
Pramen Labe v Krkonoších



* dle stavu k 1. 1. 2007

Povodí Labe, státní podnik 
vznikl ke dni 1. ledna 2001 na základ� zákona 
�. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce 
Povodí Labe, a.s. se sídlem v Hradci Králové. 
Jménem státu vykonává funkci zakladatele 
Ministerstvo zem�d�lství �eské republiky.

Správa a provoz vodních tok�

Provoz vodohospodá�ských laborato�í

Provoz vodních d�l

Základní údaje  
o vodohospodá�ském majetku*

    M�r. j. Celkem

Plocha spravovaného    
povodí   km2 14 976,1

Délka um�lých kanál�    
a p�ivad���  km2 88,6

Jezy    po�et 225 
z toho    pevných po�et 119 
  pohyblivých po�et 103 
  kombinovaných po�et 3

Rybni�ní hráze  po�et 6

Nádrže   po�et 21 
s p�ehradní hrází     
  zemní  po�et 5
  betonovou po�et 2 
  zd�nou  po�et 14

Celkový objem nádrží mil. m3 175,4 
z toho        
  reten�ní objem mil. m3 31,9 
  zásobní objem mil. m3 112,5 
Plocha nádrží     
p�i max. hladin�  km2 20,4

Dopravn� významná vodní cesta    
  využívaná km 211,4
  využitelná km 51,3

Malé vodní elektrárny (vlastní)           
    po�et 19 
Instalovaný výkon kW 5 217,0

Územní p�sobnost Povodí Labe, státní podnik 
zaujímá 19 % plochy �eské republiky a zasahuje 
do správního obvodu 7 kraj� a 53 obcí s rozší�e-
nou p�sobností. Spravované území tvo�í hyd-
rologická hranice povodí horního a st�edního 
Labe od pramene po soutok s Vltavou v M�lníce, 
vlastní tok Labe od M�lníka po státní hranici 
se SRN u H�enska, a dále povodí Lužické Nisy 
a St�navy. Voda z této oblasti je z 94 % odvád�na 
�ekou Labe do Severního mo�e, zbývajících 6 % 
prost�ednictvím Lužické a p�ítok� Kladské Nisy 
do Baltického mo�e. 

Provoz vodohospodá�ského dispe�inku



Pé�e o ekologii �í�ních systém�

Rybá�ství, rekreace a vodní sporty

Využití vodní energie

Investi�ní výstavba a opravy staveb

Vodní doprava na Labi

Povodí Labe, státní podnik vykonává v oblasti 
své p�sobnosti správu 276 vodních tok� o cel-
kové délce 3844,5 km. Z tohoto po�tu je 157 tok� 
významných, a to v délce 3560,1 km. Jedná se p�e-
devším o páte�ní toky díl�ích povodí, vodní toky 

Stanovení záplavových území

tvo�í státní hranici, um�le vytvo�ené vodní toky 
p�evád�jící vodu mezi díl�ími povodími nebo 
o toky jiným zp�sobem z vodohospodá�ského 
hlediska d�ležité. Zbývajících 119 tok� v délce 
284,4 km jsou ur�ené drobné vodní toky.



Organiza�ní struktura 
Systém �ízení státního podniku Povodí Labe 
odpovídá specifickým pot�ebám oboru vodních 
tok�, hydrologickým pom�r�m spravované ob-
lasti povodí a pot�ebám územního uspo�ádání 
provozn� technických �inností ve vazb� na sí� 
vodních tok�, kterou má ve své správ�. 

�editelství státního podniku 
V. Nejedlého 951,  500 03 Hradec Králové
tel. 495 088 111,  fax: 495 407 452

Závod Hradec Králové 
V. Nejedlého 951,  500 03 Hradec Králové
tel. 495 088 111,  fax: 495 088 102

Závod Pardubice 
Cihelna 135,  530 09 Pardubice
tel. 466 868 211,  fax: 466 415 301

Závod Jablonec nad Nisou 
Želivského 5,  466 05 Jablonec nad Nisou
tel. 483 366 311,  fax: 483 366 302

Závod St�ední Labe 
Teplého 2014,  531 56 Pardubice
tel. 466 864 411,  fax: 466 864 402

Závod Dolní Labe 
Náb�ežní 311,  413 01 Roudnice nad Labem
tel. 416 805 511,  fax: 416 837 631

�editelství státního podniku 
se sídlem v Hradci Králové

zabezpe�uje pln�ní strategických  vodohospo-
dá�ských úkol�, centráln� provádí nezbytné 
odborné �innosti a metodické a dispe�erské 
�ízení všech organiza�ních útvar� Povodí Labe, 
státní podnik. 

Závod Hradec Králové 
se sídlem v Hradci Králové

územn� p�sobí na ploše 5536,6 km2 v díl�ím 
povodí Labe od jeho pramene po Opatovický 
jez pod Hradcem Králové, dále v díl�ím po-
vodí Úpy, Metuje, Byst�ice, Divoké a spojené 
Orlice, Cidliny, Mrliny a St�navy (na �eském 
území). Provozn� technická �innost závodu 
je rozd�lena mezi �ty�i provozní st�ediska se 
sídly ve Dvo�e Králové n. L., Hradci Králové, 
Žamberku a Ji�ín�. Závod operativn� spravuje 
celkem 1470,9 km vodních tok� a provozuje 
122 jez� a 5 p�ehrad.



Závod Pardubice 
se sídlem v Pardubicích

územn� p�sobí na ploše 3633,6 km2 v díl�ím 
povodí Tiché Orlice, Lou�né, Chrudimky, 
Doubravy a p�ítok� Labe od Opatovického jezu 
po Kolín. Provozn� technická �innost závodu je 
rozd�lena mezi t�i provozní st�ediska se sídly 
v Pardubicích, Vysokém Mýt� a �áslavi. Závod 
operativn� spravuje celkem 845,2 km vodních 
tok� a provozuje 54 jez� a 6 p�ehrad.

Závod Jablonec nad Nisou 
se sídlem v Jablonci nad Nisou

územn� p�sobí na ploše 3357,1 km2 v díl�ím 
povodí Jizery, Lužické Nisy (na �eském území) 
a Sm�dé (na �eském území), a dále v povodí 
pravostranných p�ítok� Labe mezi Nymburkem 
a M�lníkem. Provozn� technická �innost závodu 
je rozd�lena mezi t�i provozní st�ediska se síd-
ly v Liberci, Turnov� a Mladé Boleslavi. Závod 
operativn� spravuje celkem 1057,2 km vodních 
tok� a provozuje 25 jez� a 10 p�ehrad.

Závod St�ední Labe 
se sídlem v Pardubicích

územn� p�sobí na ploše 2069,3 km2 v díl�ím po-
vodí Labe od Opatovického jezu pod Hradcem 
Králové po ústí Vltavy v M�lníku, a dále v povodí 
Výrovky a levostranných p�ítok� Labe mezi Ko-
línem a M�lníkem. Provozn� technická �innost 
závodu je rozd�lena mezi �ty�i provozní st�ediska 
se sídly v Pardubicích, Kolín�, Kostomlatech n. L. 
a M�lníku. Závod operativn� spravuje celkem 
361,2 km vodních tok�, udržuje vodní cestu na 
Labi od Pardubic po M�lník, provozuje 18 jez� 
na Labi a 18 plavebních komor.

Závod Dolní Labe 
se sídlem v Roudnici nad Labem

územn� p�sobí na ploše 379,6 km2 na vlastním 
toku Labi od ústí Vltavy v M�lníku po státní 
hranici se SRN u H�enska. Provozn� technická 
�innost závodu je rozd�lena mezi t�i provozní 
st�ediska se sídly v Roudnici n. L., Ústí n. L. 
a D��ín�. Závod operativn� spravuje Labe 
v celkové délce 109,3 km, udržuje vodní cestu 
na Labi od M�lníka po H�ensko, provozuje 
6 jez� a 12 plavebních komor.

Mapka územního uspo�ádání 
organiza�ních útvar�

státní hranice

�editelství

závodu

provozního st�ediska

sídlo   hranice



�� spravuje a provozuje významné a ur�ené 
drobné vodní toky v oblasti své územní p�-
sobnosti, spolupracuje se správci ostatních 
drobných vodních tok� v povodí,

�  provozuje vodní díla nezbytná  k zabezpe-
�ení funkcí vodního toku a k oprávn�ným 
nakládáním s vodami, se kterými má státní 
podnik právo hospoda�it, a provádí u nich 
technickobezpe�ností dohled,

��provozuje vodohospodá�ský dispe�ink, 
zajiš�uje dispe�erské �ízení vodohospodá�ské 
soustavy v oblasti povodí Horního a st�ed-
ního Labe, dále na Labi pod M�lníkem 
a v povodí Lužické Nisy a St�navy,

Hlavní p�edm�t �innosti
V rámci hlavního p�edm�tu �innosti, kterým 
je správa povodí, státní podnik Povodí Labe  
zejména:

� provozuje systém m��ících stanic, kterým 
monitoruje meteorologické, hydrologické 
a technologické veli�iny a ukazatele jakosti 
vody,

� plní úkoly p�i ochran� p�ed povodn�mi,

� vytvá�í podmínky pro oprávn�ná nakládání 
s vodami v souvislosti se zásobováním vo-
dou, plavbou, výrobou elektrické energie, 
rybá�stvím, rekreací a vodními sporty,

� provozuje a udržuje splavnost labské vodní 
cesty,

� provádí komplexní pé�i o kvalitu vody 
v nádržích,

� vede evidence pro zjiš�ování a hodnocení 
stavu povrchových a podzemních vod, 
v rozsahu pov��ení provozuje Informa�ní 
systém ve�ejné správy,

� zajiš�uje zpracování vodohospodá�ské bi-
lance oblasti povodí Horního a st�edního 
Labe a vlastního toku Labe pod soutokem 
s Vltavou v M�lníku,

� po�izuje Plán oblasti povodí Horního a st�ed-
ního Labe a spolupracuje p�i tvorb� Plánu 
oblasti povodí Oh�e a Dolního Labe,



� zpracovává vyjád�ení vodoprávním ú�ad�m 
z hlediska zájm� sledovaných plánem ob-
lasti spravovaného povodí,

� zpracovává a p�edkládá návrhy na stano-
vení záplavových území u vodních tok� ve 
správ�,

� provádí kontrolu povrchových a odpadních 
vod, �í�ních sediment� a plavenin,

� zajiš�uje komplexní hodnocení pé�e o jakost 
vody ve vodních tocích a stavu odtokových 
pom�r�,

� zajiš�uje stavební a technologické investice 
na vodních tocích a provozovaných vodních 
dílech,

� spolupracuje s vodoprávními ú�ady p�i 
�ešení havárií na vodních tocích nebo v po-
vodích spravovaných vodních tok�, které 
ohrožují jakost vody,

� zabývá se koncepcí ekologické strategie tý-
kající se vodních tok� a b�ehových porost� 
v rámci spravovaného povodí,

� vykonává veškerá vlastnická práva k majet-
ku státu, se kterým má právo hospoda�it.

Schéma labské 
vodní cesty

Po�et proplavených lodí
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Pro ve�ejnost, podnikatelské subjekty  
a obchodní partnery  
Povodí Labe, státní podnik provádí:
�  odb�ry vzork� a rozbory pitné vody,

�  odb�ry vzork� a analýzy povrchových a odpadních vod, sediment�, 
plavenin, �istírenských kal�, biologických materiál� a zajiš�uje 
granulometrické rozbory,

� projek�ní �innost a inženýring v oblasti vodních staveb,

�  práce speciálních stavebních mechanism�.


