 2002

Budovy 326 265 83 093 346 899 90 421 346 728 97 852 243 172 256 478 248 876
Stavby 7 665 810 5 213 911 7 705 299 5 280 420 7 633 623 5 276 105 2 451 899 2 424 879 2 357 518
Energetické a hnací stroje 48 648 19 893 48 959 22 959 51 022 25 867 28 755 26 000 25 155
Pracovní stroje 166 642 126 062 214 187 136 441 224 096 145 389 40 580 77 746 78 707
Pfiístroje a zvlá‰tní zafiízení 235 873 166 507 251 060 186 516 275 810 196 457 69 366 64 544 79 353
Dopravní prostfiedky 191 842 116 133 207 227 130 542 218 527 140 773 75 709 76 685 77 754
Inventáfi 8 639 1 941 8 735 2 750 11 036 3 523 6 698 5 985 7 513
DHM 20 000-40 000 Kã 5 944 5 944 9 370 9 370 13 047 9 771 0 0 3 276
Pozemky 344 279 0 346 207 0 343 782 0 344 279 346 207 343 782
Umûlecká díla 2 809 0 2 809 0 2 809 0 2 809 2 809 2 809

Celkem 8 996 751 5 733 484 9 140 752 5 859 419 9 120 480 5 895 737 3 263 267 3 281 333 3 224 743

CCeellkkoovv˘̆  rroozzppiiss  vv˘̆‰‰ee  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  hhmmoottnnééhhoo  mmaajjeettkkuu  ((vv ttiiss..  KKãã))



Úãet Název 2000 2001 2002
pfiírÛstek úbytek pfiírÛstek úbytek pfiírÛstek úbytek

021100 Budovy 21 222 126 20 634 0 270 441
021200 Stavby 57 571 11 39 489 0 37 196 108 872
022300 Energetické a hnací stroje 1 758 243 311 0 2 278 215
022400 Pracovní stroje 11 333 2 611 47 561 16 13 852 3 943
022500 Pfiístroje a zvlá‰tní zafiízení 15 682 6 998 15 278 92 32 972 8 222
022600 Dopravní prostfiedky 21 966 4 583 15 642 256 15 970 4 670
031100 Pozemky 10 990 12 943 1 928 0 514 2 939

Celkem 140 522 27 515 140 843 364 103 052 129 302
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Název 2000 2001 2002 ZÛstatková cena
pofiiz. cena oprávky pofiiz. cena oprávky pofiiz. cena oprávky 2000 2001 2002

Software 37 874 27 342 39 798 32 226 41 236 32 037 10 532 7 572 9 199
Drobn˘ software 305 305 596 596 875 658 0 0 217
Ocenitelná práva 0 0 0 0 65 5 0 0 60
Ostatní DNM 347 347 347 347 347 347 0 0 0
Podélné profily 0 0 0 0 400 33 0 0 367

Celkem 38 526 27 994 40 741 33 169 42 923 33 080 10 532 7 572 9 843

CCeellkkoovv˘̆  rroozzppiiss  vv˘̆‰‰ee  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  nneehhmmoottnnééhhoo  mmaajjeettkkuu  vv ttiiss..  KKãã

PPfifiíírrÛÛssttkkyy  aa  úúbbyyttkkyy  vvyybbrraannééhhoo  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  hhmmoottnnééhhoo  mmaajjeettkkuu  ddllee  sskkuuppiinn  vv ppoofifiiizzoovvaaccíícchh  cceennáácchh  ((vv  ttiiss..  KKãã))

V˘znamné pfiírÛstky dlouhodobého hmotného majetku:
Mezi nejv˘znamnûj‰í pfiírÛstky dlouhodobého hmotného majetku patfií dokonãení rekonstrukce jezu Bojmany na
Doubravû za 12 134 tis. Kã, dokonãení rekonstrukce segmentÛ v˘pustí vodního díla Pastviny za 11 492 tis. Kã a
dokonãení rekonstrukce mostu pfies odvodÀovací pfiíkop zdrÏe Hadík za 5 433 tis. Kã.
V˘znamné úbytky dlouhodobého hmotného majetku:
Dnem nabytí úãinnosti zákona ã. 254/2001 Sb., vodní zákon, a vyhlá‰ky ã. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam v˘-
znamn˘ch vodních tokÛ a zpÛsob provádûní ãinností souvisejících se správou vodních tokÛ, pfie‰ly nûkteré vodní toky do kate-
gorie drobn˘ch vodních tokÛ, jejichÏ správu vykonává stát sv˘mi organizaãními sloÏkami zfiízen˘mi MZe âR.
Tyto vodní toky a vodní stavby na nich umístûné byly pfiedány ke dni 31. 7. 2002 novému správci. Celková pofii-
zovací cena pfiedan˘ch pozemkÛ ãinila 2 643 tis. Kã a pfiedan˘ch vodních staveb 108 872 tis. Kã. Dal‰ím v˘-
znamn˘m úbytkem byla v˘mûna serveru z roku 1996 za 4 547 tis. Kã. Z dÛvodu zniãení pfii povodni v srpnu 2002
byl vyfiazen dlouhodob˘ hmotn˘ majetek za 4 634 tis. Kã.
Státní podnik mûl ke dni 31. 12. 2002 leasingové smlouvy na v˘poãetní techniku a kopírovací pfiístroje. Dosud ne-
uhrazené splátky jsou ve v˘‰i 85 tis. Kã, z toho do jednoho roku ve v˘‰i 85 tis. Kã.

7.4. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

7.5. Majetek neuveden˘ v rozvaze

V rozvaze nebyl uveden hmotn˘ a ne-
hmotn˘ majetek, kter˘ je veden v ope-
rativní evidenci. Jeho hodnota pfiedsta-
vuje:

2000 2001 2002
Drobn˘ hmotn˘ majetek 61 179 937 58 084 358 79 300 730
Drobn˘ nehmotn˘ majetek 3 571 123 3 947 309 4 815 327
Majetek pofiízen˘ z dotace 324 517 363 400 015 932 431 217 632

Celkem 389 268 423 462 047 599 515 333 689

invent. ãíslo název ãíslo parcely rok pofiízení pofiizovací cena

9051007971 Budova fieditelství –  –  – 1980 50 871
9051008047 Budova laboratofií –  –  – 1983 15 768
9053007526 Parcela 3602-001-11-Slezské Pfiedmûstí-1-2338 1966 656
9053007523 Parcela 3602-001-11-Slezské Pfiedmûstí-1-1549 1966 862

7.6. Majetek zatíÏen˘ zástavním právem a vûcn˘m bfiemenem

ZZáássttaavvnníí  pprráávvoo  jjee  zzaappssáánnoo  kk nnáásslleedduujjííccíímmuu  mmaajjeettkkuu  ((vv  ttiiss..  KKãã))

VVûûccnn˘̆mm  bbfifieemmeenneemm  jjee  vv kkaattaassttrruu  nneemmoovviittoossttíí  zzaattííÏÏeenn  nnáásslleedduujjííccíí  mmaajjeetteekk

Bítovany 610/15 0 755,51 2
Bítovany 610/23 0 469,56 2
Bítovany 610/24 1 721,72 2
Bítovany 610/32 1 336,44 2
Bítovany 610/53 23 806,09 2
Brand˘s nad Labem 1258/2 31 496,64 1
Cetenov 1010 11 365,76 2
âelákovice 3219 70 897,54 2
Desná I. 183 80 972,01 9

Název âíslo Pofiizovací kód 
katastrálního území parcely cena

Název âíslo Pofiizovací kód 
katastrálního území parcely cena
DvÛr Králové n. L. 3806/1 310 776,12 8
DvÛr Králové n. L. stp. 4904 2 970,00 8
Havlovice 1452/1 321 560,54 9
Helvíkovice 421/5 9 255,75 4
Hodkovice n. Moh. 2377/5 0 111,37 10
Hodkovice n. Moh. 2378 15 682,10 2
Horky nad Jizerou 429 126 534,38 14
Hostinné 1402           45 089,80 9
Hrádek nad Nisou 1508 14 857,36 2



Státní podnik vûnoval v roce 2002 zv˘‰e-
nou pozornost v‰em pohledávkám. DluÏníci byli upomínáni písemnû i osobními náv‰tûvami, za pozdní platby by-
ly úãtovány smluvní úroky z prodlení, dále byly uplatÀovány pohledávky v konkurzním fiízení i v likvidaci.
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Název âíslo Pofiizovací kód 
katastrálního území parcely cena

Název âíslo Pofiizovací kód 
katastrálního území parcely cena

Hronov 1704/1 58 327,78 2
Jablonec n. Nisou 2502/1 59 718,40 9
Jablonecké Paseky 966/3 5 017,67 2
Jílové u Hodkovic 
nad Mohelkou 1286/4 0 111,37 10
Káran˘ 339 5 023,69 2
Krãín 745/1 210 747,68 11
Kfiinec 1129 7 762,79 2
Kuks 550 21 238,56 2
Labská 278/55   2 925,72 12
Labská 854/1 161 959,58 12
Láznû Libverda 66 17 024,86 2
Liberec 2583/1 1 529,08 2
Lounky 444 35 439,74 2
Luãany n. Nisou 2597/1 3 205,65 9
Machnín 1140 77 633,92 9
Mar‰ov I 597 73 847,34 9
Martínkovice 2214 47 040,28 9
Nové Dvory
u Kutné Hory 689/1 31 222,73 2
Nové Dvory
u Kutné Hory 689/2 22 322,16 2
Nové Mûsto 
nad Metují 2165/1 303 017,74 9
Nymburk 1725/1 952 692,22 2
Nymburk 1061/1 51 666,65 2
Obfiíství 620/11 20 458,97 2
Obfiíství 1139 1 845,13 2
Pardubice 8622 51 084,00 1
Pardubice 1619/2 26 719,77 1
Podûbrady 48/1 2 549,47 7
Podûbrady 71/1 60 795,98 7

Podmokly 3829/2 24 434,00 13
Polubn˘ 3034/12 230 900,14 2
Proseãné 2123 112 393,40 9
Pfiední Labská 619/3   16 497,81 12
Rochlice u Liberce 1758 9 391,20 2
Roudnice n. L. 2898 93 927,05 2
Roudnice n. L. 2900 173 000,70 2
Roudnice n. L. 2903/1 78 819,86 2
Roudnice n. L. 2907/2 23 577,33 2
Roudnice n. L. 4306 767 632,66 2
Slezské  Pfiedmûstí 145/2 21 494,41 2
Smifiice 790/1 53 936,19 6
Smifiice 790/4 1 667,54 6
SmrÏovka 340 15 134,28 1
Svoboda nad Úpou 834 46 850,65 9
Svoj‰ice u Koufiimi 438/1 37 763,46 3
T̆ nec nad Labem 1489/1 1 586,27 7
T̆ nec nad Labem 1489/2 1 261,87 7
T̆ nec nad Labem 1489/3 1 249,83 7
T̆ nec nad Labem 1497 12 920,00 7
T̆ nec nad Labem 1509 8 341,00 6
Václavice u Hrádku 
nad Nisou 3090/1 39 774,14 2
Vûdomice 334/1 668 480,02 2
Vûdomice 339/2 55 462,26 2
Vûdomice 43/2 8 409,94 2
Velká Ves 
u Broumova 1142 53 945,22 9
Vesec u Liberce 517   6 974,17 2
Vratislavice n. Nis. 29/1 76 574,40 2
Zlíã 204/1 52 497,41 5
Îìárek u Sychrova 389 13 614,23 2

1 pfiístupu a pfiíjezdu k nemovitosti opráv-
nûného

2 sítû technického vybavení
3 odvádûní vody z pozemku oprávnûného

4 ochranného pásma vodního zdroje
5 postoupení pozemku pro eventuální

v˘stavbu
6 pfiístupu

7 pfiístupu a pfiejezdu
8 stavby ãerpací stanice
9 stavby jezu
10 stavby komunikace

11 stavby limnigrafické stanice
12 stavby MVE
13 stavby pfiístavního mola
14 stavby Ïelezniãního mostu

VVûûccnnéé  bbfifieemmeennoo  ssppoojjeennéé  ssee  zzfifiíízzeenníímm  ((kkóódd))

7.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry

Státní podnik mûl ke dni 31. 12. 2002 ve svém drÏení 9 ks akcií spoleãnosti Pfiístav Pardubice, a. s. v celkové hod-
notû 450 tis. Kã.

8. Pohledávky
Pohledávky z obchodního styku ãinily
celkem 85 774 tis. Kã, z toho po lhÛtû
splatnosti celkem 33 273 tis. Kã v ná-
sledujícím sloÏení:

Poãet dnÛ po splatnosti 2000 2001 2002

do 30 3 129 5 049 3 538
31 – 90 1 672 1 772 1 781
91 – 180 928 2 426 2 053
181 – 360 2 749 4 899 6 933
nad 360 19 691 16 179 18 968

Celkem 28 169 30 325 33 273

9. Závazky
Stav závazkÛ z obchodního styku ke dni 31. 12. 2002 byl 69 824 tis. Kã, z toho po lhÛtû splatnosti 1 193 tis. Kã.
V‰echny závazky byly po lhÛtû splatnosti do 30 dnÛ. Jednalo se o faktury, které byly doruãeny koncem roku 2002
a k jejich úhradû do‰lo v prvních dnech roku 2002 nebo byly pouÏity ke vzájemnému zápoãtu a ãekalo se na po-
tvrzení ze strany partnera. Závazky vÛãi státnímu rozpoãtu, z daní, zdravotního a sociálního poji‰tûní jsou uhra-
zovány vÏdy v termínu splatnosti.

10. Rezervy a opravné poloÏky
Státní podnik netvofiil v roce 2002 zákonnou rezervu na opravy. Vytvofiené rezervy na opravy z minul˘ch let by-
ly pouÏity na zahájení dvou oprav, a to na opravu jezov˘ch uzávûrÛ (3 pole) zdymadla na Labi ve Stfiekovû - vy-
naloÏené náklady 2 827 tis. Kã, a na opravu jezov˘ch tûles, plá‰tû jezov˘ch vûÏí a lávky zdymadla âelákovice -
vynaloÏené náklady 12 144 tis. Kã.
V roce 2002 byla vytvofiena úãetní rezerva na opravy hmotného majetku po povodni v srpnu 2002 ve v˘‰i 11 013
tis. Kã, které budou provedeny v roce 2003 a následujících. Rezerva byla vytvofiena na náklady, které nebudou
hrazeny z pfiedpokládané dotace.
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název poãáteãní stav tvorba ãerpání koneãn˘ stav

VD Stfiekov, oprava jez. uzávûrÛ (3pole) 24 000 2 827 21 173
VD âelákovice, oprava jezov˘ch tûles 40 000 12 144 27 856
Opravy DPH po povodni 8/2002 0 11 013 0 11 013
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 24 156 3 919 0 28 075

celkem 88 156 14 932 14 971 88 117

U odloÏeného daÀového
závazku je v tabulce uve-
den jako poãáteãní stav
v˘poãet odloÏeného daÀo-
vého závazku ke dni 1. 1.
2002 (v tis. Kã):   

Ozn Název Minulé úãetní období Sledované úãetní období

Poã. zÛstatek SníÏení Zv˘‰ení Koneã. zÛstatek Poã. zÛstatek SníÏení Zv˘‰ení Koneã. zÛstatek

A. Základní kapitál zapsan˘ 3 459 752 0 0 3 459 752 3 459 752 0 0 3 459 752
B. Základní kapitál nezapsan˘ 0 0
C. Vlastní akcie a obchodní podíly 0 0
* Celkem základní kapitál 3 459 752 0 0 3 459 752 3 459 752 0 0 3 459 752
D. Emisní áÏio
E. Rezervní fond 20 660 0 993 21 653 21 653 1 717 23 370
F. Ostatní fondy ze zisku 55 412 4 053 22 551 73 910 73 910 27 407 15 797 62 300
F.1. FKSP 6 681 4 053 7 129 9 757 9 757 3 251 4 032 10 538
F.2. Fond investiãní v˘stavby 45 731 0 13 922 59 653 59 653 24 156 9 765 45 262
F.3. Fond odmûn 3 000 0 1 500 4 500 4 500 2 000 6 500
* Fondy ze zisku celkem 76 072 4 053 23 544 95 563 95 563 27 407 17 514 85 670
G. Kapitálové fondy 0 56 227 57 227 1 000 1 000 41 834 4 558 -36 276
H. Rozdíly z pfieceÀ. nezahr. do VH 0
I. Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 19 859 0 0 0 17 166 0 0 0
J. Neuznaná ztráta minul˘ch let 0 0
K. Hospod. v˘sledek po zdanûní 17 166 4 774
* Vlastní kapitál celkem 3 555 683 60 280 80 771 3 573 481 3 573 481 69 241 22 072 3 513 920

PPfifieehhlleedd  oo  zzmmûûnnáácchh  vvllaassttnnííhhoo  kkaappiittáálluu  kk  3311..  1122..  22000022  ((vv  ttiiss..  KKãã))

14. V˘znamné skuteãnosti po dni 31. 12. 2002
Po konci rozvahového dne, kter˘m je 31. 12. 2002, do dne sestavení úãetní závûrky a v˘roãní zprávy Ïádné mi-
mofiádné skuteãnosti ãi podmínky nenastaly.

Pfievod provozních nákladÛ do mimofiádn˘ch byl proveden v ãástce 125 669 tis. Kã. Jedná se o náklady, které by-
ly vynaloÏeny na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z extrémních povodní roku 1997, 2000 a 2002. Tyto náklady
byly ãásteãnû kompenzovány dotacemi na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod ve v˘‰i 55 337 tis. Kã.

13. ·kody z povodnû v srpnu 2002
Celková v˘‰e povodÀov˘ch ‰kod na majetku státu, se kter˘m má státní podnik právo hospodafiit, vyjádfiená fi-
nanãními náklady na realizaci nápravn˘ch opatfiení, byla vyãíslena na 696 592 tis. Kã, z toho 224 682 tis. Kã pfied-
stavují investiãní v˘daje a 471 910 tis. Kã náklady na
opravy. Pfiedpoklad odstranûní povodÀov˘ch ‰kod je
do roku 2005.

Rezerva na opravy povodÀov˘ch ‰kod ze srpna 2002
byla vytvofiena jen na náklady, které nebudou hraze-
ny z pfiedpokládané dotace.

neinvestiãní investiãní celkem

opravy 2002, vã. oprav vl. pracovníky 58 972 0 58 972
v˘daje na rekonstrukce 2002 0 24 796 24 796
vyfiaz. majetek 2002 v pofiiz. cenû 0 4 634 4 634
oprav. poloÏka k DHM po‰koz. povodní 0 7 099 7 099
rezerva na opravy povod. ‰kod 8/2002 11 013 0 11 013

Celkem likvidace ‰kod 69 985 36 529 106 514

OOpprraavvnnéé  ppoollooÏÏkkyy  kk  ppoohhlleeddáávvkkáámm  vvyykkaazzoovvaallyy  nnáásslleedduujjííccíí  ssttaavv  ((vv  ttiiss..  KKãã)) Opravná poloÏka 2000 2001 2002
k pohl. po 31. 12. 1994 2 986 3 231 947
k pohl. v konkurzu 11 328 11 959 17 885
k pohl. v likvidaci 0 79 79
k pohl. ve vyrovnání 41 2 0
daÀovû neuznaná 1 381 5 240 5 494

Celkem 15 736 20 511 24 405

12. V˘zkum a v˘voj
Státní podnik nemûl v roce 2002 Ïádné v˘daje vynaloÏené na v˘zkum a v˘voj.

TrÏby 2000 2001 2002
V˘roba elektrické energie 9 459 12 515 15 107
Odbûry povrchové vody 532 006 536 056 565 890
Úplaty za spoluuÏívání vod. dûl 24 722 24 567 15 342
SluÏby laboratofie 20 432 18 470 17 012
Nájemné 5 154 5 678 6 072
Ostatní ãinnosti 98 033 74 644 104 305
Celkem 689 806 671 930 723 728

11. V˘nosy z bûÏné ãinnosti
TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb byly
realizovány ve v˘‰i 723 728 tis. Kã, a to v následu-
jících ãinnostech (v tis. Kã):
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P. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úãetního období 220 536

PenûÏní toky z hlavní v˘dûleãné ãinnosti (provozní ãinnosti)

Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním 4 774

A.1. Úpravy o nepenûÏní operace 116 522

A.1.1. Odpisy stál˘ch aktiv 128 771

A.1.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek, rezerv 11 521

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv -1 784

A.1.4. V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku 0

A.1.5. Vyúãtované nákladové a v˘nosové úroky -5 908

A.1.6. Úpravy o ostatní nepenûÏní operace -16 078

A.* âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního 

kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami 121 296

A.2. Zmûna stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu -2 772

A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti, aktivní k úãtÛ ãasového rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ aktivních 3 798

A.2.2. Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti, pasivních úãtÛ ãasového rozli‰ení 

a dohadn˘ch úãtÛ pasivních -5 354

A.2.3. Zmûna stavu zásob -1 216

A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku nespadajícího do penûÏních prostfiedkÛ a ekvivalentÛ 0

A.** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami 118 524

A.3. Vyplacené úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ -1 167

A.4. Pfiijaté úroky 7 075

A.5. Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období 0

A.6. Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení -837

A.7. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku 0

A.*** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti 123 595

PenûÏní toky z investiãní ãinnosti

B.1. V˘daje spojené s nabytím stál˘ch aktiv -165 963

B.2. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 2 009

B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám 0

B.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti -163 954

PenûÏní toky z finanãní ãinnosti

C.1. Dopady zmûn dlouhodob˘ch, popfi. krátkodob˘ch závazkÛ, které spadají do oblasti  finanãní ãinnosti -5 800

C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky a penûÏní ekvivalenty 0

C.2.1. Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení základního kapitálu 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkÛm 0

C.2.3. Dal‰í vklady penûÏních prostfiedkÛ spoleãníkÛ a akcionáfiÛ 0

C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky 0

C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondÛ 0

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0

C.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti -5 800

F. âisté zv˘‰ení (sníÏení) penûÏních prostfiedkÛ -46 159

R. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci období 174 377

v tis. Kã

CASH FLOW KE DNI 31. 12. 2002
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sídlo hranice název 

fieditelství

závodu

provozního  stfiediska

¤editelství

Víta Nejedlého 951, 
500 03 Hradec Králové 3
ústfiedna 495 088 111 
centrální fax 495 407 452 
e-mail: labe@pla.cz
www.pla.cz

Závod Hradec Králové

Víta Nejedlého 951, 
500 03 Hradec Králové 3
ústfiedna 495 088 111 
centrální fax 495 088 102

Závod Pardubice

Cihelna 135, 
530 09 Pardubice
ústfiedna 466 868 211
centrální fax 466 415 301

Závod Jablonec nad Nisou

Îelivského 5, 
466 05 Jablonec nad Nisou
ústfiedna 483 366 311
centrální fax 483 366 302

Závod Stfiední Labe

Teplého 2014, 
531 56 Pardubice
ústfiedna 466 864 411
centrální fax 466 864 402

Závod Dolní Labe

NábfieÏní 311, 
413 01 Roudnice nad Labem
ústfiedna 416 805 511
centrální fax 416 837 631



ZZÁÁKKLLAADDNN ÍÍ   ÚÚDDAA JJ EE   OO   VVOODDNN ÍÍ CCHH   TTOOCC ÍÍ CCHH
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CChhaarraakktteerriissttiikkaa  MMûûrrnnáá    HHrraaddeecc  PPaarrdduubbiiccee  JJaabblloonneecc SSttfifieeddnníí  DDoollnníí  PPoovvooddíí  LLaabbee

zzáávvoodd jjeeddnnoottkkaa KKrráálloovvéé  nn..  NN..  LLaabbee  LLaabbee  cceellkkeemm

Plocha povodí km2 5 536,56 3 633,60 3 357,09 2 069,32 379,55 14 976,12

Délka tokÛ ve správû km 1 508,6 844,5 1 090,3 369,9 109,3 3 922,6

z toho: upraven˘ch km 517,4 183,5 536,7 212,1 109,3 1 559,1

Délka umûl˘ch kanálÛ
a pfiivadûãÛ km 3,3 4,1 8,2 67,3 5,7 88,6

Jezy ks 120 55 25 19 6 225

z toho: pevn˘ch ks 65 33 22 1 0 121
pohybliv˘ch ks 54 20 3 18 6 101
kombinovan˘ch ks 1 2 0 0 0 3
s energetick˘m 
vyuÏitím ks 43 21 13 17 1 95

Rybniãní hráze ks 2 2 1 1 0 6

Pfiehrady ks 5 6 10 0 0 21

z toho: s hrází zemní ks 1 2 2 0 0 5
s hrází betonovou ks 0 2 0 0 0 2
s hrází zdûnou ks 4 2 8 0 0 14

NádrÏe s vodárensk˘m
vyuÏitím ks 0 5 2 0 0 7

Pfiehrady s energetick˘m
vyuÏitím ks 3 5 6 0 0 14

Celkov˘ objem nádrÏí mil.m3 99,68 39,56 36,15 0 0 175,39

z toho: retenãní objem mil.m3 23,38 5,40 3,07 0 0 31,85
zásobní objem mil.m3 58,01 25,67 28,85 0 0 112,53

Plocha nádrÏí pfii
maximální hladinû km2 12,39 4,67 3,38 0 0 20,44

Plavební komory ks 0 0 0 18 12 30

Dopravnû v˘znamná 
vodní cesta

vyuÏívaná km 0 0 0 102,1 109,3 211,4
vyuÏitelná km 0 0 0 51,3 0 51,3

Malé vodní elektrárny 
(vlastní) ks 3 5 6 1 0 15

instalovan˘ v˘kon kW 800,5 274,0 972,0 630,0 0 2 676,5
dodávka do sítû
v roce 2002 MWh 3 801 918 1 955 3 300 0 9 974
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