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Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích 

na území ve správě státního podniku Povodí Labe 

Rok 2017 

období leden – červen 
 

Monitoring nádrží: 

V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím 
svých organizačních složek průběžně šestnáct nádrží. Pravidelný monitoring jakosti vod 
ke koupání dle implementované Směrnice 2006/7/ES o koupacích vodách a v souladu se 
zněním § 34 vodního zákona i navazující vyhlášky č. 155/2011 Sb., o profilech 
povrchových vod využívaných ke koupání je prováděn v roce 2017 kromě nádrží 
ve správě státního podniku Povodí Labe také na lokalitách jezero Poděbrady, písník 
Mělice, písník Březhrad a jezero Konětopy. Monitoring na těchto lokalitách je prováděn 
pouze v průběhu tzv. koupací sezóny (tj. obvykle konec května – polovina září). 

Jakost vody 

Vzhledem k poměrně dlouhému zimnímu období a vysoké vodní hodnotě sněhu došlo 
v jarním období 2017 v důsledku tání ke zvýšení obměny vody v nádržích. Celkový jarní 
úhrn srážek patřil z hlediska dlouhodobého vývoje k průměrným. Vzhledem 
ke skutečnosti, že aktuální hodnoty teplot vody jsou nadprůměrné a srážky jsou 
rozloženy spíše do jednotlivých epizod, nelze zcela vyloučit nástup období sucha.  

V současné době je jakost vody na nádržích ve správě Povodí Labe, státního podniku 
příznivá. Vzhledem k vývoji teplot vody a období „čisté vody – clear water“ nebyl zatím 
zaznamenán na žádné z lokalit významný nárůst primární produkce. Také průhlednost 
indikující některé jakostní závady je na všech nádržích standardní pouze s malými 
odchylkami od obvyklého vývoje. Výjimkou je vývoj na nádržích Seč, Pastviny, Rozkoš, 
Fojtka a Souš s průhledností nižší, než je zde v tomto období obvyklé. 
 
 
 
Zdroje informací o jakosti vody v nádržích:  
 
Jakost vody v nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe 
http://www.pla.cz/portal/jvn/cz/default.htm 
 
Jakost vody v nádržích uvedených v seznamu vod určených ke koupání, jak je 
stanoví seznam hlavního hygienika ČR v roce 2017 
http://pocasi.venku.cz/khs.htm 
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