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Úvodní slovo

Počasí v loňském roce bylo nadprůměrně teplé, naštěstí ale nepřineslo významnější hydrologické jevy. Nemuseli jsme se 
obávat povodní, množství srážek takřka odpovídalo ročnímu průměru. Jen v letní části roku se opět ohlásilo sucho. Nejnižší 
průtoky byly zaznamenány na tocích v povodí Chrudimky, Doubravy, Vrchlice, Cidliny a Mrliny.

Rok 2016 byl pro Povodí Labe, státní podnik rokem několika významných výročí. Nejprve jsme oslavili 50 let od vzniku pod-
niků Povodí. Myslím, že se mnou budete souhlasit, že uplynulé období jednoznačně potvrdilo správnost rozhodnutí našich 
předchůdců uspořádat správu vodních toků a veškerou provozní činnost s tím související v rámci dílčích povodí, nikoli podle 
správních hranic okresů a krajů. V září jsme si společně s laickou i odbornou veřejností připomenuli 100 let od protržení pře-
hrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Tato katastrofa s četnými oběťmi na životech a obrovskými materiálními škodami 
přispěla k rozvoji vědních oborů spojených s výstavbou a bezpečností vodních děl. Také díky těmto zkušenostem a neúnavné 
činnosti českých odborníků se později mohlo české přehradní stavitelství zařadit mezi nejvyspělejší evropské špičky. V závěru 
roku jsme si připomněli další významné výročí, a to 100 let od dokončení přehrady Labská u Špindlerova Mlýna, která je po 
přehradě Hamry na Chrudimce a Pařížov na Doubravě třetí nejstarší přehradou v povodí horního a středního Labe. Státní 
podnik k tomuto výročí uspořádal pro zájemce z řad veřejnosti Den otevřených dveří s možností prohlídky revizní štoly.

Během roku úspěšně pokračovala realizace akcí v rámci třetí etapy dotačního programu Podpora prevence před povodněmi 
a naplno se rozeběhly akce z dotačního programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

Rok 2016 byl také prvním rokem probíhající restrukturalizace státního podniku. V souladu se schváleným harmonogramem 
se podařilo splnit určené úkoly a vytvořit tak základ pro úspěšné zvládnutí celého složitého procesu.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům státního podniku za zodpovědné plnění pracovních povinností, 
zástupcům zakladatele, členům dozorčí rady a jejích výborů, představitelům státní správy a samosprávy a v neposlední řadě 
všem našim obchodním partnerům za velmi dobrou spolupráci v minulém roce.

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel Povodí Labe, státní podnik

Hradec Králové, březen 2017

Zbytky přehrady na Bílé Desné, 2016
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Zpráva o plnění hlavního předmětu činnosti

Správa vodních toků
V roce 2016 Povodí Labe, státní podnik (dále jen Povodí 
Labe) vykonával v oblasti své působnosti správu 2869 toků 
v celkové délce 9388,1 km. Z toho do kategorie významných 
vodních toků příslušelo 155 toků v délce 3586,2 km, z nichž 
39 vodních toků tvořilo v délce 108,8 km orografickou stát-
ní hranici (3 toky v délce 6,7 km se Spolkovou republikou 
Německo a 36 toků v délce 102,1 km s Polskou republikou). 
Zbývajících 2714 vodních toků v délce 5801,9 km příslušelo 
do kategorie drobných vodních toků, které byly do správy 
Povodí Labe určeny ústředním vodoprávním úřadem. Rozdíl 
v počtu i délce drobných vodních toků oproti roku 2015 způ-
sobilo zpřesnění zákresu os drobných vodních toků v Centrální 
evidenci vodních toků Informačního systému veřejné správy VODA 
či změna určení správy některých drobných vodních toků.

Zároveň s rozdělením vodních toků mezi nové závody 
vymezené restrukturalizací Povodí Labe v roce 2016 byl pro-
veden celkový přepočet plochy územní působnosti závodů 
(plocha), a tím i celého Povodí Labe. Dosud uváděná plocha 
14 976,1 km2 vycházela z klasického součtu ploch povodí jed-
notlivých čísel hydrologického pořadí (ČHP) podle Hydrologic-
kých poměrů ČSSR (Hydrometeorologický ústav Praha, 1970). 
Analýzou bylo zjištěno, že do celkové sumy byly započítány 
plochy celých ČHP, bez ohledu na to, zda všechny vodní toky 
v ČHP jsou ve správě Povodí Labe. U dolního úseku Labe, 
kde Povodí Labe vykonává správu pouze vlastního toku, byla 
chyba nejzřetelnější. Za pomocí digitalizovaných podkladů, 
zejména Základní mapy ČR a mapy ČHP, byla nově stanovena 
plocha o velikosti 14 454,5 km2, která je o 521,70 km2 menší.

Provoz vodních toků a vodních děl
Hydrometeorologická a průtoková charakteristika  
roku 2016
Pro Českou republiku byl rok 2016 teplotně nadnormální 
a srážkově téměř normální. Průměrná roční teplota byla 
+8,7 °C, což je o 1,4 °C více než dlouhodobý průměr. Tím se 
rok 2016 stal pátým nejteplejším rokem od roku 1775, tj. za 
dobu souvislého pozorování v pražském Klementinu. 

Ve srovnání s dlouhodobým normálem byly teplejší všechny 
měsíce s výjimkou nepatrně chladnějšího října (odchylka 
od dlouhodobého měsíčního normálu -0,5 °C), jehož teploty 
přerušily řadu celkem 16 měsíců (od června 2015) s vyššími 
průměrnými měsíčními teplotami než je dlouhodobý normál. 
Výrazně teplejší byl únor s průměrnou teplotou +3,0 °C, což 
představuje odchylku +4,2 °C od dlouhodobého normálu. 

Zima 2015/2016 byla vyhodnocena jako velmi teplá. Prů-
měrná teplota vzduchu za zimní sezónu (prosinec–únor) 
byla +1,8 °C (odchylka +3,6 °C). Od roku 1961 byla teplejší 
pouze zima 2006/2007 s průměrnou teplotou vzduchu 
o 0,9 °C vyšší. Průměrná teplota vzduchu v letním období 
(červen–srpen) byla +17,6 °C (odchylka +1,3 °C), což bylo 
o 1,6 °C méně, než v mimořádně teplém létě 2015. Vícedenní 
vlny veder s maximálními denními teplotami nad +35 °C se 
v roce 2016 nevyskytly. Teplotně výrazně nadnormální září 
se s průměrnou teplotou +15,8 °C (odchylka +3,0 °C) řadí na 
druhé místo v řadě měření od roku 1961. Mimořádně teplá 
byla zejména 1. polovina měsíce, kdy ještě ve druhé zářijové 

Labe, Valy
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dekádě překračovaly nejvyšší denní teploty +30 °C a na celé 
řadě stanic bylo dosaženo teplotních rekordů.

Pro území České republiky reprezentoval naměřený roční 
srážkový úhrn 639 mm 95 % dlouhodobého průměru, což 
odpovídá roku srážkově normálnímu. Během roku nebyl 
žádný měsíc srážkově výrazně podnormální (méně než 50 % 
dlouhodobého měsíčního průměru). Srážkově nadnormální 
byly únor (úhrn 60 mm = 171 % normálu) a červenec (106 mm 
= 120 % normálu). V ostatních měsících se srážkové úhrny 
pohybovaly v rozmezí 67–93 % dlouhodobých měsíčních 
normálů. Celé letní období bylo vyhodnoceno jako srážkově 
normální, průměrný srážkový úhrn dosáhl 238 mm, což 
představuje 99 % normálu. 

Z hydrologického hlediska byl rok celkově podprůměrně vy-
datný. V první polovině roku doznívalo hydrologické sucho 
z roku 2015. Ke zlepšení situace nepřispěla ani na sníh velmi 
chudá zima 2015/2016. S výjimkou února byly průměrné mě-
síční průtoky nižší, než byl dlouhodobý normál příslušného 
měsíce. Letní období, obdobně jako v roce 2015, se vyznačo-
valo podprůměrnými průtoky s podkročením vodností Q355, 
ale také Q364. Nejnižších průtoků bylo převážně dosaženo na 
konci srpna a v první polovině září, kdy se průtoky na tocích 
v oblasti Povodí Labe pohybovaly nejčastěji v rozmezí 20–40 % 
dlouhodobého měsíčního průměru. Nižší průtoky (i pod 10 % 
normálu) byly zaznamenány na tocích v povodí Chrudimky, 
Doubravy, Vrchlice, Cidliny a Mrliny. Období velmi nízkých 
průtoků bylo v roce 2016 ukončeno po vydatných srážkách 
ve dnech 16.–18. 9. 2016.

V roce 2016 bylo zaznamenáno několik nepříliš významných 
epizod se zvýšenými vodními stavy s dosažením některého ze 
stupňů povodňové aktivity (SPA). První povodňová situace 
proběhla ve druhé polovině února, kdy v důsledku oteplení 
a dešťových srážek odtávala sněhová pokrývka v severních 
horských oblastech. V ostatních případech bylo dosaženo 
na několika místech prvního stupně povodňové aktivity. 
V letním období byly vzestupy průtoků vyvolány nejčastěji 
bouřkami s intenzivními srážkami. Na konci května, v závěru 
června i července byl krátkodobě dosažen 1. SPA na Lužické 
Nise. Srážková činnost v polovině července zasáhla prakticky 
všechny toky odvodňující oblast Jizerských hor. Nejvyšší, 
3. SPA (ohrožení), byl vyhlášen pouze v profilu Smědá Před-
lánce, kulminační průtok se přiblížil úrovni Q1. 

Zimní jevy na vodních tocích

Během hodnoceného zimního období 2015/2016 se záporná 
hodnota teploty vzduchu vyskytla souvisle po dobu několika 
dnů v každém měsíci kromě března. Denní průměr nejnižších 
teplot vzduchu poklesl ve dnech 30.–31. 12. (od -2,5 °C do 
-2,8 °C), dále ve dnech 1.–9. 1. (od -1,8 °C do -7,0 °C), 15.–23. 1. 
(od -1,2 °C do -11,0 °C) a ve dnech 24.–26. 2. (od - 0,2 °C do 
-1,8 °C). 

Mrazy ovlivnily tvorbu ledových jevů na středolabské vodní 
cestě zejména ve druhé lednové dekádě, kdy teploty vzduchu 
klesly na -8 °C až -11 °C. Většina jezových zdrží, plavebních 
kanálů a plavebních komor zamrzla v celé šířce na dobu 
přibližně 12 dní. Nejsilnější led o síle 10 cm se vytvořil na 
plavebním stupni Týnec nad Labem. Na dolnolabské vodní 
cestě vlivem teplejší vody vypouštěné z vltavské kaskády 
a vody z chladicího systému tepelné elektrárny Mělník do 
zdrže jezu Štětí-Račice k tvorbě ledových jevů nedošlo. 

Na ostatních tocích se na začátku ledna vytvářel led u břehů, 
proudnice zůstávaly převážně volné, zcela zamrzaly pouze 
výjimečně lokality s malými rychlostmi proudění (jezové zdr-
že, tišiny apod.). V druhé polovině ledna došlo na některých 

tocích, např. na Úpě ve Zlíči, k tvorbě ker v jezových zdržích, 
které však nezpůsobily žádné povodňové škody. Během 
celého zimního období nenastala situace vyžadující zásah.

Zásoba vody ve sněhu a dopad na odtok

Zima 2015/2016 byla na sníh velmi chudá. Sezónní maxima 
zásob vody ve sněhu byla jedna z nejnižších za posledních 
20 let. Tání sněhu tak nezlepšilo nepříznivou situaci na 
vodních tocích a projevy hydrologického sucha roku 2015 
pokračovaly i v prvním pololetí roku 2016. 

Hospodaření s vodou v nádržích a mimořádné manipulace 

Všechny nádrže provozované Povodím Labe plnily bě-
hem roku své funkce ve shodě s manipulačními řády 
a povoleními k nakládání s vodami s výjimkou několika 
mimořádných případů schválených vodoprávními úřady. 
V souladu s manipulačním řádem probíhalo nadlepšování 
průtoků z většiny nádrží, jako např. z Labské (využito 71 % 
zásobního objemu nádrže), Lesa Království (využito 41 % 
zásobního objemu nádrže), Rozkoše (využito 51 % zásobního 
objemu nádrže), Pastvin (využito 41 % zásobního objemu 
nádrže), Seče (využito 48 % zásobního objemu nádrže), 
Pařížova (využito 100 % zásobního objemu nádrže), Souše 
(využito 48 % zásobního objemu nádrže), Mšena (využito 
43 % zásobního objemu nádrže) či Vrchlice (využito 33 % 
zásobního objemu nádrže). 

Během roku 2016 proběhly mimořádné události na těchto 
nádržích: 

l	 Pastviny – vodoprávně povoleno navýšení stávajícího 
odtoku z nádrže po dobu 1 dne na 3,8 m3/s a v dalších 
2 dnech na 6,8 m3/s pro rychlejší pokles hladiny vody 
v nádrži, a tím umožnění garanční zkoušky rekonstruova-
né malé vodní elektrárny Litice. Těsně před plánovaným 
termínem těchto zkoušek se během dešťů nádrž Pastviny 
naplnila nad hladinu zimního zásobního prostoru, a tak 
byly zkoušky provedeny v plném rozsahu bez využití 
mimořádné manipulace.

l	 Pařížov – vzhledem k mimořádnému suchu předcházející-
ho roku dosáhla v polovině srpna hladina vody v nádrži 
úrovně stálého nadržení a nastala porucha v hospodaření 
nádrže. Ve smyslu platného manipulačního řádu byl proto 
snížen odtok z nádrže na hodnotu aktuálního přítoku. 
Zásobní prostor byl znovu naplněn až v polovině září.

Doubrava, přehrada Pařížov
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l	 Seč a Křižanovice – vzhledem k mimořádnému suchu 
předcházejícího roku poklesla hladina v nádrži Seč v po-
lovině října o 5 m pod normální hladinu a odtok z obou 
nádrží musel být snížen dle platného nakládání s vodami 
a schváleného manipulačního řádu na provozní minimum. 
Přesto pokles hladiny i nadále trval a začátkem listopadu 
dosáhl až 5,5 m pod normální hladinu. Tato situace trvala 
až do konce roku.

l	 Fojtka – v rámci ověření skutečné kapacity koryta potoka 
Fojtka pod nádrží došlo na základě vodoprávního po-
volení dne 14. 4. 2016 k vypouštění vyššího průtoku než 
je stanovená hodnota neškodného průtoku pod vodním 
dílem.

l	 Mlýnice – v rámci ověření skutečné kapacity koryta Al-
brechtického potoka pod nádrží došlo na základě vodo-
právního povolení dne 15. 4. 2016 k vypouštění vyššího 
průtoku než je stanovená hodnota neškodného průtoku 
pod vodním dílem.

l	 Souš – pro umožnění opravy betonového pláště odběrného 
objektu nad vodní hladinou byla na základě vodoprávního 
povolení ve dnech 25. 9.–15. 12. 2016 snížena maximální 
hladina zásobního prostoru o 3,5 m.

Závažné poruchy vodních děl

V průběhu roku 2016 se na vodních dílech provozovaných 
Povodím Labe nevyskytly žádné závažné poruchy omezující 
jejich bezpečnost a provozuschopnost.

Využívání povrchových vod
Provoz labské vodní cesty

Na labské vodní cestě byly během roku 2016 v kanalizovaném 
úseku plněny podmínky pro plavbu plavidel na stanovené 
ponory. Na regulovaném úseku Labe pod zdymadlem Střekov 
se vodní stav na řídicím vodočtu v Ústí nad Labem pohybo-
val v rozmezí 155–540 cm, tedy v rozmezí využitelnosti pro 
plavební provoz, celkem 298 dnů. K přerušení plavebního 
provozu vlivem zimních jevů nebo vysokých vodních stavů 
nedošlo. Částečné omezení provozu trvalo na dolním Labi 
v úseku Nebočady–Boletice vzhledem k bagrování nánosů 
do 29. 3. 2016.

V roce 2016 proběhla plavební odstávka pouze na středním 
Labi. Byla zahájena 29. 9. a trvala na zdymadlech Týnec nad 
Labem, Klavary až Čelákovice a Kostelec nad Labem až Lob-
kovice do 10. 10. (12 dnů), na zdymadlech Veletov až Kolín 
a Brandýs nad Labem do 31. 10. (33 dnů).

Krátkodobé zlepšení plavebních podmínek bylo zabezpečo-
váno na žádost přepravců v 90 případech většinou z kapa-
city zdrže Střekov, v několika případech také přechodným 
zvýšením odtoku z vltavské kaskády. Toho využila nákladní 
i osobní plavidla s vyšším ponorem pro proplutí kritickým 
úsekem Labe mezi Střekovem a Děčínem. Na regulovaném 
Labi pod Střekovem poklesl vodní stav v Ústí nad Labem na 
150 cm a nižší, tj. pod hranici ekonomické využitelnosti, po 
dobu 68 dnů.

Počet proplavených lodí 

Rok Týnec 
n. Lab.

Brandýs 
n. Labem

Obříství Dolní 
Beřkovice

Střekov

2014 415 747 964 1874 1567

2015 439 658 1164 1859 1217

2016 436 799 1180 1878 1339

Množství přepraveného zboží (v tis. t)

Rok Týnec 
n. Lab.

Brandýs 
n. Labem

Obříství Dolní 
Beřkovice

Střekov

2014 2,4 8,8 34,8 275,9 105,1

2015 2,1 9,0 63,1 181,8 97,0

2016 1,3 13,0 60,5 227,9 55,8

Fojtka, přehrada Fojtka

Labe, Roudnice nad Labem

Odběry povrchové vody podléhající zpoplatnění 

Během roku 2016 bylo z vodních toků ve správě Povodí Labe 
a z provozovaných nádrží odebráno celkem 614,377 mil. m3 
povrchové vody podléhající zpoplatnění, což bylo o 66,7 mil. 
m3 více než v předcházejícím roce. Nárůst způsobily zejména 
vyšší odběry pro průtočné chlazení parních turbín. 

Věcně usměrňovaná cena za 1 m3 odebrané povrchové vody se 
v kategorii ostatní odběry rovnala 4,49 Kč a průtočné chlazení 
parních turbín 0,72 Kč.
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Odběry povrchové vody podléhající zpoplatnění (mil. m3)

Rok 2015 2016

Vodárny 37,271 37,707

Průmysl a služby 77,648 78,120

Elektrárny a teplárny 34,515 30,879

Průtočné chlazení parních turbín 398,017 467,493

Zemědělství* 0,207 0,178

Celkem 547,658 614,377

*bez vláhového deficitu

Využití vodní energie

V roce 2016 bylo na vodních tocích ve správě Povodí Labe 
v provozu 446 malých vodních elektráren (MVE) o celkovém 
instalovaném výkonu 133 775 kW, z toho 144 využívalo vzdutí 
vodních děl provozovaných Povodím Labe (jezy, přehrady 
a stupně). Během roku bylo do provozu uvedeno 5 MVE 
cizích investorů.

Povodí Labe provozovalo celkem 20 vlastních MVE o celko-
vém instalovaném výkonu 6795 kW, které dodaly během roku 
do distribuční sítě celkem 12 288 MWh elektrické energie. 
V oblasti rozvoje a zefektivnění provozu MVE byla dokonče-
na rekonstrukce MVE Litice a provedena rekonstrukce MVE 
Lobkovice a MVE Vrchlice. 

Dále byla zahájena:

l	 rekonstrukce MVE Veletov, Křižanovice a Počaply, 
l	 příprava rekonstrukce MVE Mšeno, Harcov a Pařížov.

Hospodaření s vodami z hlediska 
množství a jakosti
Vodohospodářský dispečink

Hlavní náplní činnosti vodohospodářského dispečinku Po-
vodí Labe (VHD) v roce 2016 bylo zabezpečení spolehlivé 
funkce vodohospodářské soustavy Povodí Labe a provoz 
a rozvoj rozsáhlého monitorovacího systému (184 vlastních 
monitorovacích stanic a z 99 stanic získává data od Českého 
hydrometeorologického ústavu). Během roku prezentoval 
VHD informace z monitorovacího systému i z dalších zdrojů 
odborné i široké veřejnosti mimo jiné také na internetových 
stránkách Povodí Labe, www.pla.cz.

V rámci rozvoje VHD byla zahájena příprava tří rozsáhlých 
investičních akcí, a to Modernizace monitorovacího systému 
přehrad Povodí Labe, Modernizace vodohospodářského dispečinku 
a Doplnění sítě automatických měřících stanic. 

Bilance odběrů a vypouštění odpadních vod

V oblasti působnosti Povodí Labe bylo v roce 2016 v rámci 
vodohospodářské bilance evidováno 233 odběrů povrchové 
vody, 1052 odběrů podzemní vody a 937 vypouštění odpad-
ních vod do povrchových vodních toků. 

Odběry a vypouštění vody celkem (mil. m3)

Rok 2014 2015 2016

Odběr podzemní vody 106 108,6 106,0

Odběr povrchové vody 619,7 561,8 627,3

Vypouštění odpadních vod 708,5 643,5 708,7

Vypouštěné znečištění celkem (t)

Rok 2014 2015 2016

BSK5 1 258 1 274 1 320

CHSKCr 9 327 10 191 10 527

Nerozpuštěné látky 2 293 2 471 2 320

Dusík anorganický 2 293 2 102 2 076

Fosfor celkový 247 236 222

Hodnocení jakosti povrchových vod

Jakost vody ve sledovaných profilech na vodních tocích byla 
v roce 2016 ovlivněna hydrologickým suchem předchozího 
roku, kdy v průběhu zimy 2015/2016 následkem nízkých 
atmosférických srážek nedošlo k dostatečnému naplnění zá-
sob podzemní vody. Přestože situace nebyla tak kritická jako 
v předcházejícím roce, došlo zejména na málo vodných tocích 
k překročení norem environmentální kvality v řadě ukazatelů.

V roce 2016 byl zahájen zkušební provoz na významných 
intenzifikovaných čistírnách odpadních vod (ČOV) Litomyšl 
(28 000 ekvivalentních obyvatel – EO), Častolovice (2500 EO) 
a Postřižín (2100 EO). Zahájení zkušebního povozu na inten-
zifikované ČOV Litomyšl je důležitým krokem pro zlepšení 
jakosti vody v málo vodné Loučné, která je v daném úseku 
vyhlášena jako lososová voda.

Kolaudací byla ukončena modernizace velkých průmyslo-
vých ČOV firmy Tereos TTD, a. s., Cukrovar České Meziříčí 
(214 917 EO) a ČOV firmy Contipro a.s., Dolní Dobrouč 
(15 000 EO). Kolaudace ČOV Cukrovar České Meziříčí je velmi 
významným krokem, neboť vodní tok Orlice (konečný recipient 
odpadních vod) byl vyhlášen strategickým doplňkovým zdro-
jem pitné vody pro zásobování města Hradec Králové a pro 
doplňování celého systému Vodárenské soustavy východní Čechy. 
K významným městským ČOV, které byly v roce 2016 zkolau-
dovány, patřila např. ČOV Benátecká Vrutice (15 000 EO), ČOV 
Městec Králové (4500 EO), ČOV Jirny (3200 EO), ČOV Církvice 
a Nové Dvory (2600 EO) či ČOV Hovorčovice (2600 EO).

Do zkušebního provozu byla v roce 2016 uvedena řada 
menších ČOV s kapacitou do 2000 EO, např. ČOV pro obce 
Kovanec, Jestřebec nebo pro místní část Ústí nad Labem- 
Střekov. Do trvalého provozu byly uvedeny také obecní ČOV 
s kapacitou do 2000 EO, mezi které patří např. ČOV Předboj, Rozkošský potok, nádrž Rozkoš, 2016
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Mostek, Horní Adršpach, Sojovice-Skorkov či Čachovice. Při-
bývající množství menších ČOV výraznou měrou přispěje ke 
zlepšování jakosti vody ve vodotečích a k menšímu zatížení 
především drobných toků.

V oblasti opatření týkajících se bodových zdrojů znečištění 
(ČOV a kanalizace) potvrdilo Povodí Labe žadatelům v rámci 
vyjadřovací činnosti z titulu správce povodí celkem 68 typizo-
vaných formulářů pro zařazení žádosti do 42. výzvy Operační-
ho programu Životní prostředí (řešen byl soulad s koncepčními 
dokumenty – Plány dílčích povodí).

Vývoj jakosti vody v nádržích

V rámci monitoringu jakosti vody bylo v roce 2016 průběžně 
sledováno šestnáct nádrží. Z hlediska jakosti vody byl podrob-
ný monitoring včetně pravidelného hodnocení realizován na 
pěti vodárenských nádržích a pěti nádržích s vyhlášenými 
vodami ke koupání. Na dalších pěti vodních nádržích bylo za-
jišťováno omezené sledování. Na nádrži Mlýnice, která je bez 
stálé obsluhy, bylo prováděno pouze měření hladinové teploty 
vody. Výsledky šetření získaných na nádržích provozovaných 
Povodím Labe byly aktuálně zveřejňovány na Vodohospodář-
ském informačním portálu VODA. V roce 2016 také pokračoval 
dlouhodobý projekt na nádrži Seč, na kterém Krajský úřad 
Pardubického kraje spolupracuje s Ústavem experimentální 
botaniky Akademie věd České republiky a Povodím Labe.

Pravidelný monitoring jakosti vod byl prováděn dle imple-
mentované Směrnice 2006/7/ES o koupacích vodách a § 34 vod-
ního zákona i navazující vyhlášky č. 155/2011 Sb., o profilech 
povrchových vod využívaných ke koupání. V roce 2016 provádělo 
Povodí Labe šetření na čtyřech lokalitách s vodami určenými 
ke koupání: jezeru Poděbrady, písníku Mělice, písníku Bře-
zhrad a koupališti Kristýna. Tyto vody určené ke koupání sice 
nejsou provozovány Povodím Labe, ale z důvodu následných 
hodnocení zde správce povodí v průběhu tzv. koupací sezóny 
provádí účelově zaměřené rozbory vody. 

S příchodem roku 2016 se jakost vody na všech nádržích 
následkem velmi nízké obměny a ledových jevů stabilizo-
vala. Únorové srážky zvýšily obměnu vody v nádržích, a to 
i přesto, že vodní hodnota sněhu v povodí byla nízká. Od 
jarního období až do konce roku se však hydrologická situace 
na většině nádrží vyvíjela nepříznivě. Z hodnocení datových 
řad od roku 1979 vyplývá, že do nádrže Vrchlice, Pařížov 
a Les Království přitekly od začátku dubna vůbec nejnižší 
objemy vody. Na nádržích Hamry, Seč a Pastviny se jednalo 
o druhé nejmenší objemy vody na přítoku. Trochu lepší byla 
situace na Liberecku. I zde bylo možné rok 2016 zařadit mezi 
deset nejméně vodných let v testovaném období. Přestože 
byla zaznamenána určitá srážková činnost, srážky byly dis-
tribuovány nerovnoměrně a celkově to nepřineslo žádnou 
změnu do dlouhodobě se vyvíjejícího trendu minimálních 
přítokových objemů.

Nežádoucí projevy eutrofizace spojené se suchým letním 
a podzimním obdobím byly zaznamenány na většině nádrží. 
Z vodárenských nádrží byla nejvíce postižena nádrž Vrchlice, 
kde koncentrace chlorofylu-a přesáhla hodnotu 100 μg/l. 
Intenzívnější rozvoj fytoplanktonu byl zaznamenán také na 
VD Křižanovice. Tradičně nepříznivá situace byla na nádr-
žích s protipovodňovou funkcí, a to Les Království (96 μg/l) 
a Pařížov (325 μg/l). 

Na nádržích s vodami využívanými ke koupání ve smyslu § 34 
vodního zákona byla orgány hygienické služby v průběhu roku 
2016 přijata opatření vyvolaná krátkodobým zhoršením jakosti 
vody. Na nádrži Harcov byla opakovaně vydávána Krajskou 
hygienickou stanicí Libereckého kraje varovná informace 
o nevhodnosti koupání pro vnímavé jedince. Na nádrži Rozkoš 
v důsledku rozvoje vláknité sinice Aphanizomenon flos-aquae 
na rekreačně využívané severní části stanovila dne 16. 8. 2016 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje opatřením 
obecné povahy dočasný zákaz používání vody ke koupání. 

Péče o jakost vody  
ve vodních tocích a nádržích
Vodohospodářské laboratoře, monitoring povrchových 
a odpadních vod 

V průběhu roku zpracovaly vodohospodářské laboratoře 
(VHL) ve svých provozovnách v Hradci Králové a Ústí nad 
Labem přibližně 17 800 vzorků, což reprezentuje okolo 480 000 
dílčích stanovení. Sledování povrchových vod se provádělo 
s pravidelnou četností v 526 profilech povrchových vod, 
včetně nádrží a monitoringu vyplývajícího ze Směrnice Rady 
91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeným dusičnany 
ze zemědělských zdrojů. Sledování jakosti říčních sedimentů se 
uskutečnilo v 62 profilech. Během roku provozovny rovněž 
zajišťovaly odběry a analýzy odpadních vod u 80 významných 
znečišťovatelů v celé oblasti působnosti. 

Laboratoře se aktivně podílely na zabezpečení Mezinárodního 
programu měření MKOL a na sledování hraničních vodních 
toků se Spolkovou republikou Německo a Polskou repub-
likou. Celoročně byly také v provozu měřící stanice kvality 
vody na Labi v profilu Valy, Obříství a Děčín, kde probíhalo 
kontinuální sledování vybraných parametrů kvality říční vody 
a odběry slévaných vzorků včetně automatického předávání 
dat na VHD v Hradci Králové. Velmi bohatá a ekonomicky 
úspěšná byla rovněž komerční činnost laboratoří v oblasti 
rozborů odpadních, povrchových a pitných vod, sedimentů 
a dalších matric z hydrosféry pro desítky zákazníků z tuzem-
ska i ze zahraničí (Švédsko). 

V souladu se současnými trendy ve sledování a hodnocení 
kvality hydrosféry věnovaly VHL velkou pozornost využití 
špičkové přístrojové techniky a odbornému růstu personálu. 
V roce 2016 bylo dále doplněno a obnoveno přístrojové vy-
bavení laboratoře a doplněna vzorkovací technika o alfa-beta 
automat, průtokový analyzátor iontů CFA a zejména o robo-
tické analyzátory pro stanovení CHSK (chemická spotřeba 
kyslíku) a základních parametrů.

Kvalita poskytovaných dat z laboratoří v Hradci Králové 
a Ústí nad Labem je dlouhodobě garantována systémem 
managementu kvality na principech normy ČSN EN ISO/
IEC 17025:2005, který je nezávisle posouzen národním akre-
ditačním orgánem, tj. Českým institutem pro akreditaci o.p.s. 
V roce 2016 bylo rozšířeno portfolio akreditovaných zkoušek 
a dále rozšířen seznam akreditovaných parametrů zejména 
z oblasti specifických organických polutantů. 

Koncentrace chlorofylu „a“ (µg/l) ve vodní nádrži Seč v průběhu roku 2016
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Program monitoringu povrchových vod 

V roce 2016 pokračoval druhý cyklus monitoringu povr-
chových vod v souladu s aktualizací Programu monitoringu 
povrchových vod v oblasti povodí Horního a středního Labe 
a dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry na období 
2013–2018, který byl schválen ministerstvem zemědělství 
a ministerstvem životního prostředí. Při přípravě Programu 
byl respektován platný Rámcový program monitoringu, od-
borná doporučení dotčených institucí a organizací i potřeby 
a zájmy správce toku. Monitoring zahrnoval i požadavky 
vyplývající z mezinárodních závazků při ochraně řeky Labe 
a při ochraně hraničních vod. V roce 2016 bylo dále rozší-
řeno pravidelné sledování organických polutantů o nové 
relevantní analyty, zejména z oblasti humánních a veteri-
nárních léčiv a moderních pesticidů a jejich metabolitů na 
vybraných profilech, přičemž byly zohledněny výstupy 
z odborných projektů a doporučení z aktualizované evrop-
ské legislativy. Do monitoringu byly také zařazeny látky ze 
seznamu sledovaných látek (tzv. Watch list) dle evropské 
směrnice č. 2008/105/ES (ve znění směrnice č. 2013/39ES). 
S ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků 
na monitoring byl uplatněn princip cyklování profilů pro 
sledování jednotlivých složek pro hodnocení ekologického 
stavu, cyklování bylo uplatněno i u méně významných 
profilů na hraničních vodách.

Havarijní znečištění vodních toků

V roce 2016 bylo nahlášeno celkem 121 událostí souvisejících 
se znečištěním vodních toků, což je o 13 více než v předešlém 
roce. Z nich bylo 38 případů vyhodnoceno jako havarijní 
zhoršení jakosti vody ve vodních tocích, z toho 31 na vodních 
tocích ve správě Povodí Labe, tj. o 9 více než v roce 2015. 
Převážně se jednalo o drobné úniky ropných látek v řádu 
do desítek litrů, zejména ze silničních vozidel, dále o úniky 
splaškových vod, které však, vzhledem k aktuálnímu průtoku 
v zasaženém toku, byly natolik naředěny, že nezpůsobily 
závažnější zhoršení jakosti vody. 

Za účasti zástupců řady institucí z české i německé strany 
proběhlo v dubnu 2016 slavnostní otevření stabilního hava-
rijního profilu na Labi v Hřensku. Tímto aktem byla završena 
dlouhodobá snaha Povodí Labe podporovaná Mezinárodní 
komisí pro ochranu Labe o vybavení závěrového profilu Labe 
zařízením, které umožní zachycení plovoucího znečištění, 
zejména ropného původu. Během akce členové Hasičského 
záchranného sboru Děčín osadili nornou stěnu přes celou šíři 
řeky a prezentovali připravenost na zásah v tomto důležitém 
hraničním profilu. 

Mezinárodní hlavní varovná centrála ČR

Povinnosti plynoucí z funkce Mezinárodní hlavní varovné centrá-
ly ČR pro případ náhlého znečištění Labe látkami ohrožujícími 
jakost vody plnil VHD důsledně dle Mezinárodního varovného 
a poplachového plánu Labe a dohody o spolupráci mezi Povo-
dím Labe a Českou inspekcí životního prostředí. V průběhu 
roku odeslal VHD ve smyslu Mezinárodního varovného a po-
plachového plánu Labe celkem 9 hlášení o vzniku havarijního 
zhoršení jakosti vody v Labi. Ani v jednom případě nedošlo 
k dopadu na níže ležící mezinárodní hlavní varovnou centrá-
lu. V souladu s plánem pracovní skupiny Havarijní znečištění 
vod Mezinárodní komise pro ochranu Labe provedl VHD dvě 
cvičení spojení s hlavními centrálami, a to 1. 2. 2016 a 19. 7. 
2016 s dobrým výsledkem. 

V oblasti agendy řešené Mezinárodním varovným a poplacho-
vým plánem Odry neodeslal VHD v roce 2016 žádné hlášení 
o vzniku havarijního zhoršení jakosti vody. Během roku 
proběhla v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Odry 
před znečištěním dvě cvičení spojení mezi hlavními centrá-
lami, a to ve dnech 13. 5. 2016 a 11. 10. 2016, která byla pouze 
částečně úspěšná. 

Ve smyslu směrnice o vyrozumění o znečištění hraničních 
vodních toků mezi naší republikou a Spolkovou republikou 
Německo nebylo odesláno žádné hlášení. V souladu s touto 
směrnicí bylo 14. 1. 2016 provedeno pravidelné cvičení spojení, 
které proběhlo úspěšně.

Komplexní péče o koryta vodních toků, 
vodní díla a ekologie říčních systémů
Záplavová území podél vodních toků,  
studie odtokových poměrů

Na základě výsledků projektu Tvorba map povodňového nebez-
pečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a středního Labe 
a uceleného úseku dolního Labe a dalších studií záplavových 
území byly v roce 2016 předloženy vodoprávním úřadům 
návrhy na stanovení záplavového území na 11 úsecích toků 
v celkové délce 86,7 km. Do konce roku bylo nově stanoveno 
záplavové území na Lužické Nise, Mrlině, Bělé (povodí Jize-
ry), Cidlině, Dědině, Chrudimce, Jeřici, Jizeře, Olešce (povodí 
Jizery), Olešce (povodí Lužické Nisy), Tiché Orlici, Třebov-
ce a Úpě v celkové délce 290,8 km. Dále byly zpracovány 
studie záplavového území na Vinořském potoce, Jirenském 
potoce, Lučním potoce a Ředičce v celkové délce 33,5 km. 

Robotický analyzátor CHSK

Labe, Borek, slepé rameno
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Na podkladu DMR 5G bylo aktualizováno záplavové území 
Cidliny, Bylanky, Hartského potoka a Mrliny v délce 45,3 km. 
V průběhu roku byla také zpracována geodetická zaměření 
Mohelky, Chrudimky a Čivické svodnice, Anenského potoka 
a Václavického potoka. 

Během roku byla zpracována studie odtokových poměrů 
(SOP) v obci Výrava a SOP v obci Hořenice, kde byla použi-
ta kombinace jednorozměrného a dvourozměrného modelu 
proudění. Dále byla dvourozměrným modelem proudění 
realizována studie odtokových poměrů pro Bylanku v Pop-
kovicích.

Dědina, České Meziříčí, záplavové území (2D studie, výřez)

Údržba koryt vodních toků a vodních děl

Dlouhodobé sucho, které přetrvávalo také v roce 2016, si ne-
vyžádalo žádná zvláštní opatření týkající se údržby. Činnost 
provozní údržby tak mohla být zaměřena na běžné opravy 
opevnění, výsadby a probírky porostů a další plánované 
údržbové práce, ať už na korytech vodních toků, na vodních 
dílech nebo v břehových porostech.

Opravy dlouhodobého hmotného majetku  
a koryt vodních toků

Mimo běžně plánovaných akcí byly opravné práce realizovány 
za spoluúčasti následujících dotačních titulů:

a) ministerstva zemědělství: 

Program 129 270 Odstraňování následků povodní na státním 
vodohospodářském majetku II., podprogram 129 272 Odstraně-
ní následků povodní roku 2013. V roce 2016 byla dokončena 
poslední akce, a to VD Střekov, oprava zdi velké plavební ko-
mory o celkovém nákladu stavby 7,951 mil. Kč, z toho dotace 
7,676 mil. Kč.

Program 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích 
a malých vodních nádržích. Cílem tohoto programu je stabili-
zace odtokových poměrů v krajině, zlepšení vodního reži-
mu v krajině, posílení retence a akumulace vody v krajině, 
zlepšení technického stavu a navrácení základních vodohos-
podářských funkcí. Pro akce prováděné z tohoto programu 
v období 2016–2020 byl Povodí Labe stanoven limit ve výši 
150 mil. Kč. K tomu byla v řádném termínu, tj. dne 31. 3. 
2016, ministerstvu zemědělství předána Dílčí dokumentace 
podprogramu 129 292.

V roce 2016 byla zahájena stavební realizace 33 akcí (z toho 3 in-
vestice) v celkovém stavebním nákladu 54,136 mil. Kč (z toho 
dotace 36,755 mil. Kč, vlastní zdroje 17,381 mil. Kč). Z nich bylo 
stavebně dokončeno 22 akcí (z toho 2 investice) v celkovém sta-
vebním nákladu 39,475 mil. Kč a dokončení zbývajících 11 akcí 
v celkovém stavebním nákladu 14,661 mil. Kč (z toho dotace 
10,138 mil. Kč, vlastní zdroje 4,523 mil. Kč) přešlo do roku 2017. 
Na stavební realizaci akcí bylo v roce 2016 uhrazeno z dotace 
celkem 33,723 mil. Kč a z vlastních zdrojů 15,127 mil. Kč. Ná-
klady na projektovou přípravu akcí byly hrazeny z vlastních 
zdrojů ve výši 12,932 mil. Kč. Dohromady bylo v roce 2016 na 
akce uhrazeno z vlastních zdrojů 28,059 mil. Kč.

Pro stavební realizaci v období 2017–2020 byla v roce 2016 za-
hájena projektová a majetkoprávní příprava dalších přibližně 
70 akcí s rozpočtovým nákladem přibližně 350 mil. Kč. Podle 
charakteru, složitosti a rozsahu akcí a podmínek příslušných 
povolení, zejména podmínek ochrany přírody a krajiny, 
budou po získání potřebných souhlasů ke stavební realizaci 
v souladu s Pravidly programu průběžně zasílány žádosti 
o zařazení do programu a akce budou následně postupně 
realizovány.

b) ministerstva dopravy:

Státní fond dopravní infrastruktury. Z tohoto programu byla 
v roce 2016 financována akce VD Lovosice, oprava nátěrů 
svodidel PK o celkovém nákladu stavby 3,437 mil. Kč, z toho 
dotace 3,394 mil. Kč.

Z významných akcí financovaných z vlastních zdrojů byla 
dokončená akce Úpa, Trutnov-Kalná Voda, oprava LB zdi nad 
jezem, ř. km 54,015–54,225 o celkovém stavebním nákladu 
4,990 mil. Kč a zahájena akce VD Střekov, oprava IV. jezo-
vého pole o celkovém stavebním nákladu 54,849 mil. Kč 

Technickobezpečnostní dohled

V roce 2016 provozovalo Povodí Labe celkem 382 vodních děl 
(VD), z nichž 365 podléhalo výkonu technickobezpečnostní-
ho dohledu (TBD). V souladu s pravidelně aktualizovaným 
seznamem VD je 65 z nich zařazeno do I. až III. kategorie 
a nad 38 z nich (významné přehrady a plavební stupně na 
Labi) je TBD prováděn prostřednictvím externí pověřené 
organizace. Výkon TBD nad ostatními 27 VD III. kategorie 
je v plném rozsahu zajišťován vlastními odbornými pra-
covníky. 

Během roku 2016 bylo provedeno 60 plánovaných prohlí-
dek vodních děl a 6 mimořádných prohlídek vyčerpaných 
plavebních komor, z toho 4 při odstávce středolabské vodní 
cesty. Nově bylo zaevidováno 43 nových závad. Odstranění 
nejzávažnějších z nich bylo podle jejich charakteru operativně 
zařazeno do plánu oprav či investic. V souvislosti s prohlíd-
kami bylo vydáno 20 etapových zpráv o výkonu TBD, z nichž 
6 bylo zpracováno pracovníky TBD Povodí Labe.

Sledování stavu koryt vodních toků

Sledování technického stavu koryt bylo zabezpečováno pra-
videlnými prohlídkami, při kterých se hodnotila především 
čistota průtočných profilů a překážky v korytě, technický 
stav upravených částí toků, technický stav objektů v ko-
rytě, vývoj vodní eroze v neupravených částech toku, stav 
břehových porostů a plnění uložených nápravných opatření 
z minulých kontrol. 

V roce 2016 byly provedeny prohlídky 15 významných 
vodních toků v celkové délce 593,6 km. Dále byly vykonány 
prohlídky 34 drobných vodních toků v celkové délce 241,1 km. 
Současně s prohlídkou vodních toků byla provedena také 
prohlídka 8 jezů IV. kategorie.
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(předpokládané ukončení akce bude v říjnu 2019), stavební 
náklady v roce 2016 dosáhly 1,213 mil. Kč.

Opravy

Opravy dodavatelské celkem 218 757

z toho vlastní zdroje 177 078

dotace 41 679

Stavební investice

Investiční výstavba Povodí Labe byla v roce 2016 zaměřena 
především na realizaci akcí z následujících dotačních pro-
gramů: 

Program 129 270 Odstranění následků povodní na státním vodo-
hospodářském majetku II. V roce 2016 byla z tohoto programu 
dokončena poslední investiční akce, a to Labe, břehové opevnění, 
ř. km 728,12–728,25 o celkovém nákladu stavby 13,725 mil. Kč, 
z toho dotace 12,000 mil. Kč.

Program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III. V průbě-
hu roku 2016 pokračovala příprava akcí zahájená v minulých 
letech. Jednalo se zejména o zpracování dokumentací ke 
stavebním povolením, zajištění stanovisek a vyjádření, které 
spolu s majetkoprávní přípravou jsou nezbytným podkladem 
pro podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. 
Jednalo se zejména o přípravu akce Dědina, Mělčany, suchá re-
tenční nádrž; Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční 
nádrže; VD Jahodnice, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa 
hráze a spodních výpustí; Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na 
Krčelském potoce; Mrlina, Vestec–Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí 
výstavbou poldrů – poldr Mlýnec; VD Fojtka, zřízení nouzového 
přelivu; VD Labská – zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních 
výpustí v obtokovém tunelu; Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová 
ochrana; Labe, Mělník, protipovodňová ochrana II. etapa; Třebovka, 
Třebovice, úprava toku či Krounka, Kutřín, výstavba poldru. 

Stavebně byla z tohoto programu dokončena akce Novohradka, 
Stíčany–Čankovice, protipovodňová ochrana o celkovém nákla-
du stavby 23,692 mil. Kč, z toho dotace 20,104 mil. Kč (dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace) a VD Neškaredice, zvýšení 
retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí o celkovém 
nákladu stavby 6,334 mil. Kč, z toho dotace 4,433 mil. Kč (dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Stavebně byla zahájena akce VD Velký rybník, obnova spodních 
výpustí o celkovém nákladu stavby 33,639 mil. Kč, z toho 
dotace 23,547 mil. Kč (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace) 
a akce Jizera, Turnov, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta 
o celkovém nákladu stavby 20,628 mil. Kč, z toho dotace 
17,534 mil. Kč (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace). 

Operační program Životní prostředí. Byly podány dvě žádosti 
o poskytnutí dotace, a to pro akci Orlice, slepé rameno Mal-
šova Lhota, revitalizace a akci Hustířanka, Habřina–Podhrad, 
revitalizace koryta. Obě žádosti byly podány v rámci 13. výzvy 
k prioritní ose 4 a specifickému cíli 4.3. V rámci 35. výzvy 
k prioritní ose 1 byla podána žádost na poskytnutí dotace pro 
akci Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipo-
vodňových opatření v povodí vodního toku Mrliny.

K nejvýznamnějším akcím financovaným z vlastních zdrojů, 
které byly dokončeny v roce 2016, patřila akce MVE Lobkovice, 
celková modernizace o celkovém nákladu stavby 149,296 mil. Kč, 
akce Jez Dolsko, rekonstrukce jezového uzávěru o celkovém 
nákladu stavby 16,898 mil. Kč a akce VD Seč, rekonstrukce 
ovládacích táhel tabulových uzávěrů o celkovém nákladu stavby 
6,355 mil. Kč.

Labe, Hřensko, oprava břehového opevnění

Metuje, Dolsko, jezový uzávěr po rekonstrukci

Labe, MVE Lobkovice po celkové rekonstrukci
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Majetkoprávní příprava staveb

V rámci majetkoprávní přípravy investičních akcí byly 
práce zaměřené zejména na akce zařazené do programu 
129 260 Podpora prevence před povodněmi III, tj. poldry Kutřín, 
Mlýnec, Bukovina a Žireč. Na základě pravomocných územ-
ních rozhodnutí byly geometrické plány vymezující hráze 
poldrů i jejich zátopy promítnuty do evidence katastru 
nemovitostí a zahájeny práce na zajištění vlastnických práv 
stavbami dotčených pozemků a pozemků dotčených právy 
odpovídajících věcnému břemeni, tj. pozemků v zátopě. Do 
konce roku se podařilo pozemkově kompletně zajistit akci 
poldr Žireč. 

Strojní investice

V roce 2016 pokračoval trend modernizace mechanizačních 
a dopravních prostředků započatý v předcházejících letech. 
Mezi největší strojní investice patří nákup 13 nákladních 
vozidel, 10 traktorů s příslušenstvím, 31 osobních vozidel, 
15 dodávkových vozidel, 4 multifunkční pracovní stroje 
s příslušenstvím a dále 2 malotraktory s příslušenstvím 
pro různé organizační složky Povodí Labe. Celkem bylo na 
nákup vozidel a strojů vynaloženo 89,5 mil. Kč.

Skladba zdrojů financování investic (tis. Kč)

Pořízení investic Vlastní zdroje Dotace

stavební investice vč. technologie 287 072 69 01

stroje, zařízení  
a nehmotný majetek

106 929 0

pozemky 51 583 0

Celkem 445 584 69 015

Ekologie a revitalizace vodních toků

V roce 2016 pokračovalo Povodí Labe v projektové přípravě 
revitalizačních akcí, které vyhodnotila Studie proveditelnosti 
revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na 
vodních tocích jako realizovatelné. Před vydáním územního 
rozhodnutí byly koncem roku tři revitalizační akce, a to Orlice, 
slepé rameno Malšova Lhota, dále Labe, Labiště pod Opočínkem, 
revitalizace slepého ramene a akce Orlice, Týniště nad Orlicí, 
revitalizace ramene Jordán. Byla také zahájena projektová pří-
prava na dvě rozsahem velké akce, a to akci Labe, Němčice, 
revitalizace odstaveného ramene a akci Hustířanka, Habřina–Pod-
hrad, revitalizace. V obou případech se jedná o akce, které jsou 
součástí opatření vycházejících z Plánů dílčích povodí a obě 
jednoznačně přispějí ke zlepšení ekologického stavu vodních 
toků, popř. ke zlepšení biodiverzity. 

V rámci dlouhodobé spolupráce Povodí Labe s Výzkumným 
ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 
na projektu Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad 
invaze Chalara fraxinea (Hymenoscyphus fraxineus) v lesním 
školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního 
hospodářství byly řešeny výsadby fenotypově rezistentních 
genotypů jasanů (Fraxinus excelsior L.) do břehových porostů. 
V dalších letech bude probíhat vyhodnocení schopnosti rezi-
stence vysazených jasanů vůči invazi vřeckovýtrusné houby 
Hymenoscyphus fraxineus v přirozeném prostředí. Výstupem 
projektu je certifikovaná metodika Pěstování jasanu v prostře-
dí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus, jejíž cílem je co možná 
největší snížení současné ztráty způsobené patogenem ve 
všech typech výsadeb a porostů jasanu a umožnění šetrného 
hospodaření s touto dřevinou s co nejmenšími škodami do 
budoucna.

Porák, Čejkovice, rekonstrukce opevnění

Úpa, Kalná Voda, oprava zdi

Vrchlice, Velký rybník, obnova spodních výpustí

Jizera, Turnov, rekonstrukce břehového opevnění
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Plánování v oblasti vod 

V průběhu první poloviny roku byly Plán dílčího povodí Horní-
ho a středního Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních 
přítoků Odry (Plány) upraveny dle schválených Národních plánů 
povodí Labe a Odry a poté odsouhlaseny všemi zastupitelstvy 
dotčených krajů. Tomu předcházely informativní semináře 
pro zástupce krajských úřadů a krajské samosprávy, které 
ve vzájemné spolupráci pořádaly všechny podniky Povodí. 
Ke dni 30. 6. 2016 byly tyto schválené Plány zveřejněny na 
webových stránkách Povodí Labe v sekci Plánování v oblasti 
vod/Etapa II. a jejich fyzická verze zaslána příslušným krajským 
úřadům, ministerstvu zemědělství, ministerstvu životního 
prostředí a rozeslána v rámci podniku. 

Pro optimální a efektivní zajištění přípravy a realizace re-
vitalizačních opatření, opatření na migrační zprůchodnění 
a jiných opatření, ale také pro užší spolupráci s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny České republiky byla ustanovena 
Pracovní skupina pro naplňování opatření z Plánů dílčích povodí. 

V rámci přípravných prací III. etapy plánování zřídila Komise 
pro plánování v oblasti vod Pracovní výbor pro implementaci 
Rámcové směrnice o vodách a Pracovní výbor pro implemen-
taci Povodňové směrnice. Na jednání Pracovního výboru pro 
implementaci Rámcové směrnice o vodách bylo dohodnuto:

l	 zadat vyhodnocení stavu vodních útvarů na uplynulé 
tříleté období ve smyslu vyhlášky 98/2011 Sb., o způsobu 
hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení 
ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů 
povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hod-
nocení stavu povrchových vod, 

l	 připravit časový plán III. etapy plánování, revizi metodik, 
tvorbu podkladových dat a další kroky, které budou pro-
váděny v roce 2017.

V rámci Programového výboru pro implementaci Povodňové 
směrnice byly pro následující plánovací období zpracovány 
podklady pro předběžné hodnocení povodňových rizik a za-
hájeny práce na podkladech pro žádost z Operačního programu 
Životní prostředí na zpracování projektu Analýza oblastí s vý-
znamným povodňovým rizikem v dílčím povodí Horního a středního 
Labe včetně návrhu možných protipovodňových opatření. 
Tento projekt bude zahrnovat povodňové mapování, návrhy 
protipovodňových opatření v dotčených obcích a vypracování 
Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.

Výkon vlastnických práv  
k majetku státu
Povodí Labe vykonává vlastnická práva k majetku státu 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích, 
a zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších 
předpisů. Vlastní nakládání s majetkem je vymezeno statutár-
ními normami, tj. účinnou zakládací listinou (v roce 2016 to 
byla Zakládací listina ze dne 3. 3. 2016 a ze dne 15. 8. 2016), 
a Statutem č. j. 9973/2016-MZE-13221 ze dne 26. 2. 2016, 
kterými zakladatel Povodí Labe upravil zásady nakládání 
s určeným a ostatním majetkem. 

Nejčastějšími případy nakládání s určeným majetkem byla 
majetkoprávní vypořádání v souvislosti s realizací staveb 
cizích investorů, zejména sítí technického vybavení a staveb 
zabezpečujících napojení území krajů, obcí a nemovitostí. 

Jednotlivé případy nakládání s určeným majetkem, které pod-
léhaly dle platného Statutu souhlasu zakladatele, předkládalo 

Bílá Nisa, Bedřichov II, oprava spárování

Labe, Lovosice, oprava nátěrů svodidel plavební komory

Jizera, Mladá Boleslav-Čejetičky, oprava dlažeb

Labe, Střekov, oprava zdi velké plavební komory
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Povodí Labe ke schválení náležitě doložené doklady ve smy-
slu Metodického pokynu čj. 5758/2013-MZE-12141 ze dne 
31. 1. 2013. Během roku Povodí Labe zakladateli předložilo 
17 žádostí, z nichž bylo devět schváleno, tři byly zamítnuty 
a vyřízení pěti žádostí přešlo do roku 2017. 

Během roku pokračovaly práce na sjednocení vlastnictví 
vodních děl s vlastnictvím jimi zastavěných pozemků a také 
proces majetkoprávního vypořádání pozemků pod vodními 
díly evidovanými v katastru nemovitostí, v kontextu záko-
na o vodách a příslušné katastrální legislativy. Pozemky ve 
vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR, jiný státní 
podnik či s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový 
úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
jsou převáděny bezúplatnou formou. Majetkoprávní postup 
formou výkupu pozemků je realizován od nestátních subjektů 
(obce, kraje, právnické osoby, fyzické osoby). 

Informační systém Povodí Labe
Také v roce 2016 pokračoval postupný a komplexní rozvoj 
informačního systému Povodí Labe (IS). V oblasti veřejných 
zakázek byl IS upraven tak, aby vyhovoval novým legis-
lativním požadavkům. V některých částech komunikační 
infrastruktury systému Povodí Labe byly provedeny úpravy 
s cílem zajištění stabilnější a kvalitnější komunikační techno-
logie (Provozní středisko Mladá Boleslav, VD Velký Osek, VD 
Brandýs nad Labem, MVE Litice, Provozní středisko služeb 
Hradec Králové).

Během roku byla také provedena obměna třetiny klientských 
počítačů v souladu se strategií vývoje ICT (Informační a ko-
munikační technologie). Tím došlo k ukončení používání již 
nepodporovaného operačního systému Windows XP.

V oblasti správy systému došlo k modernizaci centrální-
ho datového úložiště, které je složeno ze dvou diskových 
polí umístěných v rozdílných budovách. Toto řešení spolu 
s farmou virtuálních serverů zajišťuje stabilitu a vysokou 
dostupnost aplikací a dat. Postupně také dochází k migraci 
dat uložených na Open Enterprise file serverech na Windows 
file servery. 

Centrální databáze Oracle byla povýšena na aktuální verzi 12, 
čímž se optimalizoval výkon i funkčnost této klíčové části ICT.

V oblasti bezpečnosti bylo započato s výběrem nových bez-
pečnostních prvků, které větší měrou ochrání IS a zaručí 
zabezpečení na takové úrovni, aby příslušným požadavkům 
vyhověla.

V rámci restrukturalizace podniku bylo upraveno více než 
50 aplikací, dále byla také provedena jejich modernizace, 
sjednocena úroveň zabezpečení a napojení na centrální zdroj 
organizační struktury pro dynamičtější budoucí změny. Došlo 
i na úpravy stávajících dat a jejich vazeb na novou organi-
zační strukturu, zejména v ekonomických a organizačních 
agendách. 

V rámci vlastního vývoje SW byly nasazeny nové aplikace:

l	Oběh dokumentů – modul Smlouvy – aplikace byla napojená 
na registr smluv. 

l	Aplikace Organizační Struktura – kompletní přehled 
o jednotlivých organizačních jednotkách a navázaných 
zaměstnancích z personální agendy. 

l	Oběh dokumentů – modul Faktury – aplikace umožňuje 
elektronické schvalování papírových faktur. 

l	 Evidence Záměrů VZ – aplikace umožňující evidenci údajů. 

Albrechtický potok, přehrada Mlýnice, oprava spárování manipulačních věží

Libuňka, Ktová, oprava stavidel jezu

Labe, Střekov, hradicí konstrukce po opravě deformace bočních štítů
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V rámci externích dodávek a služeb byly aktualizovány ná-
sledující aplikace:

l	WAM S3 – (ARA) – plán oprav a investic včetně části 
Harmonogram.

l	Mobilní S@P – rozšíření aplikace pro operační systémy iOS 
a WinPhone. 

l	 Knihovna – nová verze aplikace.

Dále byla zpracována studie Automatizace vyjadřovacího 
procesu s cílem umožnit žadatelům o vyjádření podávat 
elektronické žádosti, a také studie na nasazení SW pro Řízení 
stavebních zakázek.

Účast na konferencích
Ve dnech 15.–16. září 2016 pořádalo Povodí Labe ve spo-
lupráci s Českým přehradním výborem (ČPV) vzpomínkovou 
akci 100 let od protržení přehrady na Bílé Desné, spojenou 
s výročním zasedáním ČPV. Téměř stovka pozvaných od-
borníků z České republiky a Slovenské republiky se sešla 
v Montanie Eko Sport Hotelu na Souši. V rámci odborného 
programu představilo Povodí Labe mimo jiné v premiéře 
také dva dokumenty, a to film věnovaný katastrofě a vizu-
alizaci o výstavbě a protržení přehrady. V doprovodném 
programu byly pro účastníky konference připraveny dvě 
exkurze s odborným výkladem, jedna na vodní dílo Souš 
a druhá do obnoveného areálu bývalé přehrady na Bílé 
Desné.

Personální rozvoj
Povodí Labe ke dni 31. 12. 2016 fyzicky zaměstnávalo 913 
zaměstnanců, z toho 220 žen a 693 mužů. V kategoriích 
dělnických profesí pracovalo 463 zaměstnanců a zbývajících 
450 zaměstnanců pracovalo v kategoriích technicko-hospo-
dářských. Ke dni 1. 1. 2016 došlo k restrukturalizaci Povodí 
Labe, a tím ke změně počtu závodů z pěti na tři a přerozdělení 
zaměstnanců závodů. 

Počet zaměstnanců na základních organizačních stupních

Organizační stupeň Počet zaměstnanců

ředitelství státního podniku 243

závod Jablonec nad Nisou 221

závod Pardubice 159

závod Roudnice nad Labem 290

Struktura zaměstnanců podle vzdělání zůstává již delší dobu 
stabilní. V průběhu roku se o 1,5 % zvýšil počet vysokoškol-
ských odborníků, naopak počet zaměstnanců se základním 
vzděláním se snížil o 7 osob. 

Počet zaměstnanců na základních organizačních stupních

Vzdělání Počet zaměstnanců

vysokoškolské 196

středoškolské 302

vyučení 401

základní vzdělání 14

Věková struktura zaměstnanců

Věk Počet zaměstnanců

do 30 let 44

31–50 let 499

51–62 let 313

nad 62 let 57

Během roku vyslalo Povodí Labe 20 zaměstnanců na 27 za-
hraničních pracovních cest. Tyto cesty se týkaly jednání 
s vodohospodářskými firmami sousedních států, zasedání 
expertů v rámci programu MKOL nebo hraničních vodních 
toků a účasti Povodí Labe na významných vodohospodář-
ských projektech. 

Divoká Orlice v okolí Trčkova
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Poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
V rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím, bylo Povodí Labe doručeno celkem 20 žádostí 
s následujícím výsledkem:

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím

Počet podaných žádostí o informace 20

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu  
§ 18 odst. 1 písm. c)

0

Přehled všech soudních výdajů ve sporech  
§ 18 odst. 1 písm. c)

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

Počet stížností podaných podle § 16a 0

Další doplňující informace k uplatnění zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s právními předpisy se během roku odborné útvary 
Povodí Labe vyjadřovaly a poskytovaly příslušné informace 
k dotazům obcí, vyšších územních samosprávných celků, 
organizací, spolků a veřejnosti, týkajících se správy vodních 
toků a správy povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
ve znění pozdějších předpisů, i když nebyly výslovně ozna-
čeny jako dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 

Ostatní povinné údaje
Strategie v boji s korupcí

Ve smyslu článku 2.2.4. Strategie vlády v boji s korupcí, která 
byla přijata usnesením vlády č. 39/2013, nevyužívalo v roce 
2016 Povodí Labe žádné poradce, konzultanty, poradenské 
a ostatní externí společnosti působící na základě mandátní 
smlouvy a advokáty a advokátní kanceláře, které mají uza-
vřené smlouvy o poskytování právních služeb.

Povodí Labe během roku zpracovalo Interní protikorupční 
program Povodí Labe, státní podnik a dále Etický kodex zaměst-
nanců Povodí Labe, státní podnik, který je přílohou Pracovního 
řádu Povodí Labe. S oběma dokumenty byli standardním 
a prokazatelným způsobem seznámeni všichni zaměstnanci. 
Současně byly tyto dokumenty zveřejněny na internetových 
stránkách Povodí Labe, na úvodní straně v sekci Hlavní menu/
Strategie v boji s korupcí.

Ve druhé polovině roku Povodí Labe vypracovalo Program 
vnitřních opatření k vyvinění podniku z trestní odpovědnosti 
právnických osob za trestné činy spáchané osobami dle § 8 odst. 1. 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim (Program TOPO), který nechalo posoudit 
nezávislou odbornou firmou. Na základě výsledků tohoto 
auditu byl aktualizován Etický kodex zaměstnanců Povodí Labe, 
státní podnik, určen zaměstnanec pro dohled nad dodržováním 
platných zákonů a předpisů v oblasti TOPO a zřízena e-mai-
lová schránka s adresou schrankaTOPO@pla.cz. 

Ostatní informace 

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 21 odst. 2:

l	 nenastaly žádné skutečnosti po rozvahovém dni, které by 
byly významné pro naplnění účelu této výroční zprávy,

l	 nemělo Povodí Labe během roku 2016 aktivity v oblasti 
výzkumu a vývoje, dále nemělo účetní jednotku, pobočku 
nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí a netýkalo 
se ho nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.

Výrovka, Toušické prahy
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100. výročí protržení přehrady na Bílé Desné 
v Jizerských horách

V roce 2016 si laická i odborná veřejnost připomněla sté výročí 
od protržení přehrady na říčce Bílá Desná v Jizerských horách, 
k němuž došlo 18. září 1916. Kromě obrovských materiálních 
škod, které způsobila vodní stěna valící se z poškozené pře-
hrady, byla nejtragičtější událostí této katastrofy smrt 65 lidí. 
K podobné tragédii na území naší republiky již nedošlo. V roce 
1996 byla zachovaná část zemního přehradního tělesa včetně 
objektů této přehrady prohlášena za kulturní památku. 

Horní část povodí řeky Jizery se nalézá v oblasti s největšími 
srážkovými úhrny v naší republice a povodně tu pravidelně 
působily velké škody na majetku i lidských životech. Inici-
átorem myšlenky postavit nádrže právě v této oblasti bylo 
Vodní družstvo pro regulaci vodních toků a výstavbu přehrady na 
Černé Desné, Bílé Desné a Kamenici v Dolním Polubném založené 
v roce 1902. Základní osnovu řešení zpracoval stavební rada 
Ing. Vilém Plenkner z Prahy v letech 1905–1906. Myšlenku 
pro odvedení povodňových průtoků z jednoho i více dílčích 
povodí do jedné velké nádrže převzal od profesora Dr. Ing. 
Otto Intze (1843–1904), předního německého odborníka na 
přehradní stavitelství, podle jehož projektů bylo v letech 
1902–1909 v povodí Lužické Nisy postaveno 5 přehradních 
nádrží. 

Na rozdíl od Lužické Nisy, která je přítokem Odry, je Jizera 
přítokem Labe. Z tohoto důvodu se na vodohospodářské 
stavby v jejím povodí od roku 1901 vztahoval říšský zákon 
daný dne 11. června 1901 č. 66, tzv. vodocestný zákon a zem-
ský zákon daný dne 13. února 1903 č. 31, týkající se úpravních 
staveb říčních. Výstavba přehrad na přítocích Labe tedy byla 
výhradně v kompetenci nezávislé Zemské komise pro úpravu 
řek v Království českém. Vodní družstvo v Dolním Polubném 
mělo nelehkou situaci prosadit svůj záměr a především získat 
subvenci na výstavbu. Neúnavnou činností členů vodního 
družstva v Dolním Polubném se nakonec podařilo získat tuto 
subvenci na výstavbu dvou přehrad, a to na Černé Desné 
u osady Darre (Souš) a na Bílé Desné. Výstavba přehrad pro-
běhla v letech 1911–1915. Obě nádrže byly propojeny štolou, 
kterou se převáděly zvýšené průtoky z malé nádrže na Bílé 
Desné do podstatně větší na Černé Desné. 

V den tragédie byla nádrž na Bílé Desné naplněna po úroveň 
normální provozní hladiny, tudíž objem nadržené vody byl 
přibližně 258 tis. m3. Voda vytékající z porušené přehrady 
způsobila největší a nejtěžší škody v obcích Desná a Potočná 
(Tiefenbach). Přestože byl rok 1916 třetím válečným rokem, 

protržení přehrady na Bílé Desné a s tím spojené tragické 
události vyvolaly pozornost široké veřejnosti i odborných 
kruhů. Vyšetřování tragédie probíhalo 16 let. Z dnešního 
pohledu byla prvotní vadou celého díla absence řádného 
geotechnického průzkumu a z toho vyplývající vady projektu. 
Na druhé straně u zemní hráze s tak velkým hydraulickým 
gradientem a propustností podloží by nutně došlo k porušení 
i při perfektním zhutnění a bez vad projektu.

K 100. výročí katastrofy byl celý areál přehrady odlesněn, upra-
ven, vybaven lávkou a vyhlídkovými můstky a zpřístupněna 
byla technicko-naučná stezka. Na základech bývalé Krömerovy 
boudy (1917–1945) byla zbudována nová útulna s občerstvením. 
Areál byl slavnostně předán veřejnosti za účasti sdělovacích 
prostředků 28. června 2016. V den tragédie, tj. v neděli 18. září 
2016, se v areálu konala vzpomínková akce, jejímiž pořadateli 
byly město Desná, obec Albrechtice v Jizerských horách, Lesy 
České republiky, s. p. a Povodí Labe ve spolupráci se Správou 
CHKO Jizerské hory. K tomuto výročí Povodí Labe připravilo 
technický leták o přehradě na Bílé Desné a přehradě Souš, dále 
publikaci věnovanou historii přehradního stavitelství v povo-
dí horní Jizery a pamětní minci. Dále nechalo ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem vodohospodářským v Praze postavit 
model přehrady v měřítku 1:100 a ve spolupráci s firmou 
Sweco Hydroprojekt, a.s. Praha zpracovat vizualizaci výstavby 
a protržení přehrady. 

Dokončená přehrada na Bílé Desné, 1915 Přehrada na Bílé Desné bezprostředně po havárii, 1916

Čištění dlažeb návodního líce zachované části přehrady, 2016
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Labe, Mělník, soutok s Vltavou

50 let Povodí Labe
V roce 2016 uplynulo 50 let od vzniku organizace, která poprvé 
v historii oboru vodních toků začala svoji činnost systematicky 
vykonávat v oblasti dílčích povodí. Touto organizací bylo 
Ředitelství vodních toků Praha (ŘVT Praha), které začalo od 
1. 7. 1966 působit v Čechách a na Moravě prostřednictvím 
svých šesti správ, tj. Správy povodí Vltavy, Labe, Ohře, Berounky, 
Moravy a Odry, předchůdců dnešních podniků Povodí. Kro-
mě toho činnost ŘVT Praha již nezahrnovala problematiku 
vodovodů a kanalizací, která po 2. světové válce byla vždy 
řešena spolu s vodními toky jednou organizací uspořádanou 
podle správních hranic kraje či okresu.

V roce 1969 vzniklo ze Správ povodí pět zcela samostatných 
podniků Povodí (Správa povodí Berounky byla sloučena do 
Povodí Vltavy), které dosud působí v oblastech původních 
dílčích povodí. S postupem času měnily podniky Povodí 
pouze svoji právní formu, nikoli základní náplň činnosti. 
Svým zaměřením pak navázaly na bohatou tradici institucí, 
systematicky se zabývajících na území českých zemí veřejně 
prospěšnou službou v oblasti vodního hospodářství, jmeno-
vitě vodních toků od roku 1896. 

Významné organizačně-provozní 
události 
l 1971–1986 – rekonstrukce labské vodní cesty v souvis-

losti s přepravou uhlí po vodě do tepelné elektrárny 
ve Chvaleticích (celkem bylo na středním Labi v letech 
1971–1981 a na dolním Labi v letech 1979–1986 vynalo-
ženo 1388,2 mil. Kčs).

l 1979 – delimitace dolního Labe od soutoku s Vltavou 
po Hřensko od Povodí Vltavy (převod 142 zaměstnanců 
a vodohospodářského majetku za přibližně 950 mil. Kčs).

l 1991 – rozdělení technickoprovozní činnosti závodu Par-
dubice na tři samostatné závody Pardubice, Střední Labe 
a Dolní Labe.

l 1992 – rozpuštění stavebně-montážní činnosti (snížení 
stavu o více než 220 zaměstnanců).

l 1992–1997 – privatizace části podniku převodem a ve-
řejnou soutěží (privatizována necelá 3 % z celkového 
svěřeného majetku).

l 1997 – začátek systematické výstavby protipovodňových 
opatření. 

l 2011 – transformace Zemědělské vodohospodářské sprá-
vy do podniků Povodí a Lesů ČR. Na Povodí Labe byla 
převedena správa 2619 drobných vodních toků v délce 
5296,7 km včetně majetku za 1663 mil. Kč, z toho vodo-
hospodářský majetek (vodní díla a pozemky) představoval 
1574,8 mil. Kč a provozní či ostatní majetek (vozidla, ar-
chivní dokumentace, studie, vybavení 13 pracovišť ZVHS, 
budovy pracovišť včetně pozemků, software, nedokončené 
akce apod.) 88,2 mil. Kč.

l 2016 – restrukturalizace Povodí Labe, která byla zahájena 
za účelem optimalizace chodu podniku. V rámci tohoto 
procesu byla přerozdělena územní působnosti dosavad-
ních pěti závodů a jejich počet byl snížen na tři, se sídly 
v Jablonci nad Nisou, Pardubicích a Roudnici nad Labem. 
K hlavním nástrojům patřilo důsledné zavedení jednotné 
organizační struktury závodů, provedení systematizace 
funkcí s důrazem na zastupitelnost, vytvoření jednoho 
střediska služeb na každém provozně-technickém úseku 
závodu za účelem zlepšení efektivity výkonů a nákladů, 
organizační spojení provozu labské vodní cesty pod jeden 
závod s cílem zefektivnění jejího provozu a údržby. Na 
tato hlavní opatření navazují další úkoly, např. sjednocení 
vybraných agend nebo jednotný systém administrace 
veřejných zakázek malého rozsahu.

Územní působnost
V rámci hydrologického rozdělení zájmových území byla 
Správa povodí Labe v roce 1966 pověřena výkonem své činnosti 
v povodí Labe od pramene po soutok Labe s Vltavou u Mělní-
ka a v povodí Stěnavy, Lužické Nisy a Smědé na našem území. 
Teprve až v roce 1979 byla územní působnost rozšířena o dolní 
Labe bez přítoků. Od té doby až dosud zabezpečuje Povodí 
Labe vodohospodářské úkoly v této v podstatě nezměněné 
územní působnosti.

Labe, Dobkovice
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Přehled právních forem  
Povodí Labe 
Ředitelství vodních toků Praha (ŘVT Praha)
Forma: zvláštní rozpočtová organizace 
Působnost: 1. 7. 1966 – 31. 12. 1966
Organizace byla rozdělena na 6 správ podle povodí, 
mezi nimi byla také Správa povodí Labe. 

Ředitelství vodních toků, oborový podnik, Praha
Forma: státní hospodářská organizace 
Působnost: 1. 1. 1967 – 31. 12. 1968
Jednotlivé správy povodí, tedy i Správa povodí Labe, 
byly do podnikového rejstříku zapsány jako odštěpné 
závody. 

Povodí Labe, podnik pro provoz a využití vodních toků,  
Hradec Králové
Forma: státní hospodářská organizace
Působnost: 1. 1. 1969 – 31. 12. 1988 

Povodí Labe, Hradec Králové
Forma: státní podnik (socialistická organizace)
Působnost: 1. 1. 1989 – 31. 12. 1990
Identifikační číslo: 020 613

Povodí Labe, státní příspěvková organizace
Forma: státní příspěvková organizace
působnost: 1. 1. 1991 – 31. 12. 1993

Povodí Labe, a. s. 
Forma: akciová společnost
působnost: 1. 1. 1994 – 31. 12. 2000
Identifikační číslo: 60109076

Povodí Labe, státní podnik
Forma: státní podnik
působnost: od 1. 1. 2001 – dosud
Identifikační číslo: 70890005

Delimitace vodních toků v letech 1966–2015
Rok Převod na/z  

Povodí Labe (km)
Důvod

1976 1082,7 -- Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky 
č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodo-
hospodářsky významných vodních toků, s účinnosti k 1. 1. 1976.

1979 109,6 -- V rámci racionalizačního opatření byla Rozhodnutím ministerstva lesního a vodního hos-
podářství České socialistické republiky ze dne 20. 2. 1978 provedena delimitace závodu 
Dolní Labe z Povodí Vltavy na Povodí Labe, s účinností k 1. 1. 1979.

1986–1989 -- 302,0 Určení správy drobných vodních toků ve smyslu § 32 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

1999 36,0 -- Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 176/1999 Sb., kterou se stanoví seznam 
hraničních vodních toků tvořících státní hranice, s účinností k 22. 7. 1999.

2002 112,7 357,7 Zákonem č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) došlo k nové 
kategorizaci vodních toků, s účinností k 1. 1. 2002.

2011 5296,7 -- Příkazem ministra zemědělství č. 27/2010 ze dne 16. 9. 2010 došlo k transformaci Zeměděl-
ské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí a Lesů ČR, s účinností k 1. 1. 2011.

Chrudimka, přehrada Seč

Vrchlice, přehrada Vrchlice

V rámci oslav tohoto významného výročí vydalo Povodí 
Labe publikaci věnovanou padesátileté činnosti s přehle-
dem právních forem podniku, organizačného uspořádání, 
extrémních klimatických situací v letech 1966–2016 a pře-
hledem výstavby protipovodňových opatření v letech 
1997–2016. Na počest výročí nechalo Povodí Labe rovněž 
vyrazit pamětní minci.
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Vtok do obtokového tunelu s předhrázkou, 1913

100. výročí od dokončení přehrady Labská  
na Labi ve Špindlerově Mlýně

Přehrada Labská na Labi ve Špindlerově Mlýně je po přehradě 
Hamry na Chrudimce (1912) a přehradě Pařížov na Doubravě 
(1913) třetí nejstarší přehradou v povodí horního a středního 
Labe. V roce 2016 oslavila tato přehrada sté výročí od svého 
dokončení. 

Počátky systematické péče o vodní toky a výstavba přehrad 
v Čechách souvisejí se dvěma povodňovými katastrofami, 
které postihly Rakousko-Uhersko koncem 19. století. První 
byla povodeň v roce 1882, jejíž katastrofální následky vedly 
k založení veřejné služby zabývající se prováděním cílených 
technických opatření v horských pramenných oblastech vod-
ních toků, tzv. hrazenářských prací. Druhou pak povodeň 
v roce 1897, která mnohonásobně převýšila tu z roku 1882, 
a vedla v roce 1901 a 1903 k vydání dvou důležitých zákonů, 
na jejichž podkladě bylo možné provádět systematické úpravy 
vodních toků a výstavbu přehrad z prostředků zvláštního 
fondu. Dohled nad plněním, zadáváním staveb a veškerými 
technickými, administrativními a finančními otázkami měla 
na starosti zvláštní nezávislá komise složená ze zástupců 
vlády, zemského výboru, zemědělské rady a odborníků. Tato 
komise nesla jméno zemská komise pro úpravu řek v Království 
českém se sídlem v Praze. 

Od počátku bylo odborníkům zřejmé, že pouhým zkapacit-
něním koryt vodních toků bez retenčních možností údolních 
nádrží se v budoucnu nebude možné ničivým následkům 
povodní vyhnout ani je alespoň účinně omezit. V roce 1903 se 
do stavebního programu zemské komise podařilo na horním 
Labi prosadit výstavbu přehrady v údolí Těšnov nad Dvorem 
Králové nad Labem (dnešní přehrada Les Království). V roce 
1904 se však zástupci nejdůležitějších vrchlabských interesentů 
obrátili na c. k. ministerstvo vnitra se žádostí o výstavbu další 
retenční nádrže, která by byla umístěna blíže k prameni Labe. 
Požadavek byl zvážen a zemská komise požádala Dr. Prof. 
Ing. Otto Intze (1843–1904), předního přehradního odborní-
ka z Cách, o vypracování odborného posudku. Prof. Intze 
výstavbu přehrady nad Vrchlabím jednoznačně doporučil. 

Z měření a geologického sondování byly vytipovány dva 
přehradní profily vhodné pro výstavbu, a to Elbeklem-
me (Labská soutěska) a v Krauseboudě (dnešní Labská) 

u horního Krausova mlýna. První alternativa byla z hlediska 
technického i finančního výhodnější. Při její realizaci by však 
rozsáhlé pozemky hraběte Harracha v Bedřichově (dnes 
součást Špindlerova Mlýna) a velká papírna v Tabulových 
Boudách bratří Nettlových (pod Špindlerovým Mlýnem) 
s brusírnou dřeva (1893-1985), která při povodni v roce 1897 
byla téměř zničena, zůstaly bez očekávané protipovodňové 
ochrany. Z tohoto důvodu nakonec zvítězila alternativa 
druhá v Krauseboudě.

Přehrada se měla stát symbolem mocnářství, proto byla po 
dokončení vyzdobena dvouhlavou rakouskou orlicí osaze-
nou na vzdušním líci přehrady těsně pod korunou. Pod ní 
byly umístěny několikametrové iniciály rakouského císaře 
Františka Josefa I. provedené z vyčnívajících obkladních 
kamenů líce. V roce 1920 byla orlice zabetonována a iniciály 
v roce 1926 kamenicky upraveny na iniciály RČ (Republika 
Československá).

Přehrada a nádrž Labská je dnes neoddělitelnou součástí 
okolní krkonošské krajiny i horského městečka Špindlerův 
Mlýn. K jejímu významnému výročí uspořádalo Povodí Labe 
ve dnech 25.–26. 10. 2016 Dny otevřených dveří. Návštěvníci 
se mohli seznámit s historií tohoto vodního díla, jeho tech-
nickými parametry a navštívit veřejnosti jinak nepřístupnou 
revizní štolu. Povodí Labe k výročí připravilo technický 
leták o přehradě, publikaci věnovanou historii přehradního 
stavitelství na horním Labi a pamětní minci vyraženou na 
počest výročí.Přehrada Labská, 2016
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Resumé
Povodí Labe, state enterprise (hereinafter Povodí Labe) was 
founded pursuant to River Basins Act, No. 305/2000 of the 
Register of Laws and Regulations on the 1st of January 2001 as 
the legal successor of Povodí Labe, a.s., Hradec Králové. The 
Ministry of Agriculture of the Czech Republic acts on behalf 
of the state as the founder. Povodí Labe is a legal person that 
carries out business activities using the state property which 
the company is entitled to manage. Povodí Labe’s subject of 
business is namely the management of the river basin and 
the management of significant and selected small watercour-
ses within the upper and middle Elbe drainage basin. The 
company also manages the Elbe River itself downstream the 
confluence with the Vltava River at Mělník to the town of 
Hřensko at the Czech-German state border. Povodí Labe ope-
rates and maintains the Elbe waterway as well as its hydraulic 
structures that are necessary for ensuring the functionality of 
the watercourse and carries out other activities related to the 
tasks mentioned above.

In 2016, within its territorial scope of 14 454.5 km2 (digital 
data was used to update the land area information of past 
years), Povodí Labe managed 2869 watercourses in the total 
length of 9388.1 km. This number includes 155 watercourses 
in the total length of 3586.2 km that have been classified as 
significant. The remaining 2714 watercourses in the total 
length of 5801.9 km are small watercourses assigned under 
Povodí Labe’s management by the Ministry of Agriculture 
and by the Ministry of the Environment (the central water 
right authority).

The total of the subject-to-a-fee surface water withdrawn 
from the watercourses and reservoirs under Povodí Labe’s 
management amounted to 614.4 million m3 and this amount 
represents a 66.7 million m3 increase when compared with last 
year’s withdrawals. The regulated price for 1 m3 of surface 
water withdrawn was set at CZK 4.49 in the miscellaneous 
withdrawals category and at CZK 0.72 in the once-through 
cooling category.

As of December 31, 2016, Povodí Labe employed 913 people; 
220 of these were women and 693 were men. 

Basic economic data on Povodí Labe
(as of December 31, 2016 – in thousands CZK)

Own capital  4 474 254
Total income 1 145 911
Total outlays 1 123 885
Business income (profit) 22 026

In 2016 Povodí Labe commemorated three significant anniver-
saries. The first of them was the 50th anniversary of foundation 
of Povodí business organizations which, for the first time in 
watercourses history, started their activities in Czech and 
Moravian sub-basins that were not delineated by the county 
and regional borders as it used to be starting in 1948. The 
second one was the 100th anniversary of the Bílá Desná small 
earthfill dam breach in the Jizerské Mountains that occurred 
on September 18, 1916. In addition to the immense material 
damage caused by water wall rolling downstream the da-
maged dam, the most tragic result of the catastrophe was the 
loss of 65 human lives. No other tragedy of similar magnitude 
has ever occurred in our country since. The third one was the 
100th anniversary of completion of the Labská dam in the town 
of Špindlerův Mlýn in the Krkonoše Mountains. This dam is, 
after the Hamry dam on the Chrudimka River (1912) and the 
Pařížov dam on the Doubrava River (1913), the third oldest 
dam in the upper and middle Elbe basin.

To mark these anniversaries, Povodí Labe prepared publica-
tions and had a commemorative coin minted. The company 
also significantly participated in the memorial event at Bílá 
Děsná and organized open door day at the Labská dam 
where the public had the opportunity to tour the hydraulic 
structure.



Základní údaje o vodních tocích 
a vodohospodářském majetku

Basic Data on the Water Courses and Water-management Property 
stav k 31. 12. 2016 / as of December 31, 2016

Charakteristika / Description Měrná  
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Plocha povodí / Catchment area of basin km2 7 865,6 6 457,2 131,7 *14 454,5

Délka vodních toků ve správě / Length of rivers managed km 5 051,0 4 039,8 297,3 9 388,1

z toho /of these upravených / regulated km 2 248,3 1 608,5 276,4 4 133,2

Jezy celkem / Total of weirs ks 98 74 24 196

z toho / of these pevných / uncontrolled ks 49 39 0 88

pohyblivých / controlled ks  47 34 24 105

kombinovaných / combined ks  2 1 0 3

Jezy s energetických využitím  
Weirs utilized to produce power

ks 40 33 24 97

Rybniční hráze / Ponds ks 54 22 0 76

Suché nádrže / Polders ks 1 20 0 21

Přehrady celkem / Total of reservoir dams ks 14 10 0 24

z toho / of these s hrází zemní / earth-and-rock-fill dams ks 4 4 0 8

s hrází betonovou / concrete dams ks  0 2 0 2

s hrází zděnou / masonry dams ks  10 4 0 14

Nádrže s vodárenských využitím 
Water-supply reservoirs

ks 2 5 0 7

Přehrady s energetickým využitím  
Reservoirs utilized to produce electric power

ks 9 7 0 16

Celkový objem nádrží  
Total storage capacity of reservoirs

mil. m3 122,6 53,4 0,0 176,0

z toho / of this retenční objem (zimní/letní)  
retention volume (winter/summer)

mil. m3 28,55  
/ 35,9

6,75  
/ 7,5

0,0 35,3  
/ 43,4

zásobní objem (zimní/letní)  
storage volume (winter/summer)

mil. m3 77,1  
/ 70,7

31,6  
/ 30,9

0,0 108,7  
/ 101,6

Plocha nádrží při maximální hladině  
Water surface area of reservoirs at max. water level

km2 14,3 6,6 0,0 20,9

Plavební komory / Navigation locks ks 0 0 30 30

Dopravně významná vodní cesta  
Waterway with river transport importance

    

využívaná / utilized km 0,0 0,0 0,0 244,8

využitelná / utilizable km 0,0 0,0 0,0 16,4

Malé vodní elektrárny (vlastní)  
Small hydro-electric power plants (owned)

ks 11 7 2 20

instalovaný výkon / installed capacity kW  2 387 1 578 2 830 6 795

dodávka do sítě v roce 2016 / power distributed in 2016 MWh  3 670 2 034 6 584 12 288

* Zdůvodnění rozdílu oproti roku 2015 je uvedeno ve Zprávě o plnění hlavního předmětu činnosti, v kapitole Správa vodních toků
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