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Jez Hučák na Labi v Hradci Králové

Úvodní slovo

Rok 2017 je možno dlouhodobými charakteristikami hodnotit jako teplotně nadnormální a srážkově 
normální. Průtokově se jednalo o rok podprůměrný, v měsících leden–září se průtoky na většině 
vodních toků pohybovaly na úrovni 40–70 % dlouhodobých průtoků. Uplynulý rok byl z našeho 
pohledu bez mimořádných situací, to je zejména bez extrémních povodní – proběhlo pouze několik 
méně významných povodňových epizod.

Během roku jsme se tak mohli naplno věnovat stanovené činnosti a plnění zadaných úkolů. Pokračo-
vala příprava a realizace akcí dotačního programu Podpora prevence před povodněmi; akce Jizera, Turnov, 
zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta byla stavebně dokončena a čtyři další významné akce byly 
stavebně zahájeny. Úspěšně probíhala realizace akcí dotačního titulu Podpora opatření na drobných 
vodních tocích a malých vodních nádržích. Pokračovala spolupráce v rámci Operačního programu životní 
prostředí zahájením realizace akce a podáním dalších žádostí do programu a byla zahájena realizace 
akcí financovaných z programu Výdaje na opravy a údržbu dopravně významných vnitrozemských vodních 
cest Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům státního podniku Povodí Labe za zodpovědný 
přístup k plnění pracovních povinností a každodenních úkolů, zástupcům zakladatele, členům dozorčí 
rady a jejích výborů, představitelům státní správy a samosprávy a všem obchodním partnerům za 
velmi dobrou spolupráci v roce 2017.

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel Povodí Labe, státní podnik

Hradec Králové, únor 2018
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Zpráva o plnění hlavního předmětu činnosti

Správa vodních toků
Povodí Labe, státní podnik (dále jen Povodí Labe) vykonával 
v roce 2017 v oblasti své působnosti správu na 2863 tocích 
v celkové délce 9319,2 km. Z toho je v kategorii významných 
vodních toků zařazeno 155 toků v délce 3588,9 km v souladu 
s vymezením podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., 
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 
V této kategorii je obsaženo i 39 hraničních vodních toků, 
které tvoří v délce 108,83 km státní hranici, z toho 3 toky 
v délce 6,74 km hranici se SRN a 36 toků v délce 102,09 km 
hranici s Polskem.

V případě drobných vodních toků určených do správy Povodí 
Labe došlo v důsledku nově vydaných rozhodnutí o určení 
správy a pochybností o vodních tocích ke změnám. Ke dni 
31. 12. 2017 bylo Povodí Labe určeno správcem 2708 drobných 
vodních toků v celkové délce 5730,3 km. Rozdíl je způsoben 
především zpřesněním zákresu os drobných vodních toků 
v Centrální evidenci vodních toků, ale i úbytkem určených 
drobných vodních toků. 

Provoz vodních toků a vodních děl
Hydrometeorologická  
a průtoková charakteristika roku 2017

Rok 2017 je možno s dlouhodobými charakteristikami hodno-
tit jako teplotně nadnormální a srážkově normální. 

Průměrná roční teplota +8,6 °C (odchylka +1,3 °C) řadí rok 
2017 jako čtvrtý teplotně nadnormální rok v řadě za sebou. 

Ve srovnání s dlouhodobými charakteristikami byl v roce 
2017 výrazně teplejší měsíc březen. Průměrná měsíční teplota 
+5,9 °C v tomto měsíci představuje odchylku +3,5 °C, čímž se 
březen 2017 stal třetím nejteplejším březnem od roku 1961. 
Na druhé straně výrazně chladnějším byl měsíc leden, jehož 
průměrná měsíční teplota -5,6 °C představuje odchylku -2,8 °C 
od dlouhodobého normálu. Naposledy byl chladnější leden 
zaznamenán v roce 2006, kdy průměrná měsíční teplota po-
klesla na -6,0 °C. 

Srážkový úhrn 675 mm řadí rok 2017 mezi roky srážkově nor-
mální. Zatímco měsíce duben a říjen byly silně nadnormální 
(162 respektive 188 % normálu), měsíc květen byl naopak 
s 58 % podnormální.

Rok 2017 byl průtokově podprůměrný, přičemž v měsících 
leden–září se průtoky na většině vodních toků nejčastěji 
pohybovaly na úrovni 40–70 % dlouhodobých měsíčních 
normálů. Průtoků převyšujících dlouhodobé měsíční normály 
bylo na většině vodních toků dosaženo pouze v měsících 
 říjen–prosinec. Průtoky o vodnosti Q355 a nižší byly na vodních 
tocích v roce 2017 pozorovány od konce května do konce 
září, přičemž nejvíce (na 26 stanicích ze 120 sledovaných) 
jich bylo zaznamenáno v druhé polovině srpna. Velmi nízké 
průtoky byly zaznamenány rovněž v zimním období, zejména 
v druhé polovině ledna a na začátku února, a to v důsledku 
mimořádně nízkých teplot vzduchu.

V roce 2017 proběhlo několik méně významných povodňo-
vých epizod s dosažením některého ze stupňů povodňové 
aktivity (SPA) a kulminacemi maximálně na úrovni Q2. 
Zvýšené vodní stavy vyvolané rychlým odtáváním sněhové 
pokrývky v kombinaci s dešťovými srážkami byly koncem 
února zaznamenány prakticky na celém spravovaném území 
(3. SPA byl krátkodobě dosažen na horním Labi v profilech 

Labe nad soutokem s Bílým Labem
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Vestřev a Brod nad Labem). V letním období se v důsledku 
přívalových srážek několikrát zvýšily hladiny Lužické Nisy 
a Smědé. Vydatné dešťové srážky na konci října 2017 vyvolaly 
vzestupy vodních stavů vodní toků odvodňujících severní hor-
ské oblasti (3. SPA bylo dosaženo v profilech Labe – Vestřev 
a Jizera – Jablonec nad Jizerou).

Zimní jevy na vodních tocích

Zatímco v prosinci 2016 se nevyskytlo žádné delší mrazivé 
období a k tvorbě ledových jevů docházelo pouze ojedi-
něle, situace se začala měnit v samém závěru roku 2016 
a na začátku roku 2017, kdy teploty vzduchu byly trvale 
pod bodem mrazu a nejnižší noční teploty se pohybovaly 
v rozmezí -6 až -8 °C. Silné mrazy ve dnech 5.–12. 1. 2017 
vyvolaly intenzivní tvorbu ledových jevů. V měsíci lednu 
bylo zaznamenáno celkem 12 „ledových“ dnů, kdy nejvyšší 
denní teplota byla nižší než 0 °C.

a) Situace na labské vodní cestě:

V důsledku silných mrazů zamrzlo v závěru první lednové 
dekády prakticky celé střední Labe. Tvorba ledových jevů 
během ledna pokračovala a dosáhla svojí největší intenzity 
v závěru měsíce. Např. na vodním díle Týnec nad Labem 
se v nadjezí, podjezí, v plavební komoře i v plavebních 
kanálech vyskytoval souvislý led o síle 20–23 cm, podobné 
tloušťky byl i led v plavebních kanálech vodního díla Ob-
říství. Tato situace vydržela prakticky až do závěru první 
únorové dekády, kdy průměrné denní teploty v rozmezí 
0 až +2 °C napomohly k měknutí ledu a jeho postupnému 
rozmývání. K dalšímu úbytku ledů na LVC přispělo další 
oteplení ve druhé únorové dekádě. V únoru 2017 se teplota 
vody z hodnot nižších než +1 °C zvedla na teploty okolo 
+4 °C a během března dále stoupala. V březnu se ledové jevy 
na LVC již nevyskytly. 

Na Labi pod soutokem s Vltavou se ledové jevy vyskytly 
pouze v minimálním rozsahu.

b) Situace na ostatních vodních tocích:

V důsledku mrazivého počasí a poklesu teploty vody se 
postupně vytvářely ledové jevy na vodních tocích ve všech 
výškových polohách. Ve dnech 3.–16. 1. 2017 byl z důvodu 
ledových jevů vyhlášen 2. SPA (pohotovost) na Dlouhé 
strouze v Kvasinách. V zimním období 2016/2017 nebyly 
na vodohospodářský dispečink  nahlášeny žádné závažnější 
problémy v souvislosti s tvorbou ledových jevů. Postupné 
oteplování během února příznivě ovlivnilo odtávání ledu 

na vodních tocích. V souvislosti s tímto procesem nedošlo 
k žádným komplikacím.

Zásoba vody ve sněhu a dopad na odtok

Velikost zásob vody ve sněhu v zimním období 2016/2017 
dosáhla svých maxim na přelomu ledna a února. Po třech 
posledních na sníh chudých zimách je možno zimu 2016/2017 
z hlediska velikosti zásob vody ve sněhu hodnotit jako průměr-
nou. Zásoby vody ve sněhu dosáhly úrovně cca 45–55 % maxim 
ze zimy 2005/2006, která byla na sníh mimořádně bohatá, a při 
jejich odtávání nedošlo k žádné významné povodňové epizodě.

Hospodaření s vodou v nádržích a mimořádné manipulace 

Během roku všechny nádrže plnily své funkce v souladu 
s manipulačními řády a povoleními k nakládání s vodami. 
U žádného z vodních děl nedošlo k mimořádně závažnému 
snížení hladiny v důsledku dotací průtoků z důvodů sucha. 
Na vodních dílech I.–III. kategorie TBD nebyly v roce 2017 
prováděny žádné mimořádné manipulace.

Závažné poruchy vodních děl

V průběhu roku 2017 nedošlo na vodních dílech s právem 
hospodařit pro Povodí Labe k závažným haváriím. Nejvý-
znamnější poruchou bylo poškození pohonu levého jezového 
pole na vodním díle Brandýs nad Labem, kdy v průběhu 
února došlo při obvyklé provozní situaci k zaseknutí Gallova 
řetězu v prostoru pastorku, což způsobilo poškození pohonu 
a omezení možnosti manipulace s jezovým tělesem. Oprava 
poškozených částí byla provedena v rámci plánované výmě-
ny hradící konstrukce jezového pole na podzim téhož roku.

Využívání povrchových vod
Provoz labské vodní cesty

Plavební provoz na labské vodní cestě (LVC) probíhal v roce 
2017 v souladu s vyhláškou č. 67/2015, o pravidlech plavebního 
provozu. 

V zimním období 2016/2017 byl na rozdíl od 4 předchozích 
zim plavební provoz v důsledku tvorby ledových jevů pře-
rušen na středním Labi v úseku Obříství – Kunětice, a to ve 
dnech 9. 1. –23. 2., to je celkem 45 dnů. Na Labi pod soutokem 
s Vltavou plavební provoz v zimním období přerušen nebyl. 
Pro vysoký vodní stav plavba na labské vodní cestě v roce 
2017 přerušena nebyla.

Provoz na labské vodní cestě
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Na regulovaném úseku Labe pod vodním dílem Střekov byl 
zajištěný vodní stav (ZVS) 150 cm a nižší dosažen v roce 2017 
celkem v 111 dnech (v roce 2015 ve 147 dnech). Kromě letního 
období poklesl stav pod hranici ekonomické využitelnosti i ve 
12 dnech ve druhé polovině ledna a na začátku února. Pro 
krátkodobé zlepšení plavebních podmínek na regulovaném 
úseku Labe byl ZVS na vodočtu v Ústí nad Labem v roce 
2017 nadlepšován celkem v 82 případech, nejčastěji v rozmezí 
5–15 cm.

V rámci plavební odstávky byl plavební provoz na plaveb-
ních komorách v úseku Obříství – Týnec nad Labem zastaven 
2. 10. 2017. K obnovení plavebního provozu na většině ko-
mor došlo již 9. 10. 2017, mimo plavebních komor Obříství, 
Brandýs nad Labem a Lobkovice z důvodu provádění prací 
na strojně technologických částech. Tyto plavební komory 
byly uvedeny do provozu v souladu s plánem odstávky 
27. 11. 2017.

Počet proplavených lodí 

Rok Týnec 
n. Lab.

Brandýs 
n. Lab.

Obříství Dolní 
Beřkovice

Střekov

2015 439 658 1164 1859 1217

2016 436 799 1180 1878 1339

2017 421 761 808 1912 1364

Množství přepraveného zboží (v tis. t)

Rok Týnec 
n. Lab.

Brandýs 
n. Lab.

Obříství Dolní 
Beřkovice

Střekov

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

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

2017 1,2 19,9 5,6 246,8 33,9

Odběry povrchové vody podléhající zpoplatnění 

Během roku 2017 bylo z vodních toků ve správě Povodí Labe 
a z provozovaných nádrží odebráno celkem 583,8 mil. m3 po-
vrchové vody podléhající zpoplatnění, což bylo o 30,5 mil. m3 
méně než v předcházejícím roce. 

Věcně usměrňovaná cena za 1 m3 odebrané povrchové vody 
se v kategorii ostatní odběry rovnala 4,58 Kč a v kategorii 
průtočné chlazení parních turbín 0,74 Kč.

Odběry povrchové vody podléhající zpoplatnění (mil. m3)

Rok 2016 2017

Vodárny 37,707 38,873

Průmysl a služby 78,120 76,748

Elektrárny a teplárny 30,879 32,355

Průtočné chlazení parních turbín 467,493 435,669

Zemědělství* 0,178 0,193

Celkem 614,377 583,838

*bez vláhového deficitu

Využití vodní energie

V roce 2017 bylo na vodních tocích ve správě Povodí Labe 
v provozu 449 malých vodních elektráren (MVE) o celkovém 
instalovaném výkonu 138 551 kW, z toho 150 využívalo vzdutí 
vodních děl provozovaných Povodím Labe (jezy, přehrady, 
stupně). Během roku byly do provozu uvedeny 3 MVE cizích 
investorů.

Povodí Labe provozovalo celkem 20 vlastních vodních elek-
tráren o celkovém instalovaném výkonu 6 819 kW, které 
dodaly během roku 2017 do distribuční sítě 22 440 MWh 
elektrické energie. 

Plavební komora Brandýs nad Labem při plavební odstávce

MVE Křižanovice

V roce 2017 byly v rámci rozvoje a zefektivnění provozu MVE 
dokončeny rekonstrukce MVE Křižanovice a MVE Počaply. 
Dále byla zajišťována příprava rekonstrukcí MVE Veletov, Seč 
a Smiřice. Nejvýznamnější z připravovaných akcí je MVE Ve-
letov, pro kterou bylo získáno územní rozhodnutí a stavební 
povolení včetně povolení k nakládání s vodami. V této MVE 
dojde ke zvýšení původní max. hltnosti o 9,7 m3/s a instalo-
vaného výkonu o 170 kW. 

V souvislosti s přehodnocením přístupu k posílení vlastních 
energetických zdrojů bylo získáno územní rozhodnutí pro 
MVE Týnec nad Labem a byla zajišťována příprava pro MVE 
Zlíč.

Dále byla v roce 2017 zajištěna instalace měření výroby a spo-
třeby u 7 MVE s instalovaným výkonem nižším než 100 kW. 
Jednalo se o MVE Labská, Seč, Hvězda, Bedřichov, Mšeno, 
Rudolfov II a Souš. 
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Hospodaření s vodami  
z hlediska množství a jakosti
Vodohospodářský dispečink

Vodohospodářský dispečink (VHD) v rámci své činnosti zajiš-
ťuje spolehlivé fungování vodohospodářské soustavy, provoz 
a rozvoj rozsáhlého monitorovacího systému (184 vlastních 
monitorovacích stanic a pro 99 monitorovacích stanic získá-
vá data od ČHMÚ) a zprostředkování informací získaných 
z monitorovacího systému i z dalších zdrojů odborné i široké 
veřejnosti, a to zejména prostřednictvím internetových stránek 
Povodí Labe (www.pla.cz). 

V rámci rozvoje VHD pokračují práce na třech rozsáhlých 
investičních akcích, a to Modernizace monitorovacího systému 
přehrad Povodí Labe, Modernizace vodohospodářského dispečinku 
a Doplnění sítě automatických měřících stanic. V roce 2017 byla 
zahájena příprava akce Rozvoj říčních informačních systémů. Cí-
lem této akce je rozvoj informačních systémů 27 labských jezů 
v úseku Smiřice až Střekov a zajištění informací potřebných 
pro vodohospodářský dispečink a současně zajištění informací 
o vodní cestě pro vůdce plavidel poskytované prostřednictvím 
portálu LAVDIS Státní plavební správy.

Bilance odběrů a vypouštění odpadních vod

V oblasti působnosti Povodí Labe bylo v roce 2017 v rámci 
vodohospodářské bilance evidováno 242 odběrů povrchové 
vody, 1091 odběrů podzemní vody a 945 vypouštění odpad-
ních vod do povrchových vodních toků. 

Vypouštěné znečištění v letech 2015–2017(t)

Rok 2015 2016 2017

BSK5 1 274 1 320 1 409

CHSKCr 10 191 10 527 10 945

Nerozpuštěné látky 2 471 2 320 2 563

Dusík anorganický 2 102 2 076 2 221

Fosfor celkový 236 222 217

Odběry a vypouštění vody v letech 2015–2017 (mil. m3)

Rok 2015 2016 2017

Odběr podzemní vody 108,6 106,0 105,8

Odběr povrchové vody 561,8 627,3 596,2

Vypouštění odpadních vod 643,5 708,7 693,2

Hodnocení jakosti povrchových vod

Jakost vody ve všech sledovaných profilech na povrchových 
vodních tocích v oblasti působnosti Povodí Labe zůstává 
z dlouhodobějšího pohledu na setrvalé úrovni s nevýrazným 
zhoršením ve většině sledovaných ukazatelů. Problematické 
z hlediska překračování hodnot přípustného znečištění jsou 
spíše málo vodné toky, a to v důsledku výskytu hydrologic-
kého sucha v uplynulých letech.

V roce 2017 proběhla další oprava, tentokrát výměna provzduš-
ňovacího systému, na ČOV Litomyšl (28 000 EO – ekvivalent-
ních obyvatel), jež se potýká s problémy souvisejícími se zasta-
ralou technologií. Předčištěné odpadní vody jsou odváděny do 
recipientu Loučná, který je v poslední době zejména v letních 
měsících málo vodný. Postupnou obnovu dosluhujících ele-
mentů ČOV lze očekávat i v následujících letech.

Mezi významná opatření na ochranu jakosti vod bezesporu pa-
tří intenzifikace ČOV Vitana Byšice (15 000 EO), která společně 
s již realizovanou výstavbou ČOV Liblice – Byšice bude mít 
významný vliv na zlepšení jakosti v Košáteckém potoce. Dále 
byla dokončena intenzifikace ČOV Mukařov (1120 EO), ČOV 
Březí (950 EO), ČOV Zlonín (900 EO) a ČOV Borek (450 EO). 

V souvislosti s prudkým rozvojem ploch určených pro vý-
stavbu rodinných domků a průmyslových zón, typickým 
pro Středočeský kraj, byla do trvalého provozu uvedena in-
tenzifikovaná ČOV Nehvizdy (7000 EO), s úspěšným využitím 
membránové technologie.

Dále byly dostavěny a uvedeny do zkušebního provozu násle-
dující ČOV: Přezletice (2600 EO), nová ČOV Moravany (2000 
EO), ČOV Záryby (1000 EO), ČOV Čečelice (800 EO), Kosořice 
(582 EO), Vykáň (510 EO) a ČOV Thyramen – Hlavenec (470 EO).

ČOV Moravany
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Do trvalého provozu byly uvedeny další menší ČOV s ka-
pacitou do 2000 EO, ČOV Střekov (2000 EO), ČOV Milovice 
Boží Dar (1840 EO), ČOV Babice (1300 EO), ČOV Polerady 
(350 EO), ČOV Osičky (200 EO) a ČOV pro průmyslovou 
zónu Sychrov-Šestajovice (150 EO). Také tyto ČOV přispějí 
ke zlepšení místních poměrů a jakosti vody na některých 
drobných vodotečích. 

Vývoj jakosti vody v nádržích

V rámci monitoringu jakosti vody je sledováno Povodím Labe 
průběžně šestnáct nádrží. Z hlediska jakosti vody je podrobný 
monitoring včetně pravidelného hodnocení realizován na pěti 
vodárenských nádržích a pěti nádržích s vyhlášenými vodami 
ke koupání. Na dalších pěti vodních nádržích je zajišťováno 
omezené sledování. Na nádrži Mlýnice, která je bez stálé 
obsluhy, je prováděno pouze měření hladinové teploty vody. 
Výsledky šetření byly pravidelně zveřejňovány na Vodohos-
podářském informačním portálu VODA.

Systematický monitoring jakosti vod byl také ve smyslu im-
plementované Směrnice 2006/7/ES o koupacích vodách a § 34 
vodního zákona i navazující vyhlášky č. 155/2011 Sb., o profilech 
povrchových vod využívaných ke koupání prováděn na dalších 
čtyřech lokalitách se stojatou vodou. Jednalo se o tyto vody 
určené ke koupání: Jezero Poděbrady, písník Mělice, písník 
Březhrad a jezero Konětopy. Tato přírodní koupaliště sice 
nejsou ve správě Povodí Labe, ale z důvodu následných 
hodnocení zde správce povodí v průběhu tzv. koupací sezóny 
provádí účelově zaměřené rozbory vody.

Přestože průběh zimy byl s výjimkou měsíce ledna teplotně 
nadnormální, přineslo jarní období zvýšenou obměnu vody 
v nádržích. Ta byla způsobena nejen jarními srážkami, ale pře-
devším táním sněhové pokrývky. Objem přítoku byl od dubna 
do října na většině nádrží průměrný, v oblasti Jizerských hor 
však byl podzim významně nadprůměrný (hodnocena řada 
1979–2017). Naopak podprůměrné přítoky byly zaznamenány 
v letním období na nádržích se zdrojovou oblastí na Vysočině. 
Teplota vody u hladiny byla sice vysoká, ale v porovnání 
s předchozími roky extrémních hodnot nebylo dosaženo. Dle 
počtu dnů s vysokými teplotami se však opět jednalo o nad-
průměrně teplý rok, potvrzující trend zvyšujících se hodnot.

Na většině nádrží byly zaznamenány nežádoucí projevy 
eutrofizace. Z vodárenských nádrží byla nejvíce postižena 
nádrž Vrchlice, kde kromě intenzivního rozvoje vegetačního 
zákalu v letním období také došlo k mimořádnému zvýšení 

koncentrace amoniakálního dusíku. Tento negativní jev byl 
zjištěn téměř v celém hypolimniu (spodních vrstvách nádrže). 
Přesunem odběrové etáže ze středních hloubek na horní okno 
se podařilo udržet jakost surové vody v přijatelné kvalitě. Ve 
vodním prostředí této nádrže byla také nalezena rezidua látek 
užívaných na ochranu rostlin. Intenzivnější rozvoj fytoplan-
ktonu byl zaznamenán také v srpnu na vodárenské nádrži 
Křižanovice, kde koncentrace chlorofylu_a dosáhla v srpnu 
maxima přesahujícího 50 μg/l. Z nevodárenských nádrží 
byla dlouhodobě měřena vysoká koncentrace chlorofylu_a 
na nádržích Les Království (120 μg/l) a Pařížov (160 μg/l). 
S tím je spojena také velmi nízká průhlednost 20–40 cm (Les 
Království) a méně než 50 cm (Pařížov). Tyto nádrže mají pře-
devším protipovodňovou funkci a jakost vody je nepříznivě 
ovlivněna intenzivní obměnou vody. 

Na několika nádržích s vodami využívanými ke koupání ve 
smyslu § 34 vodního zákona bylo orgány hygienické služby 
v průběhu roku 2017 konstatováno, že došlo ke zhoršení jakos-
ti vody. V návaznosti na zvýšený rozvoj sinic byla na nádrži 
Rozkoš Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje 
vydávána informace o zhoršené jakosti vody. Podobná situace 
byla v Pardubickém kraji, kde Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje opakovaně vydala oznámení o nevhodné 
jakosti vody ke koupání v nádržích Seč a Pastviny. 

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

V průběhu roku zpracovaly vodohospodářské laboratoře ve 
svých provozovnách v Hradci Králové a Ústí nad Labem při-
bližně 17 800 vzorků, což reprezentuje okolo 470 000 dílčích 
stanovení. Sledování povrchových vod prováděly s pravidelnou 
četností v 514 profilech povrchových vod včetně nádrží a mo-
nitoringu vyplývajícího ze Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně 
vod před znečištěním způsobeným dusičnany ze zemědělských zdrojů, 
a sledování jakosti říčních sedimentů v 62 profilech. Během 
roku provozovny také zajišťovaly odběry a analýzy odpadních 
vod u 80 významných znečišťovatelů ve spravovaném povodí. 
Laboratoře se aktivně podílely na zabezpečení Mezinárodního 
programu měření MKOL a na sledování hraničních vodních toků 
s Německem a Polskem. Celoročně byly také v provozu měřící 
stanice kvality vody na Labi v profilech Valy, Obříství a Děčín, 

Vodárenská nádrž Vrchlice 2017 – plošné zobrazení zbytků pesticidu metazachloru (mg/l)
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kde probíhalo kontinuální sledování vybraných parametrů 
kvality říční vody a odběry slévaných vzorků včetně automa-
tického 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, se-
dimentů a dalších matric z hydrosféry pro desítky zákazníků 
z tuzemska i ze zahraničí (Švédsko, Velká Británie). 

Odbor vodohospodářských laboratoří věnuje v souladu se 
současnými trendy ve sledování a hodnocení kvality hydro-
sféry velkou pozornost využití špičkové přístrojové techniky 
a odbornému růstu personálu. V roce 2017 bylo dále doplněno 
a obnoveno přístrojové vybavení laboratoře, doplněna vzor-
kovací technika a do provozu byly uvedeny např. robotický 
analyzátor pro stanovení BSK (biochemická spotřeba kyslíku), 
plynový chromatograf GC/MS pro stanovení těkavých orga-
nických látek a fluorometr pro stanovení chlorofylu. 

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 2017 bylo rozšířeno portfolio akreditovaných zkoušek 
a dále rozšířen seznam akreditovaných parametrů zejména 
z oblasti specifických organických polutantů. 

Významnou aktivitou laboratoří v roce 2017 bylo zabezpečení 
rozborů sedimentů pro program 129 290 Podpora opatření na 
drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

Program monitoringu povrchových vod 

V roce 2017 pokračoval druhý cyklus monitoringu povr-
chových vod v souladu s aktualizací Programu monitoringu 
povrchových vod v oblasti dílčího povodí Horního a středního Labe 
a dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry a uceleného 
úseku dolního Labe na období 2013-2018, který byl schválen 
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního pro-
středí. Při přípravě programu byl respektován platný Rámcový 
program monitoringu, odborná doporučení dotčených institucí, 
organizací i potřeby a zájmy správce toku. Monitoring zahr-
noval i požadavky vyplývající z mezinárodních závazků při 
ochraně řeky Labe a při ochraně hraničních vod. V roce 2017 
bylo dále rozšířeno pravidelné sledování organických polu-
tantů o relevantní analyty, např. komplexotvorné látky a nové 
sloučeniny, zejména z oblasti humánních a veterinárních léčiv 
nebo moderních pesticidů a jejich metabolitů na vybraných 
profilech, přičemž byly zohledněny výstupy z odborných 
projektů a doporučení z aktualizované evropské legislativy. 
V roce 2017 bylo pokračováno v monitoringu látek z pilotního 
seznamu (tzv. Watch list) dle evropské směrnice č. 2008/105/
ES (ve znění směrnice č. 2013/39/ES). S ohledem na efektivní 
vynakládání finančních prostředků na monitoring bylo nadále 
uplatňováno 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 2017 bylo nahlášeno celkem 71 událostí souvisejících se 
znečištěním vodních toků, což je o 50 méně než v předchozím 
roce. Z nich bylo 26 případů vyhodnoceno jako havarijní zhor-
šení jakosti vody ve vodních tocích, z toho 17 na vodních tocích 
ve správě Povodí Labe, tj. o 14 méně než v předchozím roce. 

Přibližně třetinu nahlášených událostí tvořily dopravní 
nehody s únikem provozních kapalin, často v řádu stovek 
litrů, nebo s pádem vozidel do vodních toků. Dále byly za-
znamenány případy vypouštění nečištěných odpadních vod, 

úniky procesních vod ze zpracování zemědělského odpadu, 
úniky detergentů a odtoky hasebních vod. Vodou ředitelné 
znečištění bylo většinou, vzhledem k aktuálnímu průtoku 
v zasaženém toku, naředěno natolik, že se nejednalo o závažné 
zhoršení jakosti vody. 

Pracovníci Povodí Labe, především z jednotlivých závodů, se 
aktivně účastní šetření prakticky všech havarijních případů na 
vodních tocích ve správě Povodí Labe, ale také na menších tocích 
ve správě jiných subjektů, které jsou ve většině případů přítoky 
toků ve správě Povodí Labe, kdy může dojít k jejich ovlivnění.

Mezinárodní hlavní varovná centrála ČR

Povinnosti plynoucí z funkce Mezinárodní hlavní varovné cent-
rály (MHVC) ČR pro případ náhlého znečištění Labe látkami 
ohrožujícími jakost vody plnil VHD důsledně dle Mezinárod-
ního varovného a poplachového plánu Labe a dohody o spolupráci 
mezi Povodím Labe a Českou inspekcí životního prostředí. 
V průběhu roku odeslal VHD ve smyslu Mezinárodního va-
rovného a poplachového plánu Labe celkem 3 hlášení o vzniku 
havarijního zhoršení jakosti vody v Labi. Ani v jednom pří-
padě nebyl očekáván výrazný dopad na níže ležící MHVC. 
V souladu s plánem pracovní skupiny Havarijní znečištění 
vod Mezinárodní komise pro ochranu Labe provedl VHD 
dvě cvičení spojení s hlavními centrálami, a to 10. 2. a 28. 6., 
z toho v jednom případě s využitím poplachového modelu 
šíření znečištění ALAMO. Cvičení proběhla úspěšně, pouze 
s drobnými nedostatky. V rámci agendy řešené Mezinárodním 
varovným a poplachovým plánem Odry neodeslal VHD v roce 
2017 žádné hlášení o vzniku havarijního zhoršení jakosti 
vody. V roce 2017 proběhla v rámci Mezinárodní komise pro 
ochranu Odry před znečištěním dvě cvičení spojení mezi 
hlavními centrálami ve dnech 14. 3. a 5. 7., v obou případech 
vyhodnocovala cvičení zahraniční MHVC, která jej iniciovala. 
Ve smyslu směrnice o vyrozumění při znečištění hraničních 
vodních toků mezi ČR a SRN nebylo odesláno rovněž žádné 
hlášení. V souladu s touto směrnicí bylo 10. 1. 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

V roce 2017 byly na základě výsledků projektu Tvorba map 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Hor-
ního a středního Labe a uceleného úseku dolního Labe a dalších 
studií záplavových území předloženy vodoprávním úřadům 
návrhy na stanovení záplavového území na 5 úsecích toků 
v celkové délce 62 km. Do konce roku 2017 bylo nově stano-
veno záplavové území na vodních tocích Dědina, Labe (území 
Ústeckého kraje), Olešnice, Podolka a Zlatý potok v celkové 
délce 139 km. Dále byly zpracovány studie záplavového 
území na tocích Anenský potok, Bulovský potok, Chrudimka, 
Nebovidský potok, Dunajka, Jesenčanský potok, Větrovský 
potok v celkové délce 36,1 km. Na podkladu digitálního mo-
delu reliéfu České republiky (DMR 5g) bylo aktualizováno 
záplavové území vodních toků Bělá (do Tiché Orlice), Har-
covský potok, Košátecký potok a Jizerka v délce 45 km. Také 
byla zpracována aktivní zóna záplavového území na úsecích 
toků Vinořský potok, Jirenský potok, Luční potok, Ředička, 
Bylanka, Harcovský potok, Mrlina, Košátecký potok a Bělá. 
Záplavové území je již stanoveno na 2274 km z celkových 
3588,9 km významných vodních toků.
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Záplavové území Chrudimky v Bojanově

Návrh protipovodňových opatření na Bylance ve Svítkově
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V roce 2017 byly dále zpracovány studie odtokových pomě-
rů (SOP) na toku Čívická svodnice v obci Srnojedy, SOP na 
toku Bylanka v městské části Pardubice-Svítkov, SOP na toku 
Jeřice a Lužická Nisa v obci Chrastava a Hydraulická studie 
rozdělovacího objektu Zlíč na toku Úpa. 

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byly ke 
konci roku 2017 podány žádosti o podporu na Studii odtokových 
poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povo-
dí vodního toku Mrlina, na projekt Analýza oblastí s významným 
povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí 
Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření a také 
na projekt Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území 
a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku 
Povodí Labe. Zpracování uvedených projektů bude probíhat 
dodavatelsky v následujících letech (2018–2021).

Technickobezpečnostní dohled

Výkon technickobezpečnostního dohledu (TBD) je prováděn 
v souladu s platnou legislativou (zákonem č. 254/2001 Sb., 
o vodách a prováděcí vyhláškou č. 471/2001 Sb., o TBD nad 
vodními díly). Pro potřeby Povodí Labe je výkon TBD upraven 
organizační směrnicí (OS), kde je definován výkon TBD při 
trvalém provozu vodních děl a při přípravě a výstavbě nových 
vodních děl. Její součástí je rovněž stanovení odpovědných 
pracovníků za výkon TBD nad jednotlivými vodními díly. 

Povodí Labe je oprávněno provádět TBD nad vodními díly 
II. a III. kategorie na základě pověření Ministerstva zeměděl-
ství (MZe) č. 013/2014/TBD, respektive č. 013/2004/TBD. 
Plnohodnotný odborný výkon TBD pro jiné vlastníky vodních 
děl není z kapacitních důvodů prováděn.

Povodí Labe v roce 2017 provozovalo 381 vodních děl, z toho 
na 363 z nich byl vykonáván TBD a na ostatních 18 vodních dí-
lech vykonáván nebyl (výkonu TBD nepodléhají). Povodí Labe 
v souladu s pravidelně aktualizovaným seznamem vodních 
děl pro MZe provozuje celkem 64 určených vodních děl I. až 
III. kategorie z hlediska TBD, z toho na 38 vodních dílech je 
TBD prováděn prostřednictvím externí pověřené organizace. 
Jedná se především o významné přehrady I. a II. kategorie 

a o labská zdymadla II. a III. kategorie. Výkon TBD nad 
ostatními 26 vodními díly III. kategorie a 299 vodními díly 
IV. kategorie je zajišťován v plném rozsahu vlastními odbor-
nými pracovníky. 

Během roku 2017 bylo provedeno 52 plánovaných prohlídek 
vodních děl a dále bylo vykonáno 6 mimořádných prohlídek 
vyčerpaných plavebních komor. Při prohlídkách byl detailně 
kontrolován stav stavebních, strojních i energetických sou-
částí vodních děl za účasti provozních pracovníků a zejména 
zástupců vodoprávních úřadů. Při těchto prohlídkách bylo 
zaevidováno 33 nových závad. Odstranění nejzávažnějších 
z nich bylo podle jejich charakteru operativně zařazeno do 
plánu oprav či investic. 

Sledování stavu koryt vodních toků

Sledování technického stavu koryt a celkového stavu v okolí 
vodního toku je zabezpečeno pravidelnými prohlídkami, při 
kterých se hodnotí především čistota průtočného profilu, 
technický stav upravených částí toků, technický stav objektů 
v korytě, vývoj vodní eroze v neupravených částech toku, stav 
břehových porostů, stav na pobřežních pozemcích či cizích 
objektech z hlediska povodňových rizik (skládky materiálu, 
technický stav cizích objektů apod.), plnění uložených ná-
pravných opatření z minulých kontrol, při jejichž realizaci je 
snaha o maximálně možné akceptování ekologických hledisek. 

V souladu s vyhláškou č. 178/2012 Sb., která mimo jiné upra-
vuje i četnost prohlídek vodních toků, se prohlídky význam-
ných vodních toků provádějí 1× za 6 let a u drobných vodních 
toků dle potřeby. Prohlídky vodních toků v rámci působnosti 
podniku Povodí Labe jsou prováděny podle dlouhodobého 
harmonogramu.

V roce 2017 byly provedeny prohlídky 26 významných vod-
ních toků v celkové délce 582,81 km. Dále byly realizovány 
prohlídky 26 drobných vodních toků v celkové délce 162 km. 
V rámci prohlídek toků je prováděn i technickobezpečnostní 
dohled vybraných méně významných vodních děl IV. ka-
tegorie, což v roce 2017 konkrétně znamenalo prohlídku 
8 menších jezů.

VD Labská, měření trhliny ve zdivu levé šoupátkové věže VD Josefův Důl, měření průsaků v odvodňovací štole
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Údržba koryt vodních toků a vodních děl

Údržba koryt vodních toků a vodních děl probíhala v roce 
2017 v souladu s povinnostmi danými správci toku zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění. Činnost byla hlavně 
zaměřena na zajišťování průtočnosti vodních toků, odstra-
ňování překážek z průtočných profilů, opravy břehových 
opevnění a odstraňování dnových sedimentů. Na všech 
závodech byla prováděna průběžná údržba břehových po-
rostů, tj. odstraňování stromů v havarijním stavu, probírky, 
výchovné řezy a náhradní výsadby. V některých lokalitách 
byly břehové porosty poškozeny silným větrem a škody na 
nich jsou postupně odstraňovány. Pro zlepšení odtokových 
poměrů byla provedena řada břehových úprav a údržbových 
prací jako je sečení travních porostů a vodního rostlinstva. 
Na vodních dílech byla prováděna cyklická údržba strojních 
i stavebních částí a v rámci drobných oprav byly odstraňovány 

VD Roudnice nad Labem, údržba trojcestného ventilu v hydrostatickém jezu Podvodní dozer Komatsu na labské vodní cestě

VD Lovosice, provizorní hrazení malé plavební komory VD České Kopisty, úklid sněhu na plavebních komorách

VD Střekov, provizorní hrazení IV. jezového pole VD Střekov, odstranění nánosů v podjezí

běžné provozní závady, zjištěné při periodických prohlídkách 
a prohlídkách TBD.

Na závodech Jablonec nad Nisou a Pardubice byla věnována 
velká pozornost údržbovým pracím na drobných vodních 
tocích. Práce spočívaly především v údržbě břehových po-
rostů, odstraňování sedimentů snižujících kapacitu koryta 
a opravách opevnění koryt.

Na závodě Roudnice nad Labem byla údržba zaměřena na 
labskou vodní cestu. Jednalo se o zajištění plavebních pod-
mínek dle aktuálního zaměření, s tím spojené odstraňování 
nánosů a případných překážek z plavební dráhy a údržbu 
plavebního značení. Značná část údržbových prací byla vy-
naložena na zajištění provozuschopnosti plavebních komor 
a jezů, včetně jezových zdrží a regulovaného úseku Labe pod 
zdymadlem Střekov. 
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Odstraňování nánosů v Centrálním přístavu v Ústí nad Labem

Odstraňování nánosů v Západním přístavu v Ústí nad Labem

V roce 2017 bylo dokončeno 11 akcí zahájených v předchozím 
roce, z nichž nejvýznamnější byla akce MVN Barchov, odstra-
nění sedimentů o celkovém stavebním nákladu 2,597 mil. Kč 
(z toho dotace 2,077 mil. Kč, vlastní zdroje 0,520 mil. Kč). Dále 
byla zahájena realizace dalších 27 opravných akcí, z nichž 
bylo v daném roce stavebně dokončeno 14 a zbývajících 13 
bude ukončeno v roce následujícím. Nejvýznamnější akcí ze 
stavebně dokončených v roce 2017 byla akce MVN Králický 
rybník, Plynárenský potok, těžení nánosů o celkovém stavebním 
nákladu 4,952 mil. Kč (z toho dotace 3,961 mil. Kč, vlastní 
zdroje 0,991 mil. Kč). Celkové čerpání dotačních prostředků 
na opravné akce v roce 2017 činilo 30,732 mil. Kč a vlastních 
zdrojů 15,557 mil. Kč.

b) ministerstva dopravy  
(Státní fond dopravní infrastruktury):

Program Výdaje na opravy a údržbu dopravně významných 
vnitrozemských vodních cest

V roce 2017 byla z tohoto programu zahájena realizace 
4 opravných akcí. Jednalo se o akce VD Štětí, obnova povrchové 
ochrany hradicích desek MPK o celkových stavebních nákladech 
0,920 mil. Kč, Labe, Děčín – přístav Rozbělesy, odstranění ná-
nosu o celkových stavebních nákladech 16,977 mil. Kč, Labe, 
Ústí n. L. – Centrální přístav, odstranění nánosů o celkových 
stavebních nákladech 16,175 mil. Kč a Labe, Ústí n.L. – Západní 
přístav, odstranění nánosů o celkových stavebních nákladech 
5,902 mil. Kč. Kompletně byla dokončena první akce a zbýva-
jící 3 budou dokončeny v roce následujícím. Celkové čerpání 
dotačních prostředků z tohoto programu v roce 2017 činilo 
26,0 mil. Kč.

Opravy dlouhodobého hmotného majetku  
a koryt vodních toků

Opravy vodohospodářského majetku byly realizovány z vlast-
ních zdrojů a také za finanční spoluúčasti dotačních programů.

Vlastní zdroje

Z významných opravných akcí financovaných z vlastních 
zdrojů byla dokončena např. akce VD Brandýs nad Labem, 
oprava levého a pravého jezového pole o celkovém stavebním ná-
kladu 38,440 mil. Kč a Lužická Nisa, Liberec, oprava koryta ř. km 
31,470–33,200 o celkovém stavebním nákladu 8,595 mil. Kč. 
Z významných opravných akcí financovaných z vlastních 
zdrojů, které byly stavebně zahájeny v r. 2017, lze uvést např. 
Harcovský potok, oprava koryta, ř. km 0,000–4,250 o celkových 
stavebních nákladech 29,251 mil. Kč, VD Les Království, obnova 
NKP o celkových stavebních nákladech 27,766 mil. Kč, nebo 
VD Klavary, oprava protikorozních nátěrů jezových těles o celko-
vých stavebních nákladech 16,785 mil. Kč. 

Dotační programy

a) ministerstva zemědělství:

Program 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích 
a malých vodních nádržích

V roce 2017 pokračovala realizace řady akcí z tohoto dotač-
ního titulu, jehož cílem je stabilizace odtokových poměrů 
v krajině, zlepšení vodního režimu v krajině, posílení retence 
a akumulace vody v krajině, zlepšení technického stavu 
a navrácení základních vodohospodářských funkcí malých 
vodních nádrží.

VD Brandýs nad Labem, oprava levého jezového pole

Lužická Nisa, Liberec, oprava koryta
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Skladba zdrojů financování všech dodavatelských oprav 
hmotného majetku v roce 2017 v tis. Kč

vlastní zdroje 187 834

dotace 56 881

celkem 244 715

Stavební investice

Investiční výstavba Povodí Labe byla financována z vlastních 
zdrojů, velká část akcí byla realizována za finanční spoluúčasti 
dotačních programů.

Vlastní zdroje

K nejvýznamnějším investičním akcím financovaným 
z vlastních zdrojů, které byly dokončeny v roce 2017, pat-
řila MVE Křižanovice, modernizace a rekonstrukce o celkovém 
nákladu stavby 7,945 mil. Kč, MVE Počaply, modernizace 
o celkovém nákladu stavby 5,112 mil. Kč a VD Mšeno, 
rekonstrukce uzávěrů hrázových výpustí o celkovém nákladu 
stavby 3,277 mil. Kč.

Stavebně byla dokončena také akce Divoká Orlice, Orlické Záho-
ří, zařízení pro migrační prostupnost v ř.km 127,250 o celkových 
stavebních nákladech 1,676 mil. Kč, která byla realizována 
i přes skutečnost, že na její realizaci nebyla přiznána žádná 
dotace z programu OPŽP.

Dotační programy

a) ministerstva zemědělství:

Program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III 

V průběhu roku 2017 pokračovala příprava akcí zahájená 
v minulých letech. Jednalo se zejména o zpracování dokumen-
tací ke stavebnímu povolení, zajištění stanovisek a vyjádření, 
které spolu s majetkoprávní přípravou jsou nezbytným pod-
kladem pro podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Jednalo se zejména o přípravu akcí Dědina, Mělčany, 
suchá retenční nádrž; Librantický potok, Bukovina, výstavba suché 
retenční nádrže; Mrlina, Vestec–Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí 
výstavbou poldrů – poldr Mlýnec; Třebovka, Třebovice – Česká 
Třebová, úprava toku; VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní 
či Krounka, Kutřín, výstavba poldru. VD Labská, práce v obtokovém tunelu

MVE Počaply na Loučné MVE Počaply na Loučné

Stavebně byly zahájeny 4 významné stavby:

VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních 
výpustí v obtokovém tunelu o celkovém nákladu stavby 
104,506 mil. Kč, z toho dotace 98,684 mil. Kč (dle žádosti 
o změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace); VD Fojt-
ka, zřízení nouzového přelivu o celkovém nákladu stavby 
11,261 mil. Kč, z toho dotace 7,883 mil. Kč (dle žádosti o Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace); Labe, Mělník, protipovodňová 
ochrana II. etapa o celkovém nákladu stavby 89,338 mil. Kč, 
z toho dotace MZe 67,790 mil. Kč a dotace Navrhovatele 
17,0 mil. Kč (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace) a Divoká 
Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana o celkovém nákladu 
stavby 86,290 mil. Kč, z toho dotace MZe 73,167 mil. Kč 
a dotace Navrhovatele 11,616 mil. Kč (dle žádosti o změnové 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Realizace akce Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana 
začala v březnu 2017. Zhotovitel, společnost NAVIMOR – 
 – INVEST S. A., odštěpný závod Praha, jemuž byla stavba 
svěřena jako vítězi řádného výběrového řízení, se během 
několika měsíců od začátku stavby dostal do značného 
časového skluzu a práce nebyly odváděny v odpovídající 
kvalitě. Zástupce společnosti navíc v říjnu 2017 sdělil Povodí 
Labe, že mateřská firma NAVIMOR – INVEST S. A. v Polsku 
podala žádost o soudní řešení úpadku. Povodí Labe situaci 
vyhodnotilo jako velmi vážnou a k 31. 10. 2017 vypovědělo 
smlouvu se zhotovitelem. Následně proběhly na staveništi 
zabezpečovací práce před zimní sezónou a zároveň byla 
aktualizována projektová dokumentace, aby bylo možné 
v roce 2018 pokračovat v realizaci s novým zhotovitelem, 



13

VD Labská, šachtový přeliv před zahájením zemních prací

VD Labská, zahájení zemních prací na ochraně šachtového přelivu VD Labská, hotová základová konstrukce ochrany šachtového přelivu

který vzejde z výběrového řízení. Na řešení celé složité 
situace Povodí Labe úzce spolupracuje s Městem Žamberk, 
o jednotlivých krocích je průběžně informován poskytovatel 
dotace Ministerstvo zemědělství.

Stavebně byla dokončena akce Jizera, Turnov, zvýšení ochra-
ny města rekonstrukcí koryta o celkovém nákladu stavby 
21,509 mil. Kč, z toho dotace 16,774 mil. Kč (dle změnového 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Celkové čerpání dotačních prostředků z rozpočtu MZe v rámci 
programu 129 260 v roce 2017 činilo 75,666 mil. Kč.

Jizera v Turnově při rekonstrukci Jizera v Turnově po dokončení rekonstrukce

Program 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích 
a malých vodních nádržích

Stavebně bylo z tohoto programu v roce 2017 dokončeno 
5 investičních akcí: Vítkovský potok, Chrastava, rekonstrukce 
koryta, ř.km 0,000-0,133; Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění 
koryta, ř. km 0,000–0,340 I.ETAPA; MVN Králický rybník, Ply-
nárenský potok, rekonstrukce nádrže; MVN Barchov, navýšení 
retenčního objemu a Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, 
ř.km 3,290–3,335. Dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace činily celkové stavební náklady 7,927 mil. Kč, z toho 
dotace 6,339 mil. Kč.
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Nejvýznamnější investiční akcí, která byla zahájena v roce 2017, 
byla akce Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 
0,380–0,800 o celkovém nákladu stavby 20,131 mil. Kč, z toho 
dotace 16,104 mil. Kč (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Celkové čerpání dotačních prostředků na investiční akce 
v rámci programu 129 290 v roce 2017 činilo 6,255 mil. Kč 
a vlastních zdrojů 1,589 mil. Kč.

b) ministerstva životního prostředí

Operační program životní prostředí

V rámci programu OPŽP byla zahájena realizace akce Studie 
odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opat-
ření v povodí vodního toku Mrliny o celkové ceně 3,739 mil. Kč 
a byly podány další žádosti o financování akcí Orlice, slepé 
rameno Malšova Lhota, revitalizace s předpokládaným nákla-
dem 9,3 mil. Kč, Analýza oblastí s významným povodňovým 
rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření s předpokládaným 
nákladem 40,231 mil. Kč a Zpracování podkladů pro stanovení 
záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působ-
nosti státního podniku Povodí Labe s předpokládaným nákladem 
34,259 mil. Kč.

Majetkoprávní vypořádání investičních akcí  
a pozemků pod vodními díly 

V roce 2017 bylo v rámci majetkoprávního vypořádání 
investičních akcí Povodí Labe prioritou dokončení procesu 
získávání práv k pozemkům, na nichž budou realizovány 
čtyři veřejně prospěšné stavby na ochranu před povod-
němi, zařazené do programu 129 260 Podpora prevence 
před povodněmi III, a to poldry Kutřín, Mlýnec, Bukovina 
a Žireč. Pokračovaly práce na zajištění vlastnických práv 
k pozemkům trvale dotčeným stavbami vodních děl a práv 
odpovídajících věcnému břemeni – služebností rozlivu 
k pozemkům v zátopě jednotlivých poldrů. Vzhledem 
k tomu, že se v některých případech nepodařilo i přes veš-
kerou snahu státního podniku docílit dohody s vlastníky 
stavbami dotčených pozemků, musel být u tří z nich využit 

institut vyvlastnění, dle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlast-
nění, v platném znění. Vedle probíhajících vyvlastňovacích 
řízení brzdila dokončení smluvního vypořádání citovaných 
suchých nádrží rovněž vleklá dědická řízení. Náklady na 
výkupy pozemků u akcí poldry Kutřín a Mlýnec v roce 
2017 činily 2,9 mil. Kč, náklady na zřízení věcných břemen 
u akcí poldry Kutřín, Mlýnec, Bukovina a Žireč – služeb-
ností rozlivu přesáhly 18,8 mil. Kč.

Současně se smluvním zajištěním výstavby protipovodňových 
opatření probíhala majetkoprávní vypořádání staveb vodních 
děl, u nichž jsou za účelem jejich oprav či rekonstrukcí při-
pravovány investiční akce financované z programu 129 290 
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích. Konkrétně se jedná o pokračující výkupy pozemků 
pod hrázemi (včetně jejich příslušenství) a v zátopách malých 
vodních nádrží a rovněž o výkupy pozemků pod rekonstru-
ovanými úpravami koryt drobných vodních toků.

V průběhu roku 2017 pokračoval, ve snaze o sjednocení 
vlastnictví staveb vodních děl s vlastnictvím jimi zastavěných 
pozemků, i proces majetkoprávního vypořádání pozemků 
pod vodními díly evidovanými, v kontextu zákona o vodách 
a příslušné katastrální legislativy, v katastru nemovitostí, tedy 
pod jezy, hrázemi ohrazujícími umělou vodní nádrž, hrázemi 
na ochranu před povodněmi atd. 

Náklady na výkupy pozemků (mimo akce z programu 
129 260) v roce 2017 překročily 8,5 mil. Kč.

Nabývání pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit 
pro Lesy ČR, s.p. a jiné státní organizace nebo s příslušností 
hospodařit pro Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových a jiné organizační složky 
státu, na nichž jsou situovány stavby, s nimiž má jako s ma-
jetkem státu právo hospodařit Povodí Labe, do určeného 
majetku podniku, je od 1. 3. 2016 řešeno, v kontextu bodu 6, 
článku II Přechodných ustanovení zákona č. 51/2016 Sb., 
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě souhlasných prohlášení, tedy 
bez finančního plnění.

Strojní investice, nákladní vozidloStrojní investice, rypadlo-nakladač



15

Ďáblík bahenní (Calla palustris L.) – Hamerský rybník

Břehový porost Bystřice u Chlumce nad Cidlinou

Strojní investice

V roce 2017 pokračoval trend modernizace mechanizačních 
a dopravních prostředků započatý v předcházejících letech. 
Mezi největší strojní investice patří nákup 16 nákladních 
vozidel, 4 kráčejících rypadel, 10 traktorů s příslušenstvím 
a 4 rypadel-nakladačů pro závody Povodí Labe. Dále bylo na-
koupeno 41 osobních vozidel pro různé organizační jednotky 
Povodí Labe. Celkem bylo na nákup vozidel a strojů vynalo-
ženo 98,206 mil. Kč, což představuje téměř čtvrtinový nárůst 
oproti roku 2016. Hlavním cílem modernizace vozového parku 
bylo snížení provozních nákladů a zvýšení efektivity provozu.

Skladba zdrojů financování investic (v tis. Kč)

Pořízení investic Vlastní zdroje Dotace

stavební investice vč. technologie 125 839 74 105

stroje, zařízení  
a ostatní hmotné investice

165 043 0 

nehmotný majetek 10 973

pozemky 25 261 0

Celkem 327 116 74 105

Zadávání veřejných zakázek

Povodí Labe, státní podnik v roce 2017 zrealizoval cca 400 
veřejných zakázek v hodnotě 620 mil. Kč bez DPH. Z tohoto 
počtu zaujímají 92 % zakázky malého rozsahu.

Povodí Labe, státní podnik v rámci zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu uplatňuje v maximální možné míře 
politiku transparentního chování, tzn. že zakázky malého 
rozsahu v předpokládané hodnotě vyšší než 50 tis. Kč bez 
DPH zadává formou tzv. otevřené výzvy.

Při porovnání vysoutěžených cen u zakázek malého roz-
sahu, zadaných formou otevřené výzvy, a podlimitních 

a nadlimitních zakázek, zadávaných dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, je patrné, že ve většině případů dochází 
k úspoře cca 30 % předpokládaných nákladů.

Ekologie a revitalizace vodních toků

V průběhu první poloviny roku 2017 byly zpracovány 
projekty na obnovu břehových porostů Lužické Nisy v in-
travilánu města Liberec (ř. km 29,545–31,075), Černávky 
u Chlumína (ř. km 1,000–2,800) a Černávky u obce Kozomín 
(ř. km 12,400–14,608). Břehové porosty Černávky jsou tvořeny 
zejména různými druhy keřových i stromových vrb (Salix 
sp.), topoly (Populus sp.) a ovocnými dřevinami. Setkáváme se 
zde s invazí trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.) a javoru 
jasanolistého (Acer negundo L.).

V průběhu vegetační sezóny byly zajištěny botanické 
a zoologické průzkumy na bezejmenném vodním toku ve 
Vestci u Běstviny, na Rajské strouze (ř. km 9,300–14,300), 
na Zaříčanském potoce (ř. km 0,000–3,984) a na Hamerském 
rybníku. 
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V druhé polovině roku byly dokončeny dendrologické projek-
ty na Loučné v intravilánu Litomyšle a Bystřice u Chlumce nad 
Cidlinou (ř. km 0,000–3,500). Břehové porosty Bystřice tvoří 
téměř výhradně monokultura topolu kanadského (Populus 
x canadensis Moench). Cílem obnovy je postupné nahrazení 
dožívající monokultury druhově pestřejším, věkově struktu-
rovaným, ekologicky stabilnějším biotopem s dlouhodobou 
perspektivou.

Zařízení pro migrační prostupnost na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří – bal-
vanitý skluz

Zařízení pro migrační prostupnost na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří – srubová 
konstrukce vývaru

Zařízení pro migrační prostupnost na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří po 
dokončení

Na základě dlouhodobé spolupráce Povodí Labe a Výzkum-
ného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 
v.v.i. byly řešeny výsadby fenotypově rezistentních genotypů 
jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior) do břehových porostů.

V roce 2017 byla dokončena a zkolaudována revitalizační akce 
prováděná částečně na území Polské republiky v místech, kde 
tvoří Divoká Orlice státní hranici. Jde o akci Divoká Orlice, 
Orlické Záhoří, zařízení pro migrační prostupnost v ř. km 127,250. 
Byly odstraněny stupně, které tvořily migrační překážku 
a nahrazeny balvanitým skluzem, který byl uspořádán do 
tvaru rybího přechodu.

U dalších revitalizačních akcí bylo zahájeno územní řízení. 
Z významnějších akci jde o Labe, Labiště pod Opočínkem, 
revitalizace slepého ramene a Týniště nad Orlicí, revitalizace 
ramene Jordán. Před vydáním stavebního povolení je vý-
stavba dvou rybích přechodů Frýdlant a Horní Sytová. Na 
dolním Labi probíhá územní řízení u akcí Labe, Židovice 
– revitalizace tůně a Labe, Libotenice – revitalizace koryta za 
koncentrační hrází. Připravuje se další akce Labe, Ústí nad 
Labem – revitalizace odstaveného ramene Svádov, kde probíhají 
biologické průzkumy.

Na závodech bylo zadáno zpracování několika desítek den-
drologických posouzení u externích zpracovatelů. K posou-
zení byly vybrány přednostně lokality s vyšším výskytem 
pohybu osob (intravilány obcí, porosty podél cyklostezek, 
chodníků pro pěší apod.). Posudky budou podkladem pro 
péči o porosty v dalších letech.

Plánování v oblasti vod 

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího 
povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry byly v roce 2017 
v druhém roce své platnosti. V průběhu roku probíhaly 
práce na přípravě a realizaci jednotlivých opatření přijatých 
k dosažení dobrého stavu vod. V rámci efektivní přípravy 
revitalizačních opatření a opatření k zprůchodnění mig-
račních bariér pokračovala v rámci Pracovní skupiny pro 
naplňování opatření z Plánů dílčích povodí spolupráce 
s odbornými pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky.

V rámci přípravných prací III. etapy plánování (na období 
2021–2027) byla obnovena Komise pro plánování při státním 
podniku Povodí Labe, kam byli jmenováni zástupci dotčených 
krajských úřadů, krajských zastupitelstev, Ministerstva země-
dělství, Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, Lesů ČR, České inspekce životního pro-
středí a Ředitelství vodních cest ČR. Pro III. etapu plánování 
byla vytvořena nová internetová stránka pro zveřejňování 
jednotlivých výstupů a dalších informací.

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. Zakládací listinou a Statutem Povodí Labe, 
státní podnik.

Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 253/2016 Sb., kte-
rým se změnila některá ustanovení zákona č. 77/1997 Sb., 
o státním podniku ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny 
byly aplikovány do Statutu Povodí Labe, státní podnik 
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č. j. 4536/2017-MZE-13221 ze dne 17. 2. 2017, který vydal 
zakladatel státního podniku – Ministerstvo zemědělství podle 
ustanovení § 15 písm. f) zákona č. 77/1997 Sb., o státním pod-
niku. Mezi nejdůležitější změny patří pravidla pro nabývání 
majetku od jiné osoby než od státu a bezúplatné převody 
pozemků ve vlastnictví ČR pod komunikacemi II. nebo 
III. třídy či místních komunikací ve vlastnictví územního 
samosprávného celku.

Nejčastějšími případy nakládání s určeným majetkem byla 
majetkoprávní vypořádání (smlouvy o právu provést stavbu, 
nájemní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služeb-
nosti či práva odpovídajícího věcnému břemeni) 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 
Povodí Labe průběžně Ministerstvu zemědělství doložené 
včetně dokladů podle Metodického pokynu č. j. 10147/2017-
MZE-13221 ze dne 27. 2. 2017. Během roku 2017 bylo podáno 
celkem 12 žádostí, z nichž 9 žádostí bylo schváleno a 3 žádosti 
jsou v řízení. 

Informační systém Povodí Labe
V roce 2017 pokračoval postupný a komplexní rozvoj infor-
mačního systému podniku (IS). V oblasti veřejných zakázek 
a požadavku na zveřejňování smluv byl IS upraven tak, aby 
vyhovoval novým legislativním požadavkům.

Dále byl úspěšně realizován projekt Zálohovací systém virtuali-
zační infrastruktury. Cílem projektu byla náhrada současného 
systému zálohování, který již nevyhovoval požadavkům na 
rychlou, efektivní a bezpečnou obnovu dat.

Rok 2017 byl zaměřen i na oblast zvýšení kybernetické bez-
pečnosti. Pořídil se nový centrální firewall s pokročilými 
funkcemi. Optimalizací prošel i systém zálohování farmy 
virtuálních serverů, včetně zajištění deduplikace dat. Kva-
lity implementovaného řešení byly již několikrát prokázány 
v praxi obnovou dat ze záloh.

V rámci elektronizace firmy byl odbor informatiky pověřen 
přípravou na zavedení Document management systému (DMS) 
s cílem zefektivnit správu elektronických dokumentů a mini-
malizovat jejich papírové kopie. 

Ve spolupráci ekonomických a technických odborů a zástupce 
závodů proběhla analýza funkcionalit pro plánované pořízení 
nového Ekonomického informačního systému (EIS). 

Účast na konferencích  
a seminářích
Ve dnech 23.–25. 5. 2017 se Povodí Labe zúčastnilo 20. mezi-
národní vodohospodářské výstavy Vodovody – kanalizace v PVA 
EXPO Praha společnou expozicí Ministerstva zemědělství, Lesů 
ČR a podniků Povodí. Na společném stánku se v den zahájení 
výstavy uskutečnila debata za účasti ministra zemědělství, 
ministra životního prostředí a generálních ředitelů podniků 
Povodí. Výstavu navštívilo téměř 10 000 návštěvníků z 23 zemí. 

Ve dnech 3.–7. 7. 2017 se poprvé v České republice konalo 
85. výroční zasedání Mezinárodního přehradního výboru ICOLD 
(International Commission on Large Dams). Na zasedání se 

zaregistrovalo celkem 1055 účastníků z více než 70 zemí 
světa. Jednání technických komisí, výstava, odborné 
sympozium i zasedání exekutivy se konaly v Clarion 
Congress Hotelu Praha ve Vysočanech. Součástí programu 
byly i jednodenní technické exkurze na vybrané přehrady 
a pamětihodnosti v jejich okolí. Povodí Labe se úspěšně 
podílelo na organizaci dvou technických exkurzí (celkově 
se uskutečnily čtyři technické exkurze). V územní působ-
nosti státního podniku tak měli možnost účastníci v rámci 
první trasy poznat vodní díla Josefův Důl a Mšeno včetně 
návštěvy zámku Sychrov. Druhá trasa exkurzí vedla na 
vodní díla Vrchlice a Pařížov a byla spojena s návštěvou 
Kutné Hory. Na všech navštívených dílech byly instalová-
ny nové dvojjazyčné informační tabule a přenosné postery 
s podrobnějšími technickými informacemi. Zaměstnanci 
Povodí Labe rovněž delegátům prezentovali vodní díla 
a odpovídali na jejich dotazy. Celkově bylo loňské zasedání 
Mezinárodního přehradního výboru (ICOLD) hodnoceno 
jako jedno z historicky nejúspěšnějších. 

Ve dnech 24.–29. 8. 2017 se Povodí Labe společně se státním 
podnikem Povodí Vltavy prezentovalo expozicí „Správci 
povodí a vodních cest“ na výstavě Země živitelka v Českých 
Budějovicích.

Ve dnech 6.–7. 12. 2017 uspořádala Mezinárodní komise pro 
ochranu Labe v Ústí nad Labem česko-německý workshop 
k problematice polychlorovaných bifenylů (PCB) v Labi 
a ke Koncepci MKOL pro nakládání se sedimenty. V rámci 
této akce, které se aktivně zúčastnili pracovníci Povodí 
Labe, byl prezentován vývoj celé události včetně postupu 
sanačních prací v lokalitě kontaminované PCB v Ústí nad 
Labem. Provedení sanačních prací se příznivě projevilo 
v poklesu hodnot PCB v labských plaveninách na úroveň 
srovnatelnou se stavem před vznikem havarijní epizody 
v roce 2015. Češti i němečtí odborníci ocenili přístup Po-
vodí Labe, které v rámci plnění povinností správce toku 
významně přispělo k odhalení, popisu vývoje i k nápravě 
této negativní události s přeshraničním dopadem na kvalitu 
ekosystému řeky Labe.

Personální rozvoj
K 31. 12. 2017 bylo v Povodí Labe fyzicky zaměstnáno celkem 
897 zaměstnanců, z toho 214 žen a 683 mužů. V dělnických 
profesích pracovalo 452 zaměstnanců a na pozici technicko-
hospodářských pracovníků bylo 445 zaměstnanců. 

Oproti předchozímu roku došlo ke snížení počtu o 16 za-
městnanců.

Společná expozice Povodí Labe a Povodí Vltavy na výstavě Země živitelka
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Počet zaměstnanců na základních organizačních stupních

Organizační stupeň Počet zaměstnanců

ředitelství státního podniku 240

závod Jablonec nad Nisou 213

závod Pardubice 161

závod Roudnice nad Labem 283

Vzdělání zaměstnanců

Vzdělání Počet zaměstnanců

vysokoškolské 196

středoškolské 297

vyučení 391

základní vzdělání 13

Věková struktura zaměstnanců

Věk Počet zaměstnanců

do 30 let 43

31–50 let 497

51–62 let 316

nad 62 let 41

V roce 2017 se uskutečnilo 27 pracovních cest především do 
sousedních zemí, se kterými Povodí Labe spolupracuje v rám-
ci sjednocování výsledků měření kvality vody a při poradách 
expertů v komisích mezinárodních projektů Mezinárodní 
komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu 
Odry a hraničních vod.

Zaměstnanci podniku se také aktivně zúčastňovali semi-
nářů a mezinárodních konferencí s vodohospodářskou 
tématikou. 

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 16 žádostí 
s následujícím výsledkem:

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

Počet podaných žádostí o informace 16

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 2

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 státního podniku vyjadřovaly a poskytovaly příslušné 
informace k dotazům ze strany obcí, vyšších územních samo-
správných celků, organizací, spolků a veřejnosti, týkajících se 
správy vodních toků a správy povodí podle zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, i když nebyly vý-
slovně označeny jako dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. 

Ostatní povinné údaje
Strategie v boji s korupci

Ve smyslu článku 2.2.4. Strategie vlády v boji s korupcí v roce 
2017 nevyužíval státní podnik žádné poradce, konzultanty, 
poradenské a ostatní externí společnosti působící na základě 
mandátní smlouvy a dlouhodobě nevyužíval advokáty a ad-
vokátní kanceláře, které mají uzavřené smlouvy o poskytování 
právních služeb.

Pro jednorázové zastupování na soudním jednání – odvolání 
státního podniku proti rozsudku Okresního soudu v Mělní-
ku a dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ve 
věci určení vlastnictví vodních děl – byla uzavřena smlouva 
s advokátní kanceláří Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.

V roce 2016 zpracovaný Interní protikorupční program Povodí 
Labe, státní podnik zůstal v platnosti i v roce 2017 a k 31. 12. 
2017 bylo provedeno vyhodnocení účinnosti tohoto interního 
protikorupčního programu. Etický kodex zaměstnanců Povodí 
Labe, státní podnik zůstal přílohou v roce 2017 novelizovaného 
Pracovního řádu Povodí Labe, státní podnik. 

Program vnitřních opatření k vyvinění podniku z trestní odpověd-
nosti 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, byl státním podnikem novelizován 
a vydán jako Program vnitřních opatření k vyvinění podniku 
z trestní odpovědnosti právnických osob a odpovědnosti právnických 
osob za přestupky. 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů je definována v Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. 

Toto nařízení je účinné od 25. 5. 2018 a státní podnik zpra-
coval ve druhé polovině roku 2017 Analýzu dopadů GDPR, 
a to včetně návrhu závazných pravidel pro ochranu osobních 
údajů.

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 2017 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.
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Dotační program 129 290  
„Podpora opatření na drobných vodních tocích 

a malých vodních nádržích“
Dotační program Ministerstva zemědělství 129 290 Podpora 
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 
je určen zejména pro péči o vodohospodářský majetek pře-
vedený do správy státního podniku v rámci transformace 
Zemědělské vodohospodářské správy.

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drob-
ných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří 
odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší 
bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke 
zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, 
případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, 
a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Do dotačního programu 129 290 se Povodí Labe zapojilo v roce 
2016. Příkladem, že akce zařazené do programu přinášejí 
očekávaný efekt v podobě posílení retence a akumulace vody 
v krajině za současného zlepšení jejich technického stavu a lze 
je realizovat citlivým způsobem vůči přírodě a krajině, mohou 
být tyto dvě malé vodní nádrže:

MVN Barchov, obnova vodního díla
Obnova vodního díla se skládala ze dvou současně realizova-
ných staveb, a to: MVN Barchov, odstranění sedimentů a MVN 
Barchov, navýšení retenčního objemu. 

Předmětem akce MVN Barchov, odstranění sedimentů bylo 
odstranění cca 12 500 m3 sedimentů z prostoru zátopy MVN 
s cílem obnovení zásobního prostoru MVN. Podrobnou 
analýzou vzorků sedimentů bylo prokázáno, že sedimenty 
splňují přísné podmínky pro uložení na plochy zemědělského 
půdního fondu a takové pozemky se podařilo zajistit v bez-
prostřední blízkosti malé vodní nádrže, což vedlo k velmi 
ekonomickému řešení celé akce. Náklady na realizaci této části 
stavby byly podle smlouvy o dílo 2,597 mil. Kč. 

Předmětem druhé akce MVN Barchov, navýšení retenčního objemu 
byla rekonstrukce sdruženého objektu s cílem zvýšení retenční 
schopnosti stávající MVN, posílení její funkce zadržování vody 
v krajině a její zabezpečení při převádění povodňových průto-
ků. Konkrétně se jednalo o odstranění stávajícího sdruženého 

objektu, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Následně 
byla provedena výstavba nového sdruženého objektu s čelním 
třídlužovým požerákem, na který navazuje bezpečnostní přeliv 
s dvěma přelivnými hranami, každá o délce 4,0 m. Konstrukce 
sdruženého objektu byla provedena jako železobetonová s vlo-
ženými ocelovými prvky (vodící drážky, přístupová lávka). Dále 
byla v rámci akce zpevněna a vyrovnána koruna hráze pomocí 
obnovy vozovky a v pravém zavázání hráze byla niveleta hráze 
zaklesnuta tak, aby tato část mohla plnit funkci nouzového pře-
livu umožňující převést vyšší než návrhový průtok. Náklady na 
realizaci této části stavby byly podle smlouvy o dílo 977 tis. Kč.

Výstavbou nového sdruženého objektu a zvýšením maximální 
hladiny došlo ke zvýšení retence ze 7000 m3 na 22  080 m3 
a ke zvýšení kapacity bezpečnostního přelivu z původních 
6,05 m3/s na 9,65 m3/s. 

K oběma stavbám je nutné zdůraznit, že již v době přípravy 
projektové dokumentace se úzce spolupracovalo s místně pří-
slušnými orgány ochrany přírody, protože lokalita malé vodní 
nádrže Barchov je významným biotopem pro řadu na vodu 
vázaných živočichů, např. lyska červená, labuť velká, kachna 
divoká, potápka malá, polák chocholačka, skokan skřehotavý, 
ropucha obecná, ropucha zelená, čolek obecný nebo škeble 
rybniční. Výskyt těchto druhů byl potvrzen i biologickým 
průzkumem lokality, který si investor objednal u ČSOP Po-
labí se sídlem v Pátku u Poděbrad. Realizace stavby musela 
být připravena tak, aby se minimalizovaly negativní dopady 
na život populací výše uvedených živočišných druhů. Proto 
s místně příslušným orgánem ochrany přírody byla projednána 
v rámci řízení o povolení k zásahu do VKP výjimka z ochran-
ných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. V této 
výjimce byly stanoveny podmínky pro provedení stavby a pro 
vypuštění MVN. Zejména se jednalo o úpravu termínu pro 
vypuštění a opětovné napuštění nádrže (vhodné načasování 
a zkrácení doby úplného vypuštění na minimum) a omezení 
doby na vlastní provedení stavby od 15. 8. 2016 do 1. 2. 2017, aby 
realizace stavby proběhla v období, kdy většina výše uvedených 
druhů je méně choulostivá na rušení. Dále při vypouštění malé 
vodní nádrže před zahájením stavebních prací investor zajistil 
provedení odborného záchranného transferu živočichů u již 
citovaného ČSOP Polabí. Zástupci ČSOP prováděli i odborný 
dohled po dobu vlastní realizace stavby. 

MVN Barchov, původní stav MVN Barchov, po dokončení prací
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MVN Králický rybník,  
obnova vodního díla
Jednalo se o akci financovanou z dotačního programu 129 290 
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích, která se skládala ze dvou současně realizovaných 
staveb, a to: MVN Králický rybník, Plynárenský potok, těžení 
nánosů a MVN Králický rybník, Plynárenský potok, rekonstrukce 
nádrže. 

Předmětem akce Králický rybník, Plynárenský potok, těžení 
nánosů bylo odstranění cca 19 400 m3 sedimentů z prostoru 
zátopy MVN s cílem obnovení zásobního prostoru MVN. 
V rámci zpracování PD byla provedena analýza vzorků 
sedimentů z prostoru nádrže a bylo zjištěno, že sedimenty 
splňují podmínky pro uložení na plochy zemědělského 
půdního fondu. Bohužel v rámci inženýrské činnosti při 
zpracování PD se nepodařilo zajistit příslušné souhlasy 
vlastníků pozemků k uložení na ZPF z důvodu neúměrných 
finančních nároku příslušných vlastníků. Z tohoto důvodu 
bylo v rámci výběrového řízení stanoveno, že zhotovitel 
zajistí likvidaci sedimentu v souladu s platnou legislativou. 
Zhotovitel, společnost Okrouhlický s.r.o. Hradec Králové, 
zajistil uložení sedimentu na pozemku mimo ZPF a zajistil si 
povolení příslušného stavebního úřadu k terénním úpravám. 
Místo pro uložení se podařilo zajistit v bezprostřední blízkosti 
malé vodní nádrže, což vedlo k velmi ekonomickému řešení 
celé akce. Náklady na realizaci této části stavby byly podle 
smlouvy o dílo 4,952 mil. Kč. 

Předmětem druhé akce MVN Králický rybník, Plynárenský 
potok, rekonstrukce nádrže byla rekonstrukce hráze nádrže 
a rekonstrukce funkčních objektů. Rekonstrukce hráze spočí-
vala v odstranění původního opevnění návodního líce hráze 
a v realizaci nového opevnění návodního líce z kamenného 
záhozu (do výšky 20 cm nad maximální provozní hladinu) 
opřeným o záhozovou patku. Rekonstrukce funkčních objektů 
spočívala v sanaci betonových objektů, výměně ocelových 
profilů U 65 pro dluže, ošetření konstrukce obslužné lávky. 

Dále byl sdružený objekt vybaven novými ocelovými uzávěry 
(vřetenová šoupátka) spodních výpustí, novými dlužemi, 
novou podlahou lávky, novou krycí mříží bezpečnostního 
přelivu z pozinkované oceli, dále bylo osazeno vřetenové 
šoupě na zatrubněném přítoku do nádrže a bylo provedeno 
betonové schodiště s jednostranným ocelovým zábradlím pro 
bezpečný přístup ke spodním výpustem. Náklady na realizaci 
této části stavby byly podle smlouvy o dílo 3,300 mil Kč.

V průběhu přípravy i realizace akce bylo dbáno na to, aby 
v průběhu prací nedošlo k ovlivnění stávající bioty. Z tohoto 
důvodu byl pro vypuštění rybníka i pro vlastní realizaci akce 
investorem akce objednán biologický dozor. Biologický dozor 
zajišťoval v průběhu realizace stavby kontrolu prováděných 
prací, zda jsou v souladu s vydanými povoleními orgánů 
ochrany přírody a zároveň zajišťoval transfer zastižených 
živočichů do náhradních lokalit.

Při obnově obou nádrží se díky svědomité přípravě a účinné 
spolupráci investora i provádějící firmy s orgány ochrany pří-
rody po dobu stavby nemusely řešit žádné konfliktní situace 
ve vztahu k přírodě. 

MVN Králický rybník, před realizací

MVN Králický rybník, transfer vodních živočichů
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Přehradní nádrž Labská

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 2017, within its territorial scope of 14 454.5 km2, Povodí Labe 
managed 2863 watercourses in the total length of 9319.2 km. 
This number includes 155 watercourses in the total length of 
3588.9 km that have been classified as significant. The remai-
ning 2708 watercourses in the total length of 5730.3 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 583.8 million m3 and this amount 
represents a 30.6 million m3 decrease when compared with 
last year’s withdrawals. The regulated price for 1 m3 of surface 
water withdrawn was set at CZK 4.58 in the miscellaneous 
withdrawals category and at CZK 0.74 in the once-through 
cooling category.

As of December 31, 2017, Povodí Labe employed 897 people; 
214 of these were women and 683 were men. 

Basic economic data on Povodí Labe
(as of December 31, 2017 – in thousands CZK)

Own capital     4 527 653
Total income 1 277 979
Total outlays 1 217 703
Business income (profit) 60 276



Základní údaje o vodních tocích 
a vodohospodářském majetku

Basic Data on the Water Courses and Water-management Property 
stav k 31. 12. 2017 / as of December 31, 2017

Charakteristika / Description Měrná  
jednotka 
M/U

Závod / Operational Divisions
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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 5 023,7 3 998,2 297,3 9 319,2

z toho /of these upravených / regulated km 2 254,8 1 617,6 276,4 4 148,7

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 51 23 0 74

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 77,18 / 
70,71

31,61 / 
30,9

0,0 108,8/ 
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 0,0 244,8 244,8

využitelná / utilizable km 0,0 0,0 16,4 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 6 819

dodávka do sítě v roce 2017 / power distributed in 2017 MWh 4 801 5 231 12 408 22 440
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