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1. Úvod 
Ochrana životního prostředí vstupuje do politik všech států světa, řešení otázek ŽP se stává 

závažným tématem a je předmětem i mezinárodní spolupráce. Protože se životní prostředí 

neustále zhoršuje, je třeba nalézt vhodná řešení komplexního charakteru.  

 

Voda jako složka ŽP je jednou ze základních podmínek života na této planetě a je nezbytná 

pro existenci všech živých organismů. Život bez vody je nemožný.  

 

Cílem diplomové práce je ukázat v souvislostech složitost revitalizace vodní nádrže 

a posoudit, jak jednotlivá opatření (včetně těch neúspěšných), prováděná dlouhodobě v zájmu 

eliminace znečištění, ovlivňují náklady na revitalizaci.  

 

Dále je cílem řešení poukázat na zdroje financování předmětné problematiky. 

 

Teoretická část práce je zaměřena na politiku ochrany vod a životního prostředí, základní 

pojmy a charakteristiku uvedené problematiky, ochranu životního prostředí v EU a ČR, 

jejich nástroje a institucionální zabezpečení.   

 

Praktická část obsahuje popisnou a analytickou část problematiky čistoty vody a životního 

prostředí v zájmovém území přehradní nádrže Plumlov. Analyzuje stávající stav, dedukuje 

pravděpodobné náklady revitalizačních opatření, prováděných na vodním díle a v jeho okolí. 

Dále dedukuje výsledky prováděné revitalizace na základě poznatků z obdobných akcí. 

 

Metody, použité při řešení diplomové práce: metoda popisu, analýzy, komparace a dedukce. 
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2. Politika ochrany vod a životního prostředí ČR 
 

2. 1.  Základní pojmy a charakteristika problematiky 
Pro správné pochopení tématu je nutno uvést základní pojmy, které bezprostředně souvisí 

s problematikou životního prostředí. Voda je nejen složkou životního prostředí, ale také 

základním podmínkou života na této planetě.  

 

2. 1. 1. Voda 
Voda je jedním ze základních elementů na této planetě a je nezbytná pro existenci všech 

živých organismů.  Život bez vody je nemožný. V čisté podobě ji vidíme denně a je možno 

říci, že se s ní setkáváme po celý život, byť mnohokrát v neviditelné podobě.  

 

Několik faktů o vodě: 

• Je hlavní a základní podmínkou života.  

• Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby. 

• Ve všech průmyslových oblastech je nejdůležitější surovinou. 

• Je zdrojem obživy pro země s velkými vodními plochami či mořem. 

• Výskyt vodních ploch má vliv na klima krajiny. 

• Využívána je také pro sport a rekreaci. 

• Je významná pro vodní dopravu, jak mořskou, tak říční. 

• Voda s obsahem minerálů má léčivé účinky. 

 

 

Hydrosféra je zemský obal, tvořený vodou v kapalném skupenství. Slaná voda tvoří 97% 

celkového vodstva na naší planetě, sladká voda 3% vodstva. Sladkou vodu dělíme na: 

- povrchovou vodu (jezera, řeky, nádrže, močály, ledovce); 

- atmosférickou (voda v ovzduší); 

- podzemní vodu;  

- vodu obsaženou v organismech.  
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Věda o vodě se nazývá hydrologie. Zabývá se vodou na planetě, jejím rozšířením a pohybem 

- zkoumá hydrologický cyklus (viz příloha č. 1), vodní zdroje, ochranu vod.  V současné době 

je hydrologický výzkum důležitý především pro ochranu vod a její zadržení v krajině, jak ji 

uchovat pro budoucí generace. Předmětem výzkumu je rovněž hledání metod a postupů, 

napravujících a zabraňujících škodám z povodní, vznikajících v současné době, protože voda, 

která nám život dává, je také živlem, před kterým se musíme chránit. 

 

Voda je jedinou složkou přírody na této planetě, která má konstantní množství. Díky sluneční 

energii a gravitaci země je voda v neustálém pohybu, což znamená, že na místě, kde vody 

ubývá, jinde na planetě naopak vody přibude. Protože je výskyt vody na naší planetě 

nerovnoměrný, jsou místa, která vodu postrádají.   Faktem je, že vlivem civilizace voda 

v některých oblastech mizí, jezera vysychají, a opačně, táním ledovců se zvyšuje hladina moří 

a zaplavuje některé nížinné oblasti. Populace na zemi roste, a proto je voda stále více 

využívána a její spotřeba roste. Člověk svými zásahy ovlivňuje koloběh vody na celé planetě. 

 

S vyspělou civilizací a příchodem technologického pokroku, jsou stále více využívány 

veškeré přírodní zdroje. Civilizaci se podařilo během 20. století zničit více přírodních zdrojů, 

než jich bylo zničeno za celá tisíciletí lidstva na této planetě.  

 

Ochrana vod je předmětem zájmu mezinárodních organizací. Na jejich konferencích 

se podrobně diskutuje problematika  vody a životního prostředí. Jedna z důležitých konferencí 

se konala v roce 1992, kdy OSN a její orgány dle podkladů UNCED, počínaje rokem 1993 

vyhlásilo 22. březen jako „Světový den vody“. Prioritou jsou osvětové akce, obeznámení 

veřejnosti s aktuálními problémy, aktivizování organizací a institucí odpovědných za ochranu 

a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů, ale i vzájemná spolupráce mezi jednotlivými 

členy. 

 

Pro osvětu a připomenutí globální problematiky životního prostředí je „Den Země.“ 

První kampaň s tímto názvem se uskutečnila v USA 22. 4. 1970 a hlavním tématem bylo 

zvýšení energetické účinnosti, hledání nových obnovitelných zdrojů energie, recyklace 

materiálů a odpadů, atd.  OSN zařadila tento svátek od 1971. Od roku 1990 se tento den stal 

celosvětovým dnem. 
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2. 1. 2  Životní prostředí  
Životní prostředí je možné definovat z několika pohledů. Může to být soubor činitelů, 

se kterými přichází živý subjekt (organismus, člověk, populace) do styku, či soubor 

podmínek, kterými je obklopen. Tento soubor činitelů působí přímo či nepřímo. 

 

Dle definice UNESCO z konference z roku 1967 v Helsinkách, je životní prostředí částí světa, 

s níž je člověk ve vzájemném působení, částí kterou používá, ovlivňuje a které se sám 

přizpůsobuje. Jiné definice uvádějí, že životní prostředí je souborem všech vnějších 

podmínek, životných i neživotných, které obklopují jedince, populaci nebo živý systém, 

a poskytují mu všechny nezbytnosti k životu. Působení je však obousměrné.  Každý druh 

organismu totiž vyžaduje jiné, pro sebe specifické životní podmínky, které jsou nezbytné 

pro jeho existenci. Člověk je součástí přirozených i umělých systémů, a život bez nich 

je nemyslitelný, jelikož je pro svou existenci potřebuje. Avšak nepřemýšlí o následcích 

a neuváženě je ničí. Aktivní ochrana a tvorba životního prostředí ve stabilním stavu je právě 

proto nezbytnou součástí každodenního života. 

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky uvádí životní prostředí touto definicí.1 Je to 

systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo 

mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů, včetně člověka, a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 

Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.2 

Můžeme tedy rozdělit životní prostředí i na organické a anorganické složky. 

Jedinou organickou složkou je biosféra, jako oživený obal planety, který je mezi atmosférou, 

hydrosférou a litosférou. Anorganickými jsou hydrosféra, pedosféra, litosféra a atmosféra. 

Lidstvo má na životní prostředí největší vliv, proto by jeho kvalita měla patřit do zájmů 

každého z nás.  

 

Své specifické postavení získalo v přírodě lidstvo. Člověk jako jediný ze živých organismů je 

schopen přírodní zákony poznávat a využívat je pro uspokojování svých potřeb, proto má 

řídící funkci v přírodě a je nadřazen ostatním živým organismům. Přesto je součástí velkého 

                                                             
1  Definice byla zveřejněna na konferenci v Tbilisi roku 1979. 
2   Zdroj:  http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPKBFB1O09O                                                             dne 30. 3. 2009 
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přírodního ekosystému, a platí pro něj všechny přírodní zákony stejně jako pro jiné živé 

organismy. 

 

Lidské činnosti a rozhodování se bezprostředně dotýkají životního prostředí. Do životního 

prostředí zařazujeme pak prostředí přírody (lesy, přírodní vegetaci, živočichy, vody, ovzduší, 

půdu, apod.), a prostředí sociální a technické (lidské prostředí a výtvory lidí – města, 

technickou a sociální infrastrukturu, techniku, výrobky, odpady, apod.).  

 

Věda, zabývající se studiem životního prostředí a vztahů organismů, se nazývá ekologie. 

Postavením člověka v přírodě se zabývá ekologie člověka. 

 

 

2. 1. 3  Ochrana životního prostředí.  
S existencí lidstva na této planetě a jeho postupným vývojem, se za tisíciletí změnilo 

prostředí, jak přírodními vlivy a zákonitostmi, tak lidskou činností.  Ať už vlivem člověka 

či jiných faktorů, za celou historii vymizelo (vyhynulo) nespočetné množství rostlin 

i živočichů. Na planetě existovala místa, kam lidská noha nevstoupila. S vývojem a potřebou 

dopravy se měnila struktura jednotlivých částí území.  

 

K největším změnám pak došlo v průběhu průmyslové revoluce, kdy díky technologickému 

pokroku začali lidé více využívat přírodní zdroje (uhlí, ropa), začali budovat nová osídlení, 

kácet lesy a pralesy, znečišťovat životní prostředí.  

 

Nejvíce viditelné znečištění je ve velkých městských aglomeracích, zhoršuje se hygiena 

prostředí. Z důvodu kumulace obyvatel, žijících ve městech, se rychleji šíří infekce a nemoci, 

zvyšuje se množství vyprodukovaného odpadu, atd.  

 

Ochrana a uchovávání kvalitního životního prostředí a jejich ekonomické efekty mají vliv na 

životní úroveň. Každý proces bývá dvoustranný, pozitivní a negativní. 

Ochranu životního prostředí lze chápat v širokém kontextu trvale udržitelného rozvoje, 

který má rozměry: 
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Ø etické – lidstvo současné doby nesmí ohrozit svým chováním právo příštích generací 

na uspokojování svých potřeb; 

Ø sociální – je potřeba ochraňovat zdraví lidstva, snížit chudobu ve světě, zajistit 

vzdělání a rozvoj lidské osobnosti, zajistit zachování kulturních struktur;   

Ø ekonomické – zachovat trvale udržitelný výnos ze stávajících zdrojů životního 

prostředí, kam patří právě obnovitelné i neobnovitelné zdroje;  

Ø technologické – respektovat úkoly, jako je snižování ekologické náročnosti na 

produkci i spotřebu výrobků, ochrana ovzduší a vody, šetrné získávání 

neobnovitelných zdrojů energie; 

Ø ekologické – je nutné zavést ekologická kritéria do rozhodovacích procesů všech 

lidských činností. 

 

 

2. 1. 4  Ekologie  
Ekologie byla poprvé definována v roce 1866. Původní význam ekologie byl jiný než dnes; 

dříve to byla jen biologická věda, zabývající se vztahem organismů k jejich prostředí. 

Obecně se ekologie zabývá strukturou a funkcí přírody, je naukou o přírodních ekosystémech. 

Jako vědní obor se ekologie na svět dostává kolem roku 1900 a větší rozvoj zažívá 

až po 2. světové válce. 

 

Název „ekologie“vychází z řečtiny; OIKOS – znamená prostředí, LOGOS – věda. 

V encyklopediích a výkladových slovnících se lze setkat s rozdílnými definicemi.   

 

Ekologii můžeme rozdělit dále na: 

Ø Obecnou – sledují se zde základní tři úrovně (jedinci, populace a společenstvo 

jako ekosystém). 

Ø Speciální – zabývá se problémy mikroorganismů, živočichů a rostlin. 

Ø Aplikovanou – náplní jsou problémy, týkající se životního prostředí, znečišťování 

ovzduší. 

Ø Krajinnou – je spojena úzce s geografií, využívá aplikovanou ekologii a částečně 

je spojena s ekonomií. Snaží se sladit ekonomické aktivity s typem krajiny. 
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Ø Člověka – mezioborová disciplína, využívající přírodní vědy, antropologii, 

psychologii, kulturologii, sociologii. Definuje vztahy mezi životním prostředím 

a člověkem, a snaží se vymezit pravidla chování lidí, která je nutno dodržovat pro 

zachování a zlepšení životního prostředí. 

 

Ekologie se mimo jiné zabývá možnostmi, jak zpracovávat odpad, dále dopady působení 

skleníkového efektu, rekultivacemi i sanačními pracemi, odvodňováním půd, degradovaných 

v důsledku působení lidské činnosti, využíváním obnovitelných zdrojů energií, působením 

vlivu rostlin a zeleně na populaci, zlepšením kvality života apod. 

 

Mnozí lidé vidí pod pojmem ekologie pouze organizace či dobrovolně se sdružující nadšence 

se společným zájmem, bojující za ochranu rostlinných či živočišných druhů, změnu 

legislativy, apod.  Nejznámější z tohoto typu organizací, bojujících za práva fauny a flory, 

je GREENPEACE.  

 

Ekologie je složitá věda s mnoha úskalími, pomocí níž lze nalézt řešení na řadu otázek 

dnešního světa: „Jaký bude v budoucnu stav životního prostředí?“. Tato věda se stále vyvíjí 

a hledá nová východiska. 

 

Ekologický systém (ekosystém) je definován jako společenství živočichů, rostlin 

a mikroorganismů, kteří jsou v určitém prostoru ve vzájemném vztahu i ve vztahu k prostředí; 

tvoří dohromady ekologickou jednotku s uzavřeným látkovým oběhem. 

 

 

2. 1. 5  Environmentalismus 
Environmentalismus je důležitý pojem, v dnešní době velice kritizovaný proud politické 

ideologie. Environmentalismus je tedy poměrně mladou politickou ideologií, která se ustálila 

v 60. letech 20. století. Hlavním posláním je zaměření na ekologii, ochranu životního 

prostředí. Zabývá se vztahem mezi společností a přírodou, a snaží se pomocí různých 

mechanismů – ekonomických, polických i společenských, docílit větší aktivity v oblasti 

ochrany životního prostředí. Právě proto, že se životní prostředí stává stále diskutovanějším 

pojmem, poukazujícím na přírodní katastrofy způsobené právě lidstvem, na jeho viditelné 
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znečištění a jiné problémy, vstupuje environmentalismus do popředí zájmu. Pojem 

ENVIRONMENT – pochází z angličtiny, v překladu znamená – okolí, prostředí. 

Environmentální věci jsou pak pojmy týkající se životního prostředí.  

 

Jako každý politický proud (ideologie) má pozitiva a negativa. Pozitivní stránky 

environmentalismu: 

 

• Snaží se ochránit přírodní zdroje pro budoucí generace. Poukazuje na vyčerpatelnost 

přírodních zdrojů, jak často s nimi bezdůvodně mrháme a přitom ještě více 

znečišťujeme životní prostředí. 

• Ekonomické hledisko je významné, investice do ochrany životního prostředí se 

dlouhodobě vyplatí.  

• Investice v současné době je finančně náročná, ale právě z hlediska dlouhodobých 

důsledků je přínos významný pro udržení trvalého rozvoje s dostatkem přírodních 

zdrojů. 

  

Záporné stránky environmentalismu: 

• Díky své razantnosti v požadavcích je někdy přisuzován totalitní ideologii. 

• Častokrát je přirovnáván k novodobé podobě komunismu, s podtextem ochrany 

životního prostředí. 

• Je finančně náročný. 

 

Podle Václava Klause, který má kritické názory na globální oteplování, je vhodné zaměřit se 

na důsledky než marnit úsilí v nejistých pokusech jejich předcházení, přijmout realitu a využít 

technologický pokrok. „Namísto marných pokusů s ním bojovat bychom se měli připravit na 

jeho důsledky. I kdyby se atmosféra oteplovala, negativní dopady nemusí převážit.“ Ve své 

knize3 dále uvádí názory environmentalistů na problémy dnešního světa. Jako jeden 

z citovaných je konstatováním, že názory environmentalistů jsou opravdu nesmyslné. 

 

 

 

                                                             
3  [11] 
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2. 2.  EU a ochrana životní prostředí 
Soudobý hospodářský systém neustále rostoucí produkce vede ke shromažďování 

„ekologických náloží“, drancování omezených přírodních zdrojů včetně plýtvání s nimi, 

a celkově k devastaci životního prostředí.  

 

Proto, aby byla ochrana životního prostředí opravdu účinná a úspěšně zavedena, respektována 

a dodržována je nutné, aby jednotlivé státy formulovaly své politiky životního prostředí. 

Každý stát zodpovídá za ochranu těch složek životního prostředí, u kterých lze těžko určit 

vlastnické vztahy. Jsou to právě složky životního prostředí, které nelze vlastnit z věcných 

důvodů a nelze z užívání nikoho vyloučit.  

 

Stát má nezastupitelnou roli:  

- ve vztahu ochrany ŽP na svém území,  

- v povinnosti dodržovat mezinárodní závazky. 

 

Politiky ŽP v jednotlivých státech navrhují řešení a nápravu součastného stavu, a jsou cíleny 

na prioritní (stěžejní) problémy, věcně a časově harmonizovaných cílů; dále navrhují nástroje 

k dosažení a udržení zlepšeného stavu. U rozvinutých států se zabývají postupným přechodem 

od nápravných opatření k prevenci, od normativních nástrojů k ekonomickým a tržním 

nástrojům, od složkového přístupu k sektorovému.  

 

Každá země, stát, oblast či region si volí své specifické přístupy k životnímu prostředí a jeho 

ochraně a to z důvodu historických, kulturních, geografických, ale také zemědělských 

a demografických. Podobné politiky v různých státech mohou být jinak normativně 

sestaveny, mají jiné postihy za porušování či  nedodržování zákonů, a také mohou mít jiné 

přístupy z hlediska odpovědnosti. 

 

2. 2. 1.  Vývoj dokumentů ve světě i EU v oblasti ochrany ŽP 
V minulém století byly přijaty dokumenty o ŽP, které definují jednotlivé cíle; čeho má být 

v určitém časovém horizontu dosaženo, klíčové prvky, na které se dokumenty zaměřují 

a hlavní subjekty, odpovědné za nápravu. Tyto dokumenty se staly obecnými základy politik 

ŽP (ekologických politik) jednotlivých států EU: 
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Ø Jedním z hlavních dokumentů je Deklarace o životním prostředí, která byla přijata na 

1. konferenci OSN v roce 1972, která se konala ve Stockholmu. 

Ø Druhá konference OSN o ŽP se konala o deset let později, roku 1982 v Nairobi, a již 

v roce 1983 ustavilo Valné shromáždění OSN Komisi pro životní prostředí a rozvoj. 

Komise, která roku 1987 zasedala v Tokiu, vyhlásila Tokijskou deklaraci, která 

obsahuje výsledky práce komise za uplynulé období. V dokumentu „Naše společná 

budoucnost“ byly vymezeny principy trvale udržitelného rozvoje. 

Ø Třetí konference OSN v roce 1992 v Riu de Janeiru byla nazvána Summit Země 92. 

Zde byla přijata deklarace, která zdůrazňuje novou úroveň spolupráce mezi zeměmi 

světa. 

 

Přibližně do druhé poloviny 60. let minulého století jednotlivé země Evropy neměly pevně 

stanovenou (definovanou) politiku v oblasti životního prostředí. Od této doby se pojem 

životního prostředí dostával čím dál více do podvědomí všech Evropanů a státy začaly řešit 

své problémy v  oblasti životního prostředí samy. Posledních 30 let tedy lze zaznamenat velký 

pokrok a to díky společnému jednání států, nejen v rámci Evropy, ale i v rámci mezinárodních 

a mezikontinentálních konferencí, týkajících se ekologie a ŽP. Postupně se upřednostňovaly 

problémy, které bylo nutné a neodkladně řešit.  

 

První akční plán v oblasti ŽP byl uveden v život již v roce 1972, na Summitu v Paříži; jeho 

cílem bylo zapojit ekologické aspekty do všech částí politik Evropských společenství. 

Na tomto summitu bylo vzato na vědomí, že životnímu prostředí je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost v souvislosti s hospodářskou expanzí a zlepšováním kvality života. Byl to první, 

dá se říci „vzorový“ akční plán v Evropě; v následujících letech byly vytvořeny další, 

podobné programy a rovněž řada směrnic v oblasti ŽP. 

 

Politiku ŽP členské státy Evropského společenství přijaly prostřednictvím Jednotného aktu 

v roce 1985. Bylo to poprvé, kdy se životní prostředí dostalo do smlouvy Společenství. 

V tomto roce byla také přijata směrnice č. 85/337/EHS, o „Hodnocení účinků vybraných 

projektů veřejných i soukromých staveb na životní prostředí“ (EIA), která vstoupila 

v účinnost od roku 1988. Směrnice obsahuje minimální požadavky pro proces posuzování, 

které musí členské státy povinně uplatňovat. 
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Dalším důležitým dokumentem je Maastrichtská smlouva, která od 1. ledna 1993 zavázala 

tehdejší členy EU. Vývoj ochrany životního prostřední (environmentální politiky) dostal 

plnohodnotný status a jedním z hlavních cílů EU je ochrana ŽP.  

 

Prioritní cíle EU byly obsaženy v „5. akčním programu pro životní prostředí“, který byl přijat 

na období 1993 – 2000.  

 

V roce 1999 byla podepsána Amsterodamská smlouva, která posílila právní základnu 

pro větší ochranu ŽP a podpořila trvale udržitelný rozvoj celé EU. 

 

V současné době je realizován již 6. akční plán v oblasti ŽP EU;  byl zahájen od roku 2001;  

má trvat 10 roků, tudíž do r. 2010. Název tohoto akčního plánu je „Životní prostředí 2010: 

Naše budoucnost, naše volba“. Jako prioritní cíle byly stanoveny tyto oblasti: 

• zlepšení prosazování zákonů o životním prostředí v členských státech, 

• začlenění problematiky životního prostředí do dalších oblastí hospodářství,  

• snaha občanů i podniků k intenzivnějšímu přístupu k životnímu prostředí. 

 

Prosazování zákonů v oblasti životního prostředí je opravdu potřebné. Dopady na životní 

prostředí by se měly zohledňovat ve všech politikách EU všude tam, kde je zapotřebí využití 

některého z prvků životního prostředí. Jedná se tak např. o rozhodování v zemědělství, 

dopravě, energetice, ale i v obchodních činnostech, neboť všechny tyto obory využívají 

některé prvky životního prostředí.  

 

6. akční plán se zaměřuje především na: 

• zamezení změny klimatu a na globální oteplování, 

• ochranu přírody, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, 

• řešení otázek v souvislosti životního prostředí a zdraví, 

• ochranu přírodních zdrojů,  

• odpadové hospodářství. 

 

Tento plán je postaven na komplexním systému kontroly, který v EU již existuje a nabízí 

stejnou ochranu všem členům EU. Je ovšem flexibilní v přizpůsobování  místním 

či regionálním požadavkům v jednotlivých oblastech. Kvalita vod a politika vodních zdrojů je 
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velice specifická, protože vychází z potřeb problematiky každého povodí. Akční plán 

zahrnuje několik oblastí, které jsou zpracovány v sedmi strategických plánech, rozdělených 

podle prvku problému. 

1. Znečištění ovzduší. 

2. Recyklace a zpracování odpadů. 

3. Mořské prostředí. 

4. Půda. 

5. Pesticity. 

6. Trvale udržitelné využívání zdrojů. 

7. Životní prostředí ve městech.

 
 

2. 2. 2.  Politika životního prostředí v EU 
Politika EU v environmentální oblasti je založena na představě, podle které vysoké 

ekologické standardy povzbuzují inovace (lepší využívání všech zdrojů a hledání ekologicky 

méně náročných prvků produkce a spotřeby) a obchodní příležitosti. Navzájem jsou tedy 

provázány politiky ekologické, ekonomické a sociální, s cílem zajistit určitou úroveň ochrany 

životního prostředí EU, bez ohledu na hospodářská území či ekonomické souvislosti. V celé 

EU by měla být srovnatelná úroveň životního prostředí, a pokud není, snaží se EU pomocí 

svých politik či podpůrných programů, fondů za pomoci politik jednotlivých států tuto úroveň 

alespoň přiblížit. Celá politika životního prostředí EU je založena na předpokladu, že ten kdo 

znečišťuje, platí. Znečišťovatel za své prohřešky platí, ale ne vždy adekvátním způsobem. 

Může platit tím, že investuje do vyšších standardů – přísnější normy, směrnice a jejich 

dodržování, nebo zdaněním obchodu a spotřebitele za to, že používají právě ekologicky 

nešetrné výrobky. Platba může také obsahovat příspěvek na vrácení, recyklování nebo 

likvidaci výrobku po jeho užití. Také je navrhováno, aby nedovolené emise nebezpečných 

látek, vypouštěných do ovzduší, vody nebo půdy, dále nezákonné přepravy a také ukládání 

odpadů a ilegální obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin, byly potrestány sankcemi. 

 

EU přijala „Program ekologicky orientovaného zboží a auditů“, kde prioritou je trvalé 

zlepšování způsobů provádění průmyslových činností ve vztahu k životnímu prostředí a to 

pomocí: 

Ø sjednocení a zavedení ekologické politiky do jednotlivých programů a systémů řízení, 

Ø systematického, objektivního a periodického hodnocení účinnosti těchto prvků, 

Ø následného poskytování informací veřejnosti o stavu systému a o jednotlivých akcích. 
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Dosahování výnosnosti a hospodářského růstu beze škod na životním prostředí je velice 

náročné; jde o dobrou koordinaci od legislativního ukotvení, přes institucionální zabezpečení 

a realizaci vzdělanými odborníky ve výzkumu a vývoji (s čímž souvisí technologický 

pokrok), až po odbytiště.  

 

V souvislosti s ochranou ŽP byla v EU zřízena koordinační pracoviště Network for 

Environmental Technology Transfer (NETT), která se zaměřují na přenášení a  využívání 

šetrných technologií v oblasti životního prostředí; dále byla zřízena Evropská agentura pro 

životní prostředí, která shromažďuje informace, analyzuje stav a poskytuje údaje o ŽP;  patří 

sem i zájmové sdružení Evropský úřad pro životní prostředí (EEB). 

 

Dle EU jsou ekologické standardy nejrychleji zavedenou necelní evropskou překážkou 

mezinárodního obchodu. Díky sjednocování evropského obchodu (volného pásma) se stane 

evropský trh těžko přístupný pro výrobce z dalších zemí, kteří nedodrží tyto standardy. 

Celkově problematika životního prostředí v EU je z pohledu řízení asi neobtížnější politikou 

EU;  jedná se o společnou politiku pro milióny lidí celé Evropské unie. Pokud mají členské 

státy právo sdílet a využívat přírodní krásy v Evropě, je také bezpodmínečně nutné, aby se 

podílely na jejich uchování.  

 

Poslední roky je možné sledovat také extrémní výkyvy počasí v celé Evropě a to v každou 

roční dobu. Tyto výkyvy jsou jevem v současné době už ne neobvyklým, a ukazují na změnu 

klimatu. Ta může způsobit ne zhoršení zdraví obyvatelstva a také zhoršení kvality životního 

prostředí. 

 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assesement) je 

významným a nejkomplexnějším z prvků environmentální politiky. Je dán směrnicí 

85/337/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 

prostředí a doplněn směrnicí 2003/35/ES, o účasti veřejnosti na vypracovávání některých 

plánů a programů týkajících se životního prostředí. (Více o EIA v příloze č. 2) 

 

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


Diplomová práce                                                                                                                                       Revitalizace vodní nádrže Plumlov 

14 

 

2. 3.  ČR a ochrana životního prostředí 
Každá země (stát) si vypracovává vlastní analýzy a průzkumy o stavu životního prostředí na 

svém území. Definuje tak problematické oblasti, ohrožené prvky a snaží se je zkoordinovat se 

závaznými mezinárodními úmluvami, které přijala. Vychází tedy z úmluv, norem, deklarací 

z oblasti životního prostředí a využívá je pro  vypracování vlastní politiky životního prostředí. 

Je zapotřebí, aby stát: 

Ø formuloval koncepci státní politiky, stanovil její priority a zaměření na problematické 

oblasti, 

Ø stanovil cíle, kterých má politika životního prostředí dosáhnout, a v jakém časovém 

horizontu, 

Ø definoval zásady, principy, kterými se bude realizovat politika životního prostředí, 

akční programy, opatření, 

Ø musí vše legislativně ukotvit, vytvořit normy a právní rámec v souladu s ekologickou 

politikou. 

 

Oblast životního prostředí je oblastí veřejného zájmu, protože je v zájmu všech obyvatel ČR, 

aby ŽP bylo kvalitní, čisté a vhodné pro život, práci i trávení volného času. Je řízena veřejnou 

správou, a je tudíž financována ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí, dále Státního 

fondu životního prostředí a také dotacemi z EU.  Nejen stát, kraje a obce jsou odpovědny za 

životní prostředí; odpovědnost mají i podniky a jednotlivci. V současné době je žádoucí 

přenést část řešení problémů životního prostředí, vzniklých škod a příslušných nákladů 

z veřejnoprávní sféry do sféry soukromoprávní a z oblastí veřejných financí (SR, SF) do 

oblasti finančních toků mezi soukromými osobami a veřejným sektorem.  

 

Politika v oblasti ŽP ČR se zaměřuje na racionální a efektivní využívání zdrojů s důrazem na 

jejich recyklaci, na omezování znečištění na úroveň /snesitelnou/, kdy nedochází k závažným 

a nevratným poškozováním přírody i lidského zdraví, na ochranu biologické diverzity. 

Základním východiskem politiky ŽP je požadavek, aby současná generace byla odpovědna 

budoucím generacím za zachování a předání základních životních hodnot v životaschopném 

stavu (pitná voda, dýchatelný vzduch, poživatelné potraviny, obdělávatelná půda, klima 

vhodné pro život atd.).  
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Státní politika ŽP vychází ze všeobecně přijímaných základních principů ochrany životního 

prostředí; na základě analýzy vývoje stavu ŽP v ČR definuje hlavní problémy. Poté navrhuje 

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány, jejichž cílem je právě náprava problematického 

stavu. Státní politika ŽP je chápána jako dynamický přístup vedoucí k nalézání ekologicky, 

ekonomicky, sociálně i politicky optimálních variant.  

 

Stát musí uplatňovat určité nástroje a opatření pro ochranu a tvorbu zdravého životního 

prostředí na svém území. Musí zvolit metody, kterými tohoto cíle dosáhne. V prvé řadě je 

třeba vytyčit zásady – do kterých se zahrnují i náklady na nápravu škod a náklady na 

prevenci.  Poté musí určit subjekty a objekty ochrany, vymezit povinnosti spojené s ochranou 

a také odpovědnost za nedodržení zásad a za vzniklé škody.  V neposlední řadě to jsou určitá 

pravidla, podle kterých se bude cílů dosahovat, i s vymezením institucionálního zabezpečení.  

 

Jednotlivá opatření je možné rozčlenit dle okruhů na: 4 

Ø legislativní opatření (donucovací), vyplývající z výkonu státní moci; jsou zakotvena 

v zákonech, nařízeních a dalších všeobecně závazných předpisech, závazných 

rozhodnutích, příkazech a zákazech, vydaných příslušnými orgány. 

Ø hospodářsko-politické nástroje, kterými se vytyčené cíle mají dosahovat vytvořením 

systému určitých stimulů a antistimulů, s prostorem volby příslušných subjektů pro 

svobodné rozhodování, 

Ø školská a mimoškolská výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí (prevence), 

Ø vědecko-výzkumná činnosti v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, 

Ø další prvky v oblasti ŽP, jako jsou akce institucí, občanů, politických stran, atd. 

 

 

Vláda ČR má v oblasti politiky ŽP za úkol připravovat nové právní předpisy, které zakládají 

normativní, ekonomické, informační a institucionální nástroje ochrany ŽP. Rozhoduje 

o velikostech finančních toků do oblasti ŽP, usměrňuje financování jednotlivých projektů, 

které budou hrazeny ze SR, SFŽP, aj. Nepřímo pak usměrňuje finanční toky v nestátním 

sektoru, a garantuje závazky přijaté z mezinárodních smluv a dohod.  

 

                                                             
4  [13] 
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2. 3. 1.  Nástroje ochrany životního prostředí v České republice 
Nástroje pro ochranu životního prostředí pomáhají uplatňovat ekologičtější přístup 

k životnímu prostředí. Tyto nástroje lze rozdělit do několika skupin: na nástroje dobrovolné, 

ekonomické, nástroje vyplývající z legislativy, informační a institucionální nástroje.  

 

Do dobrovolných nástrojů se zařazují takové prvky, které nejsou zákony nařízeny; závisí na 

dobré vůli subjektu, zda se bude zabývat ochranou životního prostředí. Nejčastěji to jsou 

právě podniky, které si zavádí své vlastní ochranné prvky, šetrnější k přírodě a životnímu 

prostředí, proto jsou dobrým příkladem pro zákazníky, kteří se rozhodují mezi výrobky 

či službami určitých firem. Trh je čím dál plnější výrobků pro zdravou výživu, zdravý životní 

styl, nových antialergenních přípravků a jiných výrobků, které při používání mají menší 

dopad na životní prostředí. Proto také bylo zavedeno označení jako „ekologicky šetrný 

výrobek“. 

 

Dobrovolné dohody jsou založeny nad rámec již existujících norem, nebo pro klid 

znečišťovatelů z důvodu, že ač na jednu stranu znečišťují, tak na stranu druhou dělají něco 

pro nápravu a ochranu v oblasti životního prostředí. Snaží se hledat nové přístupy, méně 

nákladné a méně škodlivé pro životní prostředí. Svědčí o tom dohody mezi výrobci 

a Ministerstvem životního prostředí ČR.  

• Dohoda MŽP a Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí. 

• Dohoda o postupném snižování dopadů pracích prostředků na životní prostředí. Tuto 

dohodu podepsalo MŽP s Českým sdružením výrobců mýdla, čistících a pracích 

prostředků. 

 

Ekologicky šetrný výrobek znamená, že výrobek zaručuje a splňuje dané ekologické 

požadavky. Pro získání tohoto označení, je výrobce povinen nechat své produkty otestovat 

a následně dle výsledků testovací analýzy se rozhodne, zda vyhovuje či nevyhovuje daným 

kritériím pro získání tohoto označení. Ekologicky šetrných výrobků je v současné době na 

30 kategorií, od čisticích prostředků, po výrobky pro domácnost a kanceláře, zahradnické 

potřeby atd. V těchto kategoriích však nejsou zařazeny potraviny, nápoje, léčiva a další 

zdravotnické potřeby. Jako příklad lze uvést prací prostředky s nízkým obsahem fosfátů nebo 

čistící tekuté písky, ale také toaletní papír vyrobený recyklováním.  

(Jak získat ekoznačku a konkrétní ekovýrobky a služby jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4). 
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Legislativní nástroje na ochranu životního prostředí jsou nejdůležitějším a nejúčinnějším 

prvkem.  Jsou povinné, závazné a mají sankční opatření pro  případ nedodržování. Nejedná se 

pouze o zákony, ale všechny přijaté normy. Právě se vstupem do EU musela ČR přijmout 

řadu právních norem EU do své legislativy. Jedním z legislativních nástrojů je „Posuzování 

vlivů záměrů na životní prostředí“ – EIA (Environmental Impact Assesement). Informace 

o EIA jsou uvedeny v kap. 2. 2. 2 a příloze č. 2. 

 

Ekonomické nástroje jsou pro oblast ŽP tím nejefektivnějším prvkem. Základem jsou 

opatření, související se ŽP, například ekologická daňová reforma. Tato reforma je postavena 

na tom, že se daně přesunuly do oblasti čerpání přírodních zdrojů a na znečišťování ŽP. 

Zavedením ekologické daňové reformy je očekáváno snižování znečištění ŽP a snížení 

čerpání přírodních zdrojů.  

 

Tato reforma má probíhat ve 3 fázích. První, stanovená na období 2008-2010, představuje 

zavedení ekologické daně z elektřiny a fosilních paliv (černého a hnědého uhlí). Ve druhé 

fázi, v letech 2010-2014, má dojít k dalšímu zdanění energií – nejvíce zemního plynu. 

Bude provedena revize platných ekologických poplatků a zavedou se určitá opatření v oblasti 

dopravy. Poslední fáze od roku 2014, která má být dokončena do 2017, bude znamenat 

rozšíření poplatků a daní na další zdroje, výrobky i služby.  

 

Dalšími prvky, které lze zařadit do ekonomických nástrojů jsou poplatky a pokuty. 

Pro zabezpečení zdrojů financování je možné požádat o finanční podporu jak stát, tak EU. 

V ČR dále financuje opatření pro ŽP Státní fond životního prostředí;  jednotlivá ministerstva 

poskytují dotace, výpomoci, programy či granty na určité projekty.  

 

 

Na informační nástroje v ŽP je kladen velký důraz právě pro zveřejňování informací o stavu 

ŽP. Je důležité, aby byla veřejnost informována, a mohla se aktivně zapojit do problematiky 

řešení a nápravy. Informační nástroje tedy poskytují informace o ŽP nejen veřejnosti, ale také 

školám, podnikům, firmám, osobám ať FO nebo PO, úřadům i státním institucím.  Snahou je 

vytvořit jednotný systém, který by poskytoval informace o ŽP uceleně. Informační nástroje je 

možné rozdělit do několika kategorií dle formy zveřejňování. Využívána jsou elektronická 

média, internet, tisk, reklama a propagační akce, apod. 
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Institucionální nástroje tvoří základnu pro praktické naplňování a zajišťování politik ŽP, 

provádění a analýzy projektů, kontrolu, apod. Institucionální stránku lze rozdělit na oblast 

státní a nestátní; obě formy spolu spolupracují. Základním prvkem jsou instituce státní – tou 

hlavní je Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství a další ministerstva, 

Česká inspekce životního prostředí, Hlavní hygienik České republiky, Český báňský úřad, 

inspektoráty, jak státní tak soukromé, výzkumné ústavy, apod. 

 

 

2. 3. 2.  Institucionální zabezpečení ochrany životního prostředí v České republice 
Česká republika má zřízeny instituce pro oblast životního prostředí; jsou to jednotlivá 

ministerstva. Jejich kompetence, postavení a působnost vyplývají ze zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění 

pozdějších předpisů. Stěžejním je MŽP, dále ministerstva, která ve své kompetenci mají také 

 určité oblasti ŽP nebo jeho jednotlivé složky, a starají se o problematiku a stav ŽP v ČR. 

  

Ministerstvo životního prostředí ČR 

Ministerstvo ŽP, které vzniklo v roce 1989 zákonem České Národní Rady, působí od 1. ledna 

1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech ŽP. Ministerstvo se 

stará o maximální ochranu ŽP v souladu s udržitelným rozvojem společnosti. Strukturu 

ministerstva tvoří ministr, sekce, odbory a oddělení.  

 

Ministerstvo ŽP má ve své kompetenci záležitosti pro: 

Ø ochranu přirozené akumulace vod, 

Ø ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, 

Ø ochranu ovzduší, 

Ø ochranu přírody a krajiny, 

Ø ochranu zemědělského půdního fondu,  

Ø výkon státní geologické služby,  

Ø ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, 

Ø geologické práce a ekologický dohled nad těžbou,  

Ø odpadové hospodářství, 
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Ø posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, 

které přesahují hranice státu,  

Ø myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích,  

Ø státní ekologickou politiku. 

 

Ministerstvo zemědělství ČR 

Je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského 

půdního fondu, ústředním orgánem pro vodní hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené 

akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod a také ústředním orgánem pro 

potravinářský průmysl, lesy, myslivost a rybářství, s výjimkou správy území národních parků. 

MZe zajišťuje správu ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím 

ze zemědělské a lesnické výroby (i výrobků, které vznikly zpracováním těchto surovin). 

Dále spravuje věci veterinární péče, rostlinolékařské, péče o potraviny a ochrany zvířat proti 

týrání.  

 

Ministerstvo zemědělství řídí: 

v Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci; 

v Státní veterinární správu České republiky; 

v Státní rostlinolékařskou správu; 

v Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský; 

v Českou plemenářskou inspekci. 

Ministerstvo spolupracuje s resortními výzkumnými ústavy, agrárními organizacemi, 

profesními a zájmovými svazy, apod.  

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (podrobnější informace o MPO a jím zřízených 

organizacích jsou v příloze č. 5 a 6) a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jsou také 

důležitými ministerstvy pro oblast ŽP.  

 

Dalšími  miministerstvy, jejichž kompetence souvisí se ŽP jsou: 

v Ministerstvo zdravotnictví – Hlavní hygienik, Státní zdravotní ústav,  

v Ministerstvo vnitra – Krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy, 

v Ministerstvo dopravy – Státní plavební správa, Výzkumný ústav dopravní. 
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Státní fond životního prostředí  

Fond je specifickou institucí, která se zaměřuje na ochranu a zlepšování  ŽP. Činnost SFŽP 

je upravena zákonem č. 388/1991 Sb.; fond disponuje finančními prostředky, které poté 

přerozděluje na základě žádostí o dotaci do jednotlivých problematických oblastí či projektů. 

Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: 

Ø závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, 

Ø závazků vyplývajících ze členství v Evropské unii, 

Ø Státní politiky ŽP. 

 

Příjmy fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých 

složek ŽP, ze splátek poskytnutých půjček a jejich úroků a výnosů z uložených disponibilních 

prostředků na termínovaných vkladech.5 

 

Operační program životního prostředí 

Jedná se o aktuální OPŽP  na období let 2007-2013. Program čerpá z evropských fondů 

(Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj) částku přesahující 5 miliard eur. 

Je to druhý největší zdroj financí pro ČR z fondů EU. Harmonicky navazuje na předchozí 

operační program období 2004-2006. Cílem programu je především ochrana a zlepšování 

kvality ŽP jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Je rozdělen na prioritní 

oblasti, které se zabývají problematikou:  

Ø zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, 

Ø zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, 

Ø udržitelného využívání zdrojů energie, 

Ø zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, 

Ø omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, 

Ø zlepšování stavu přírody a krajiny, 

Ø rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěty, 

Ø technické pomocí. 

Nejvyšší objem finančních prostředků na projekty současně s výší podpory z OPŽP, plynul do 

oblasti zlepšení stavu přírody a krajiny, na zlepšení vodohospodářské infrastruktury, a to na 

výstavbu či rekonstrukci čistíren odpadních vod a výstavbu kanalizací. Viz příloha č. 7 a 8. 

                                                             
5   Zdroj:  http://www.sfzp.cz/sekce/111/svobodny-pristup-k-informacim/                                                                                   dne 24. 4. 2009 
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Česká inspekce životního prostředí   

je samostatná organizační složka, zřízená MŽP ČR. Inspekce byla zřízena v roce 1991 

zákonem č. 282/91 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa; 

ostatní složky se připojily v následujících letech. Je odborným orgánem státní správy, který je 

pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí; dohlíží 

na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů.   

 

Činnost ČIŽP je možné rozdělit do pěti hlavních oblastí, do kterých spadá: 

Ø ochrana ovzduší, 

Ø ochrana vod, 

Ø odpadové hospodářství, 

Ø ochrana přírody, 

Ø ochrana lesa a IPPC. 

 

IPPC je integrovaná prevence a ochrana před znečištěním. Je založena na základě směrnice 

č. 96/61/EEC o integrované prevenci a omezování znečištění, a je do české legislativy 

implementována zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování; směrnice je účinná od počátku roku 2003. Tento zákon 

stanovuje povinnosti provozovatelům zařízení, upravuje postup při vydávání integrovaného 

povolení, upravuje podmínky pro propojení dosavadních IS v oblasti životního prostředí 

s integrovaným registrem znečišťování ŽP, stanovuje sankce za porušování tohoto zákona. 

Od 30. 10. 2007 musí všichni provozovatelé zařízení, spadajícího do působnosti zákona 

o integrované prevenci, mít pravomocné integrované povolení (IP). Organizační členění 

inspekce je provedeno na jednotlivé oblastní inspektoráty a jednotlivá oddělení.  

 

Postupem času byly do oblasti zájmu ČIŽP přijaty i další prvky z oblasti životního prostředí. 

Jsou jimi ochrana ozónové vrstvy Země, dohled nad nakládáním s chemickými látkami, 

prevence havárií, problematika obalů a geneticky modifikovaných organismů.   

 

Hlavní činnosti ČIŽP je možné shrnout pod pojmy kontrola, šetření a revize. Veřejnost může 

ČIŽP podávat podněty ze svého okolí, kde dohází ke znečišťování ŽP. ČIŽP má za úkol 

zjišťovat nedostatky, omezovat nebo zastavovat škodlivé činnosti, dohlížet na dodržování 

právních předpisů na ochranu ŽP, ukládat pokuty za porušení stanovených povinností, 
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provádět kontrolu uložených opatření, inspekci. Dále  vypracovává stanoviska pro jiné 

orgány, podílí se na řešení havárií a to hlavně v oblasti ochrany vod, spolupracuje 

s inspekčními orgány ze zemí EU a s dalšími kontrolními institucemi, informuje státní orgány 

i veřejnost a média o stavu ŽP a výsledcích z inspekční činnosti, stanovuje poplatky za 

vypouštění odpadních vod a za odběr podzemních vod. 

 

Jestliže ČIŽP dospěje k názoru, že je porušován některý zákon v oblasti životního prostředí, 

řeší tyto přestupky zejména správními řízeními, která jsou zpravidla sankční; je vymezena 

pokuta nebo náprava (s termínem), v nejhorším případě také zákaz činnosti (přerušení 

provozu). 

 

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) má základy v 70. letech minulého 

století. Jejími předchůdci byly Výpočetní a experimentální laboratoř, která byla 

transformována na Racionalizační a experimentální laboratoř (REL). Po vzniku MŽP 

byla REL transformována na Centrum ekologických informací a začala vydávat Ročenky 

životního prostředí. Nejprve byly ročenky jen v jazyce českém, od roku 1996 přibyla 

i anglická verze. Z Centra ekologických informací se stal Český ekologický ústav; významně 

rozšířil působnost po zřízení IPPC a Integrovaného registru znečištění. CENIA jako taková 

vznikla 1. 4. 2005 jako státní příspěvková organizace MŽP. Stěžejním úkolem této organizace 

je poskytovat všem občanům ČR informace o životním prostředí v souladu se zákonem 

č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.  

 

 

Legislativní normy z oblasti životního prostředí, ochrany vod a vodohospodářství, 

odpadového hospodářství jsou uvedeny v příloze č. 9. 
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2. 3. 3.  Životní prostředí a jeho stav po roce 1989 na našem území 
V tomto období proběhla celková transformace státního systému, změna režimu, průmyslové 

oblasti byly obnoveny nebo zcela nově vytvořeny. (Podrobněji viz. text v příloze č. 10) 

 

Po roce 1990 bylo nezbytné, aby politika v oblasti ŽP hledala ekonomicky nejefektivnější 

řešení problémů. V krátkodobém horizontu (cca 3 let) byly stanoveny hlavní problémy, 

které bylo třeba řešit (napravit), aby nedocházelo se snižování kvality lidského života 

a přenosu negativního vlivu na ostatní složky ŽP.  

 

Na období 1995-1998 byly stanoveny tyto priority: 

1. Zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování emisí škodlivin, především oxidu dusíku, 

oxidu uhličitého, oxidu siřitého, polétavého prachu, těžkých kovů, těkavých látek.  

2. Zvyšovat kvalitu vod cestou omezování vypouštěného znečištění; zamezit co nejvíce 

znečišťování kvality podzemních vod a vod povrchových. Zaměřit se na ochranu 

kvality pitné vody a látek, které obsahuje. 

3. Snižovat produkci odpadů, hlavně nebezpečného. Snažit se co nejvíce recyklovat, 

druhotně zpracovávat odpad; jestliže je dále nemožné jeho použití, důkladně 

skládkovat a nakládat s odpady šetrně vůči ŽP.  

4. Odstraňovat účinky nebezpečných faktorů fyzikální a chemické povahy. Omezit hluk, 

radonové riziko, chemické látky aj., působící na obyvatelstvo.  

5. Přednostně sanovat rizikové staré ekologické zátěže. Jako hlavní problematické oblasti 

byly prohlášeny severní Čechy, severní Morava a Praha. 

 

Střednědobý horizont byl stanoven jako navazující po skončení krátkodobého na období 

1999-2005 a uložil: 

Ø Zajistit v rámci územního plánování využívání území, které bude mít efekt ochrany 

složek ŽP dle platných právních norem a mezinárodních závazků. 

Ø Zvýšit schopnost krajiny zadržet vodu – provést revitalizační opatření. 

Ø Provádět revitalizaci lesů v poškozených oblastech. 

Ø Obnovovat oblasti, které byly léta využívány na těžbu. 
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Dlouhodobé priority jsou obvykle stanoveny na dekádu; jedná se o pomalé, ale intenzivní 

zlepšování, nápravu škod nebo ochranu a to ve třech hlavních oblastech:  

Ø ochrana klimatu, 

Ø ochrana ozónové vrstvy Země, 

Ø ochrana biologické rozmanitosti. 

 

 

 

2. 4.  Vodní hospodářství ČR 
Vodní hospodářství je možno zařadit do odvětví národního hospodářství. Názorné schéma 

(strukturu) působnosti jednotlivých složek vodního hospodářství jsou uvedeny v příloze č. 11. 

 

Vodním hospodářstvím se rozumí soubor technických a specializovaných oborů, které se 

zabývají využíváním vodních zdrojů a jejich ochranou; patří sem vodárenství, stokování 

a čištění odpadních vod, hydrotechnika, hydrologie, hydromeliorace, vodní doprava, vodní 

stavitelství, rybníkářství, ale také využití vody pro energetické účely, rekreace zaměřená 

na vodu a vodní sporty. 

 

Správu hlavních významných toků a vodních děl provádí pověřené státní podniky Povodí – 

Vltavy, Labe, Ohře, Moravy a Odry. V oblasti drobných toků jsou správci Zemědělská 

vodohospodářská správa, Lesy ČR. Správci toků jsou v působnosti Ministerstva zemědělství 

a spravují zhruba 95 % všech vodních toků. Zbylých 5 % spadá do působnosti Ministerstva 

obrany (v jeho vojenských újezdech), správy národních parků v ČR, obcí nebo soukromých 

osob (FO i PO).  

 

Níže jsou uvedeny finanční prostředky, plynoucí z vod a jejich využívání. V rámci zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, jsou stanoveny následující poplatky a platby za vodu. 
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Tabulka č. 2. 4. 1  Příjmy z vod 

Poplatek Plátce Příjemce 

§88 Poplatek za odebrané množství 
podzemních vod. 

Ten, kdo odebírá podzemní 
vodu. 

50 % SFŽP ČR 
    50 % územní 

rozpočet 

§89 - 
90 

Poplatky za vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových. 

Ten, kdo vypouští odpadní 
vody do vod povrchových.          SFŽP ČR 

§100 Poplatek za povolené vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních. 

Ten, kdo vypouští odpadní 
vody do vod podzemních.             Obec 

§101 Platba k úhradě správy vodních toků 
a správy povodí. 

Ten, kdo odebírá povrchovou 
vodu z vodního toku. 

Správce 
vodního toku 

 

   Zdroj: http://www.pmo.cz/Dyje/kapitoly/kap431.html      (MŽP, MZE, 2004)                                                         dne 15. 4. 2009 

 

 

 

Obrázek č. 2. 4. 1  Schéma finančních toků v oblasti vodohospodářské politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFŹP ...…Státní fond životního prostředí. 

VaK …….podniky vodovodů a kanalizací. 

EIB ……..Evropská investiční banka. 

Povodí … obecně správci vodních toků v území (např. Povodí Moravy, s. p. , Lesy ČR, ZVHS). 

Zdroj: http://www.pmo.cz/Dyje/images/k431_1.gif                                                                                                                       dne 15. 4. 2009 
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Vodní hospodářství má od nepaměti spojitost se zemědělstvím a využíváním vody pro 

zemědělské účely.  Voda je dnes využívána pro zásobování pitnou vodou každé domácnosti, 

pro rostlinnou a živočišnou výrobu a pro průmysl a rekreaci. Na vodu nejnáročnější jsou 

v současné době průmysl a energetika.  

 

Voda, která je odebírána z vodních toků, vodních nádrží, podzemních vod, apod. je vodou 

surovou, která musí být upravena pro účely zásobování obyvatel. Požadavky na vlastnosti 

pitné vody stanoví Ministerstvo zemědělství svojí vyhláškou. Pitná voda totiž působí svými 

vlastnostmi a jakostí na zdraví a ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva. Kvalita vody pro 

zásobování obyvatelstva na území ČR není srovnatelná, její složení záleží na zdroji surové 

vody. Délka vodovodních sítí v roce 2007 činila 70 539 km a z veřejných vodovodů bylo 

zásobováno 92, 3 % obyvatelstva ČR.  

 

 

2. 4. 1.  Ochrana vod 
Vodní hospodářství v rámci své působnosti musí potýkat s problémy sucha a naopak 

s povodňovými situacemi, které území ČR každoročně ohrožují. Proto se vypracovávají 

krizové plány, protipovodňová opatření, kterými se dá čelit nežádoucím účinkům vodního 

živlu.  

 

Ochranu vod lze rozdělit na preventivní a následnou. Do preventivní ochrany se řadí 

legislativní normy a pravidla, která určují jak nakládat s vodou a její ochranou; určují také 

poplatky a limity znečišťování. Preventivně působí také jisté bariéry a opatření, 

které zamezují pronikání škodlivin do podzemních i povrchových vod. Jedná se především 

o technické prvky.  

 

Kanalizace a čistírny odpadních vod jsou součástí hydrologického cyklu a celkové ochrany 

životního prostředí. Jejich výstavba je finančně nákladná. V domech, které byly napojeny na 

kanalizaci v roce 2007, žilo 8,344 mil. obyvatel ČR z celkového počtu 10,3 mil. obyvatel 

a kanalizací bylo odvedeno 519,3 mil m3 odpadních vod. Tyto vody byly z 95,8 % vyčištěny. 

V roce 2007 bylo na území ČR již 2004 ČOV.  
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2. 4. 2.  Čistění vod 
Největším problémem znečištění vody je vypouštění škodlivých odpadních vod do vodotečí. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí při vypouštění odpadních vod dbát na to, aby odpadní vody byly 

předem co nejvíce zbaveny toxických látek a nečistot. Proto potřebujeme kanalizace a stoky, 

které přivedou silně znečištěnou vodu do ČOV, kde je znečištění eliminováno na přijatelnou 

úroveň. Odpadními vodami jsou splašky z domácností, průmyslové odpadní vody, dešťové 

odpadní vody a odpadní vody infekční. Odpadní vodu můžeme zbavovat škodlivin různými 

metodami: 

a) biologickými, 

b) fyzikálními, 

c) chemickými. 

V praxi se využívá kombinace těchto metod, protože ani jedna z uvedených metod není 

dostačující na vyčištění odpadních vod tak, aby splnila stanovené limity znečištění. 

Míra znečištění odpadních vod je v každé lokalitě jiná, proto nelze nastavovat celoplošné 

standardy, podmínky a pravidla, stejná pro oblasti průmyslu, zemědělství, města a regiony. 

 

Ad a) Biologické metody patří společně s usazováním mezi nejstarší a nejdéle používané 

způsoby čištění. Využívají přírodní zákonitostí pouze s tím rozdílem, že využívají látky na 

jejich urychlení. Tento způsob je jednoduchý, laciný, ale nedá se s přesností určit výsledek, 

protože biologickou metodu lze zvládnout obtížně.  Biologická metoda může zareagovat i na 

jiné prvky životního prostředí, složení vody apod., pro které nebyla určena. 

 

Ad b) Fyzikální metody jsou metody, používající bariéry a fyzické nástroje na čištění 

odpadní vody. Nejčastější je mechanické předčišťování, kde se využívají česla a síta, 

zachycující plovoucí předměty, dále lapače písku, tuků a rozmělňovače. Po předčištění 

následuje usazování. 

 

Ad c) Chemické metody jsou používány na neutralizaci, oxidaci, redukci, srážení; jsou 

prováděny přidáváním chemických látek do vody. Také se sem zahrnují membránové 

separační procesy a adsorpce.  
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2. 5.  Odpadové hospodářství ČR  
V minulosti nebylo odpadové hospodářství tak diskutovaným tématem jako teď.  Teprve 

v roce 1991 byl v ČR přijat zákon o odpadech; tím byla položena legislativní základna této 

oblasti.  Odpady obecně lze charakterizovat jako vedlejší produkt, nebo jako něco, co již dále 

nevyužíváme. Odpadů máme několik typů – odpady chemické, odpady průmyslové, 

komunální odpady, biologické odpady, stavební a demoliční, odpady nebezpečné aj.  

 

Problematika odpadového hospodářství a požadavky na nakládání s odpadem jsou definovány 

v politice životního prostředí. Nakládání s odpady je možné rozdělit na oblasti:  

• prevence,  

• využívání, 

• bezpečného odstraňování.  

 

Prevencí se rozumí opatření, vedoucí k co nejmenšímu vzniku odpadů. Využívání 

a zpracovávání se týká již vzniklého odpadu jako druhotné suroviny. Bezpečné odstraňování 

představuje zpracování odpadu, který již není nijak využitelný (především bezpečné 

skládkování).  

 

 

2. 6.  Vodstvo v ČR 
Základní informace, které souvisejí s vodstvem v přírodě, je nutné uvést pro pochopení 

problematiky. Celkovou délku hydrografické sítě ČR tvoří bezmála 76 000 km vodních toků, 

které jsou přirozené či s upravenými koryty. Toky tvoří sítě, které spadají do určité oblasti 

(povodí) a liší se svou vodnatostí, délkou i významem, pro který jsou využívány. 

Toky jsou rozděleny na významné a drobné. Mapa vodstva je v příloze č. 12. Významné toky 

a jejich seznam stanoví Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem 

zemědělství.  

 

Významné toky v České republice celkem tvoří délku 15 538 km a jsou rozděleny podle 

oblastí, kudy řeky plynou. Česká republika leží na rozvodnici tří moří – Baltského, 

Černého a Severního. Hydrograficky významný bod, který vytváří rozvodnici 3 moří, leží na 

Kralickém Sněžníku na vrchu Klepý v nadmořské výšce 1 144 m. Do Labe vtéká Vltava 
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a společně plynou do Severního moře. Dyje vtéká do Moravy a proudí do Černého moře. 

Odra se spojuje s Opavou a tečou do Baltského moře. Významnými páteřními toky v ČR tedy 

jsou: v Čechách: 

a) Labe s délkou 370 km, 

b) Vltava s délkou 433 km, 

c) Ohře s délkou 247 km. 

Pro Moravu to je: 

a) Morava s délkou 284 km, 

b) Dyje s délkou 306 km. 

Pro Severní Moravu a Slezsko: 

a) Odra s délkou 135 km, 

b) Opava s délkou 131 km. 

 

Významné toky a menší část určených drobných vodních toků v celkové délce cca 16 000 km 

spravují státní podniky Povodí. Převážnou většinu drobných vodních toků spravují 

Zemědělská vodohospodářská správa (cca 3600 km) a státní podnik Lesy České republiky 

(asi 2000 km). Zbytek připadá na obce a soukromé osoby. 

 

Povodím se rozumí plocha, v níž je veškerá voda, která spadla na toto území v podobě 

srážek, odváděna jednou řekou do jiné řeky či vodní plochy. Rozvodí je hranicí mezi dvěma 

či více povodími. Povodí, odvádějící vody do určitého moře nebo oceánu jsou nazývána 

úmořími. Povodí je základní ekonomickou jednotkou pro vyhodnocování činnosti podniků 

Povodí a jejich hospodaření a nakládání s vodou.   

Voda v povodí obsahuje prvky, které lze určit biochemických rozborem. V každém povodí je 

voda rozdílná, protože její složení ovlivňuje geologické podloží, ve kterém se nachází. 

Hydrologická bilance povodí je dána srážkami a průtokem. Správa a údržba toků včetně 

veškerých protipovodňových opatření se provádí a je financována podle jednotlivých povodí. 

 

2. 6. 1.  Povodí Moravy 
Morava je hlavní řekou, odvádějící vodu z většiny území na Moravě a hydrologicky náleží 

k úmoří Černého Moře. Morava, pramenící v Jeseníkách pod Kralickým Sněžníkem 

v nadmořské výšce 1 380 m, postupně prochází od severu na jih územím Moravy a sbírá další 
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přítoky (významnými přítoky jsou Bečva, Dyje a Svratka). Řeka Morava je hlavní řekou 

povodí Moravy, a v ploše svého povodí odvádí vodu z 20 692 km2. Hustota vodní sítě povodí 

Moravy je přiměřená. Je zde vybudováno 28 VN, 204 jezů, 9 rybníků. Je to jedna z nejvíce 

upravených řek na území ČR, kromě dvou byly upraveny všechny meandrující úseky řeky, 

kde boční eroze působí vymílání břehů (řeka pozvolna mění svůj tok, mohou vzniknout slepá 

či mrtvá ramena). 

 

 

Povodí Moravy, s. p. 

Povodí Moravy, s. p. Vzniklo podle zákona č. 305/2000 Sb., o Povodích, kde jsou uvedeny 

mimo jiné jeho pravomoce. Z organizačního hlediska je Povodí Moravy členěno na tři závody 

(Horní Morava – se sídlem v Olomouci, Střední Morava – se sídlem v Uherském Hradišti, 

Závod Dyje a Ředitelství – se sídlem v Brně.  Provádí správu povodí Moravy a vodních děl 

na jeho území, činnosti, které jsou spojené se zajišťováním a hodnocením povrchových, 

podzemních vod v povodí. Řídí se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. 

 

 

 

2. 7.  Přehrady    
Přehradou se rozumí stavba, přehrazující vodní tok a která zadržuje vodu a slouží k mnoha 

dalším účelům jako zásobování vodou, výroba elektrické energie, ochrana před povodněmi, 

vyrovnávání průtoků, okrajově k rekreaci, vodním sportům, rybolovu, aj. 

 

Základním rozdílem mezi přehradou a rybníkem je způsob využití vodního díla. 

Rybník, jak už z názvu vyplývá, slouží především k chovu ryb;  ostatní funkce, jako například 

retence vody a rekreace jsou jen okrajové. Přehrada má naopak, podle důvodu vybudování, 

především účely vodárenské, energetické, retenční, je zdrojem pro závlahy, okrajově slouží 

rekreaci, rybářství atd. Rybník bývá zpravidla mělčí, nemívá zpevněné dno, má menší 

rozlohu, nebývá využíván pro výrobu elektrické energie.   

 

Více informací o historii přehrad, typech konstrukcí a dalších souvisejících informacích 

o vodních stavbách je uvedeno v příloze č. 13. 
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3. Analýza životního prostředí v zájmovém území vodní nádrže 
 

3. 1.  Lokalizace nádrže v rámci ČR a přilehlé obce 
Předmětná nádrž Plumlovská přehrada se nachází v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. 

 

Region Prostějovsko 

Leží vcentru  Moravy a hraničí s Olomouckem, Přerovskem, Kroměřížskem, Vyškovskem, 

Blanenskem a se Svitavskem. Má rozlohu 777 km2, územně do něj patřilo v roce 2008 

97 obcí. Protože je v regionu úrodná půda, má převážně zemědělský charakter. Z toho 

vyplývá i dlouholetá tradice potravinářského průmyslu. Mapa prostějovského regionu 

v příloze č. 14.  

 

Prostějov   

Je největším městem regionu Prostějovsko.  Rozkládá se na ploše 46,6 km2 v nadmořské 

výšce 225 m; leží v severní části Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské 

vrchoviny, v rovině, která se nazývá Haná. Je vzdálen 20 km od Olomouce.  Městem prochází 

rychlostní komunikace R46, která je vedena okrajem města v nadzemním obchvatu.  

Mapa v příloze č. 15. 

Městské části: Prostějov – město, Domamyslice, Čechovice, Krasice, Drozdovice, 

Vrahovice, Čechůvky.  

Počet obyvatel: 47 165 (2005, tento údaj zahrnuje i oddělenou část Držovice)  

SWOT analýza města v příloze č. 16. 

 

Historie města Prostějov 

Město Prostějov s bohatou a slavnou historií leží v samotném srdci úrodné Hané, na cestě, 

která odedávna spojovala evropský jih s evropským severem. Svůj název odvozuje 

od historicky doloženého velmože Prostěje. Roku 1141 vstupuje do dějin jako nevelká osada 

Prostějovice. Roku 1495 zahájilo město stavbu hradeb s valem a baštami u bran. Plumlovské 

panství s městem Prostějovem náleželo dvěma významným rodům: v letech 1495 - 1599 

pánům z Pernštejna a v letech 1599 - 1848 knížecímu rod Lichtenštejnů. V letech 1521 

až 1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici, dnes je zde Prostějovské muzeum. 

Během třicetileté války došlo ke zpustošení města a v roce 1697 vypukl velký požár. 
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Následná přestavba po požáru dala městu barokní ráz. Osvícenské reformy se projevily 

v oblasti zdravotnictví, školství, náboženství, ve správě města. Především díky židovské obci 

se Prostějov stává významným obchodním a průmyslovým střediskem. V oboru textilní 

konfekce (ve velkém produkované od 40. let 19. století), získal na konci století výsadní 

postavení v celém Rakousku-Uhersku (třetinovým podílem na celkové produkci státu). 

Podle výsledků sčítání obyvatel v letech 1872 a 1890 byl Prostějov třetím největším městem 

na Moravě po Brnu a Jihlavě. Po roce 1918 pokračoval hospodářský i kulturní rozvoj města.  

 

 

 

Mikroregion Plumlovsko 

Vznikl 15. 1. 2004 pro rozvojovou spolupráci venkovských obcí jako právnická osoba 

neziskového charakteru. Mikroregion se skládá z obcí Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, 

Plumlov, Prostějovičky, Stínava a Vícov. Mapa oblasti mikroregionu Plumlovsko v příloze 

č. 17. Plumlovská přehrada sousedí těsně s obcí Mostkovice, ale název přehrady je odvozen 

podle známější obce, na jejímž katastrálním území také leží. Poblíž přehrady je také 

významná památka -  Plumlovský zámek s Podhradským rybníkem. Historická mapa oblasti 

i se zaniklými rybníky a obcí Stichovice je v příloze č. 18. 

 

 

Plumlov 

Město Plumlov se nachází v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané. 

Je známé v okolí díky rekreační oblasti na Plumlovské přehradě. Plumlov je vzdálen 8 km 

od města Prostějov, leží v nadmořské výšce 308 m. Rozloha Plumlova je 11,51 km2. Historie 

města Plumlova sahá až do 13. století, a je nejvíce spojena s dominantou města, Plumlovským 

zámkem a zbytky hradu. 

 

Plumlov má i své místní části, jimiž jsou další přilehlé malé obce, které mají pouze osadní 

výbory;  správu zajišťuje město Plumlov. Těmito obcemi jsou Hamry, Soběsuky a Žárovice. 

Žárovice - Jsou vzdálenější částí města Plumlova. V Žárovicích je pouze osadní výbor.  

Soběsuky - Obec blíže k Plumlovu. 

Hamry - Nejvzdálenější  část Plumlova, má také osadní výbor. 

Celkově je má Plumlov téměř 2 500 obyvatel.  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


Diplomová práce                                                                                                                                       Revitalizace vodní nádrže Plumlov 

33 

 

Mostkovice 

Obec Mostkovice je nevelkou obcí, často občany Prostějova označována za jednu z částí 

města, neboť Prostějov svým rozvojem směrem na Mostkovice se obci čím dál více přibližuje. 

První zmínka o obci je z roku 1131. V roce 1325 byly Mostkovice spojeny s Plumlovem díky 

majitelům, pánům z Kravař. V letech 1880 - 1990 Mostkovice se staly místní částí Prostějova; 

od roku 1991 jsou znovu samostatnou obcí. V dnešní době jsou Mostkovice zemědělskou 

vesnicí, ležící na obou březích řeky Hloučely.   

Katastrální výměra obce je 8,33 km2  a počet obyvatel v současné době  činí  1328.  

 

 

Stichovice (figurují zde jen jako katastrální území) 

Poprvé byly v historii zapsány v roce 1078 v dokumentech kláštera Hradisko v Olomouci.  

Obec Stichovice se nacházela mezi Plumlovem a Mostkovicemi, z důvodu stavby přehrady na 

původním Stichovickém rybníku, zanikly Stichovice společně s ním. Až v roce 1935 se 

hovoří o Stichovicích, kdy se na jejich  katastru začalo stavět vojenské letiště. Stavba byla 

rychlým tempem dokončena před mnichovskými událostmi. Za 2. světové války se letiště 

stalo významným opěrným bodem německé armády a bylo rozšířeno. Po válce se Stichovice 

staly vojenským prostorem, kde sídlil vojenský opravárenský podnik letecké techniky.  

 

 

 

 

3. 2.  Hloučela 
Hloučela v celkové délce 39 km s plochou povodí 131 km2, nazývaná na svém horním toku 

Okluka, pramení 2 km severně od obce Buková (Drahanská vrchovina) v nadmořské výšce 

578 m a má podobu malé bystřiny. Hloučela zásobuje vodou Plumlovskou přehradu;  náleží 

do správy Povodí Moravy, správy Lesů ČR a část, protékající vojenským újezdem Březina, 

patří do správy Ministerstva obrany ČR – Vojenských lesů a statků ČR. Mapa povodí 

Hloučely – příloha č. 19. 

 

V povodí Hloučely najdeme z hlediska flóry teplomilné druhy i typické druhy karpatské, 

i druhy z vyšších poloh. Jako některé specifické rostliny uvádím len žlutý, koniklec 
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velkokvětý, divizna brunátná, růže galská, rozrazil klasnatý, habr obecný. Z teplomilných 

živočichů zde můžeme nalézt vzácné druhy motýlů, plže trojzubku stepní nebo kudlanku 

nábožnou. V řece Hloučele se vyskytuje 15 druhů ryb, můžeme zde spatřit střevli potoční 

nebo raka říčního, který je kriticky ohroženým druhem. Celkově je povodí Hloučely 

zajímavé, protože protéká jak krajinou bez lesů, kde převládají rozlehlá pole a naopak 

krajinou, kde jsou rozlehlé lesní komplexy. Pole v povodí Hloučely zaujímají 40 % plochy, 

což ve vztahu  k průměru  ČR je stav podprůměrný. Jde však o nerovnoměrné rozložení; 

 v katastrálním území najdeme rozlohu 20 % polí, v Plumlově 46 % polí, v Krumsíně 72 %, 

Mostkovicích 73 % a ve Vícově dokonce 85 % polí. Podíl zahrad a sadů je přibližně 

3 % z plochy povodí. Jak bylo uvedeno, je povodí Hloučely různorodé z hlediska ekologické 

stability. Proto je doporučeno vytvořit v povodí Hloučely biokoridory v délce 18 km a 21 ha 

nových biocenter převážně na zemědělských půdách. Biokoridor je souvislý pás vegetace 

odlišné od okolí, který umožňuje migraci živočichů a rostlin. 

 

Pole v povodí Hloučely jsou orána často až na hranu koryt vodních toků v nejnižších úrovních 

svahů, což způsobuje při deštích smyvy jak půdy, tak smývání hnojiv a postřiků. Tím dochází 

k vnikání chemických látek do tekoucích vod či průsakem do vod spodních. Vlivem 

používání chemických látek na polích ztrácí půda i voda své vlastnosti, ztrácí živiny 

a zhoršuje se její kvalita, stejně jako se narušuje ekologická stabilita dané oblasti.   

 

Navrhovanými opatřeními pro snížení plošných zdrojů znečištění, která je nezbytné 

uplatňovat, je: správná zemědělská praxe, diferenciované využívání půdy v krajině, zvýšení 

retence živin v povodí, optimalizace lesnického hospodaření, uplatňování protierozních, 

protipovodňových a revitalizačních opatření; dále je třeba eliminovat znečištění a smyvy 

z orných půd, vytvářet travní porosty na zranitelných půdách, vytvářet infiltrační pásma, 

chránit údolní nivy (převést vybrané pozemky na trvalé travní porosty), vymezit ekologicky 

významné segmenty v krajině, doplnit (obnovit) chybějící krajinné prvky typické pro danou 

lokalitu, provádět komplexní pozemkové úpravy, preventivní opatření, omezovat znečištění 

a hnojení. 
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Infiltrační pásma převádí povrchový odtok při přívalových deštích do půdního profilu. Chrání 

tak před smyvy půd, hnojiv a jiných nečistot do vodních toků, chrání se tak ekologická 

stabilita lokality, vytváří se úkryty pro živočichy, zpevňují se břehy a zvyšuje se samočistící 

schopnost přírody. Významný je také estetický prvek těchto opatření, který dotváří typický 

ráz dané krajiny. (Infiltrační pásmo viz příloha č. 20). 

 

Jak již vyplynulo z řady provedených průzkumů a studií, Hloučela je velkou příčinou 

masivního rozmnožování sinic v Plumlovské přehradě. Právě Hloučela sbírá svými přítoky 

živiny z polí, svahů a obcí, kterými protéká. Jedná se o celé povodí řeky Hloučely. Mapa děl 

v povodí Hloučely – příloha č. 21. 

 

 

3. 3.  Vodní díla v zájmovém území Plumlovské přehrady 
Plumlov je malé město, ale má vodní díla, známá i v okolí. Mimo předmětnou přehradu to 

jsou: 

1. Bídelec – rybník byl vybudován na potoku Roudník před rokem 1590. Jeho plocha je 

přibližně 3 ha a je používán jako chovný rybník. 

2. Podhradský rybník – byl založen již před rokem 1490 na řece Hloučele, do které 

před Podhradským rybníkem vtéká říčka Osina. Plocha rybníka je kolem 20 ha. Kolem 

roku 1800 byl vybudován na rybníce splav. Podhradský rybník se nalézá před 

přehradou Plumlov a spojuje je stejný tok. Nyní je Podhradský rybník využíván jako 

chovný rybník a slouží také k rekreaci. Je zde letitý autokempink Žralok; od roku 

2002 je město Prostějov jeho provozovatelem. 

3. Vodní mlýn se nachází na Podhradském rybníku; v roce 1920 byl přestavěn a sloužil 

jako vodní elektrárna. Od roku 2000 je možné se zde ubytovat, funguje totiž jako 

Penzion ve mlýně. 

4. Hamerský rybník v nedalekých Hamrách, který je ve správě rybářů. 
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3. 4.  Plumlovská přehrada 
Přehradní nádrž byla vybudovaná z důvodu zamezení povodňových průtoků na dolním toku 

řeky Hloučely. Již od středověku trpěly Stichovice i Mostkovice povodněmi, které 

postihovaly i město Prostějov. U Plumlova bylo postaveno několik rybníků, ale voda často 

protrhávala hráze, rozlévala se a ničila majetky.  Stávalo se to především v období jarních 

měsíců, kdy se nakumulovala voda z tání sněhu, rozmrzání půdy nebo při dlouhotrvajících 

deštích.  Povodeň v roce 1563 protrhla hráze rybníků;  byla tak silná, že vyplavila i pohřbená 

těla ze hřbitova v Mostkovicích. Další velká povodeň se opakovala v roce 1591. V roce 1610 

se sílou povodně protrhly 4 rybníky – Hamerský, Podhradský, Zlechovský, Stichovický 

a voda zaplavila vesnice až k Prostějovu. Povodně tedy bývaly jevem obvyklým s ničícími 

následky. Poslední velká povodeň byla v roce 1900, ale následky nebyly tak katastrofální jako 

v předchozích případech. O několik let později se začalo jednat o možných variantách 

ochrany před povodněmi;  o výstabě přehrady, která by případným katastrofám zabránila. 

V obdobích sucha byl problém s vodou opačný; vody byl nedostatek a ztrácely se i spodní 

vody, což mělo za následek, že studny obyvatel vysychaly a koryto řeky Hloučely bylo 

prázdné.  I to přispělo k rozhodnutí postavit zde vodní dílo.  

 

 První návrh na stavbu přehrady byl vypracován již v roce 1909. Architektonický projekt viz 

příloha č. 22. Koncem listopadu roku 1911 byl požádán Zemský výbor markrabství 

moravského o povolení ke stavbě údolní přehrady v katastru Stichovic a Plumlova.  

 

Výbory zúčastněných vesnic s výstavbou nesouhlasily, měly pádné důvody proti stavbě 

přehrady a doporučovaly pouze prohloubení původních 2 rybníků a zesílení a zvýšení jejich 

hrází, což by bylo i ekonomicky mnohem přijatelnější. Poté přišly s návrhem výstavby 

přehrady, ne však na současném místě, ale výše proti proudu řeky, nad obcí Hamry. V Brně 

však Zemský moravský výbor zhodnotil situaci a rozhodl se pro stavbu přehrady dle 

původních plánů. 

 

Přehrada měla být postavena do 5 let od zahájení stavby. Musely být sepsány dohody 

s obcemi a Zemský výbor odkoupil potřebné pozemky i nemovitosti za cenu odhadnutou jako 

náhradu za vyvlastnění objektů. Původní 2 rybníky Stichovický a Zlechovský patřily až do 

roku 1912 městu Prostějov, ale zanikly, aby mohly tvořit novou údolní přehradu. Více 

o stavbě v příloze č. 23-25. 
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Plumlovská přehrada patří k nejstarším přehradám na našem území, protože její výstavba 

s plánovaným dokončením se datuje na počátek éry přehrad na našem území. Sice se setkala 

s potížemi při stavbě, ale původní projekt byl dodržen s výjimkou několikanásobného zvýšení 

ceny stavby. 

 

Přehrada náleží do vodohospodářské soustavy povodí řeky Moravy, je vybudovaná na řece 

Hloučele a  leží na jejím 9,7 km. Na přehradním přítoku nad přehradou byly postaveny 

ochranné hráze rybníka, zabraňující zaplavení lokality Běliska.   

 

Účelem Plumlovské přehrady je ochrana, která snižuje povodňové průtoky a dále akumuluje 

vodu pro trvalé zajištění průtoku pod přehradou, zajišťuje odběr povrchové vody z toku pod 

přehradou, a také může za určitých podmínek sloužit jako provizorní zásobárna pitné vody 

pro město Prostějov. V současné době slouží k rekreaci, vodním sportům a chovu ryb. 

 

Rozloha přehrady činí 68 ha. Její maximální obsah je 5 566 000 m3 a maximální hloubka 

je 12 m. Přehrada je v koruně 6 m široká, vede jí komunikace; hráz je zemní sypaná s jílovým 

těsněním;  je 465 m dlouhá a 19 m vysoká;  délka vzdutí je 1,9 km při maximální hloubce 

11 m. Má 2 výpusti s profilem 1,2 m. 

 

 

 

3. 4. 1.  Vodní elektrárna na přehradě 
Přehrada má svou malou vodní elektrárnu, která vyrábí elektrickou energii z přírodního 

zdroje;  je nenáročná na obsluhu a neškodí životnímu prostředí.   

 

Elektrárna na Plumlovské přehradě je jednoturbínová, její výkon je 0,031MW. Rovnotlaká 

turbína typu Banki – Cink pracuje na principu regulace nátoku pracovní plochy na oběžné 

kolo. Regulační segment otevírá a uzavírá najednou celou nátokovou komoru. Schéma 

Bankiho turbíny v příloze č. 26. Provozovatelem přehrady i elektrárny je Povodí Moravy, s. p. 
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3. 4. 2.  ČOV Plumlov 
Výstavba ČOV  Plumlov významně přispěla ke zlepšení kvality vody v nádržích ve městě 

i v přehradě. Zahájení řízení o stavbě kanalizace a ČOV začalo v roce 1999. O zřízení žádalo 

město Plumlov, aby zamezilo vtékání splaškových vod do rybníků ve městě. 

První etapa výstavby kanalizace začala v polovině roku 2001, kdy bylo postaveno 1 218 m 

kanalizace. Ve druhé etapě přibyla další kanalizace o celkové délce 5 800 m a ČOV, která je 

od roku 2004 v trvalém provozu. ČOV (fotografie v příloze č. 27) je složena z provozního 

objektu (technické a elektronické vybavení, počítače apod.), dešťové zdrže, dále ze dvou 

aktivačních nádrží, dvou usazovacích nádrží, z dmýchárny uskladňovacích kalových nádrží.  

ČOV Plumlově je dvoustupňová. 

1. První stupeň (primární) – přitékající surová odpadová voda je zbavována nečistot 

v česlích a sítech, odstraňují se tuky a pak voda sedimentuje. 

2. Druhý stupeň (sekundární) – navazuje na primární, kdy sedimentovaná voda je 

provzdušňována a znovu přichází další sedimentace. Tento stupeň je možné rozdělit 

na 3 podstupně:  

-  Sekundární stupeň bez odstraňování nutrietů (sloučenin dusíku a fosforu). 

-  Sekundární stupeň s denitrifikací (přeměna dusičnanů na elementární dusík). 

-  Zlepšený sekundární stupeň (nitrifikace, denitrifikace a defosfatizace). 

3. Třetí stupeň (který v Plumlově chybí) – je dalším nezbytným stupněm k odstranění 

rozpuštěných a nerozpuštěných látek, které zůstaly ve vodě po druhém stupni čištění. 

Látky mohou být organické nebo nerozpouštěné, prvky jako (vápník, draslík, síran, 

dusičnan, fosfor) nebo složité komplexní syntetické organické sloučeniny. Limity 

(CHSK, BSK5, NL, N-NH4) se zpřísňují a proto musí být  ČOV rozšířeny o další 

stupeň – terciární, nebo musí být vybaveny novým zařízením, umožňujícím toto 

čištění.  

 

Recipientem vody z čistírny je Podhradský rybník. V posledních letech je patrný negativní 

vliv látek, které jsou obsaženy ve vodách ze sekundárního stupně čištění. Proto jsou stále 

zkoumány nové postupy, jak zdokonalovat čištění a odstraňovat škodlivé látky. Na ozdravení 

a revitalizaci jak povodí řeky Hloučely, tak vody v Podhradském rybníku i v přehradě je 

požadováno, aby ČOV v Plumlově měla i třetí (terciární) stupeň čištění odpadních vod 

(ve kterém bude z vody odstaněn dusík a fosfor). Tím pádem by z čistírny vytékala voda 

zbavená převážné části škodlivin. 
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3. 4. 3.  Problém vodní nádrže Plumlov 
Přibližně od roku 1990 ve svých volebních programech měla řada místních a regionálních 

politiků uveden bod, který se týkal nápravy každoročně se opakujících problémů přehrady 

s  nevyhovující vodou. V období teplého počasí (nejvíce pak v letních měsících) dochází na 

přehradě každoročně k masovému rozvoji sinic, které znečišťují vodu, a hygieniky je zde 

každoročně zakázáno koupání z důvodů vzniku možných zdravotních potíží. Špatná jakost 

vody je jak v přehradě, tak v Podhradském rybníku, ze kterého voda přitéká do přehrady. 

Voda bývá zelené barvy, neprůhledná a páchnoucí, občas jsou vidět i uhynulé ryby a jiní 

živočichové. Hlavním viníkem je masivní výskyt sinic (podrobněji příloha č. 28 a 29). 

 

Při nevyhovující jakosti vody ke koupání, kdy vzniká pro koupající riziko ohrožení zdraví, 

vydává Krajský hygienická stanice (KHS) zákaz koupání. Vydaný zákaz je zveřejňován na 

úřední desce KHS, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a na 

úředních deskách všech okolních obcí. Zákaz koupání je rovněž povinen zveřejnit 

provozovatel přehrady. Současně je zákaz koupání předáván ke zveřejnění hromadným 

sdělovacím prostředkům. Respektování zákazu koupání je individuálním rozhodnutím 

každého koupajícího se občana.6  

 

Návrhy na řešení dlouholeté problematické situace se hledaly dlouho, byla navrhována velká 

škála opatření. Soubor opatření byl umístěn na internetu a občané mohli dle vlastního uvážení 

volit variantu zásahu na přehradě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6  Zdroj:  http://www.khsolc.cz/obcanum_vody.aspx                                                                                                        dne 1. 4. 2009  
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Tabulka č. 3. 4. 3. 1  Navrhované způsoby řešení problematiky výskytu sinic ve VN 

  Jak vyřešit problematiku sinic v přehradě?   
1. Pozemkové úpravy nad přehradou (meze, příkopy, odtokové struhy).   
2. Aplikace bioenzymů.             
3. Vybagrování Podhradského rybníka.         
4. Revitalizace Podhradského rybníka s rozšířením.       
5. Vybagrování Plumlovské přehrady.         
6. Aplikace huminových látek.           
7. Postupné odsávání dna Plumlovské přehrady.       
8. Obnovení staré hráze Plumlovské přehrady s malým přepadem.     
9. Aplikace ječné slámy.             

10. Nasazení ryb likvidující fytoplankton.         
11. Prokysličování dna vháněným vzduchem.         
12. Obnovení rákosového porostu.           
13. Použití přípravku PAX18.           
14. Nedělat nic - nechat být a čekat.           
15. Mechanická vířidla dna a postupné odplavování bahna.       

+ Kvalitnější kanalizace v Plumlově, Žarovicích, Soběsukách, Hamrách. 
Odkanalizování Krumsína. 
Odkanalizování obcí na horním toku Hloučely - Lipová, Buková, Malé Hradisko 
Osvěta zacházení s vodou a používání ekologicky šetrných výrobků 

 

Zdroj: Informace z ankety z www.proprostejov.eu  (z června 2007), vlastní zpracování po prostudování materiálu.  

 

POZNÁMKA 

Čísla 1-8 – hodnoceny jako vhodné a realizovatelné varianty dle názoru obyvatel. 

Čísla 9-15 – hodnoceny jako nevhodné návrhy řešení. 

+ pozitivní aktivity spojené s problematikou Plumlovské přehrady. 

 

3. 4. 4.  Revitalizace vodní nádrže 
Přehrada stárne, a proto v ní dochází k akumulaci škodlivých látek.  Od svého uvedení do 

provozu nikdy nebyla vypuštěna a radikálně čištěna. Příčinou výskytu sinic jsou především 

vysoké koncentrace látek, kterými se sinice a jiné organismy živí a které podporují jejich 

množení (dusík a fosfor). V přehradě je tedy velké množství organických sedimentů 

usazených na dně, obsahujících kultury sinic, schopných se ve vegetačním období 
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rozmnožovat. Stálý přísun znečištění ze zdrojů zemědělských, komunálních a průmyslových 

do přehrady má za následek neustále se zhoršující kvalitu vody. Látky se sem dostávají 

pomocí spodních vod ale i přítoků, do kterých vnikají látky z povrchu  polí.   

 

Protože se jedná o problematiku letitou, je do ní zapojena řada zúčastněných aktérů, pracovní 

skupiny, zástupci obcí, apod. Problematikou Plumlovské přehrady se zabývá Povodí Moravy, 

s. p., Krajský úřad v Olomouci, Městský úřad v Prostějově, město Prostějov, Plumlov, obce 

Mostkovice a Mikroregion Plumlovsko. Pro nápravu stavu byla zpracována řada studií 

odborníky, kteří zkoumali možné metody nápravy. Studie svými náklady přesáhly již milion 

Kč. Jedná se o rozsáhlý problém, který se týká nejen nekvalitní vody ve VN, ale je to problém 

i celého povodí Hloučely.   

 

 

 

4. Zhodnocení přínosů revitalizace 
Revitalizace přehrady pomocí aplikace různých metod, chemických či technických, trvá již 

3 roky. V roce 2007 pro zlepšení stavu kvality vody byla provedena řada opatření, která měla 

napravit každoročně opakující se problémy. Na vodní hladinu byl instalován sběrač vodního 

květu a řas, který zlepšoval alespoň estetické hledisko vodní hladiny. Do vody byly 

aplikovány látky (polyaluminium chlorid, modifikované huminové látky, huminové látky 

a přírodní rašelina). V jednotlivých oddělených čtvercových nádržích, uzavřených po obvodu, 

s otevřeným dnem i víkem se zjišťovalo, jak působí jednotlivé aplikované látky na čistotu 

vody. (Viz příloha č. 30 a informace o látkách v č. 31) Bylo nutné zjistit, který z uvedených 

přípravků bude nejvhodnější pro aplikaci po celé ploše přehrady. Všechny použité látky 

musely být bezpečné (splňovat určité limity), aby nezpůsobily závažné ekologické problémy 

v přehradě i v jejím blízkém okolí. 

 

Výsledek experimentální aplikace chemických látek na sinice byl pozitivní, protože byl 

u všech použitých přípravků zaznamenán úbytek sinic (zjištěno kontrolními rozbory 14 dní po 

aplikaci pomocí fluorometru).  Problémem je, že aplikace nemá dlouhodobý účinek. Grafy 

účinnosti po aplikaci jednotlivých látek do VN jsou uvedeny níže.  
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Graf č. 4. 1  Účinnost huminových látek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Studie Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, Experimentální mezokosmy (studie ze září 2007) 

 

 

Graf č. 4. 2  Účinnost látky PAX 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Studie Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, Experimentální mezokosmy (studie ze září 2007) 

 

Přípravku PAX 18 bylo celkově za 2 roky (2007 a 2008) aplikováno 400 tun, což znamená 

vzhledem k jeho složení, že v bahně je obsaženo 40 tun hliníku. Pro sezónu 2009, jestliže 

nastane opětovné přemnožení sinic, se Povodí Moravy, s. p. chystá znovu použít tuto látku.  

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


Diplomová práce                                                                                                                                       Revitalizace vodní nádrže Plumlov 

43 

 

Obyvatelé přilehlých obcí, stejně jako chataři se obávají o kvalitu vody ve svých studních. 

Mají strach předvším z toxicity hliníku. Protože přehrada má nezpevněné dno, dochází 

k průsakům, které mohou obsahovat látky, aplikované do přehrady. Proto se provádí 

pravidelné rozbory;  měří se toxiny v nádrži a přilehlých vodách a studních; jsou 

kontrolovány vzorky bahna a rybího masa a jiných vodních organismů. 

 

 

4. 1.  Bagrování 
Od podzimu 2008 se provádí bagrování přehrady po neúspěšné dlouhodobé eliminaci sinic 

přípravkem PAX 18. Pro omezení vnikání živin z odpadních vod domácností byla 

vybudována kanalizace a ČOV v Krumsíně a v Plumlově a dále byly realizovány 

předčišťovací (zachytávací) nádrže. Ani tyto investice nezlepšily situaci v přehradě, proto 

bylo rozhodnuto odstranit sediment přehrady bagrováním. 

 

Plánovaný proces bagrování je zamýšlen na období tří let, od roku 2009 do 2011. Je nutné 

získat co nejdříve stavební povolení na tuto rozsáhlou akci. Návrh projektu revitalizace 

Plumlovské přehrady na odtěžení sedimentů byl vypracován v únoru 2009. Tím byl vytvořen 

předpoklad včasné žádosti o dotace z MZE. Ministerstvo v oblasti vodního hospodářství 

vyhlašuje programy, ze kterých je možno financovat opatření na vodních dílech. Programem 

pro tuto problémovou oblast je „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba 

vodních nádrží“. Tento program je vyhlášen na období 2007-2012. Žadatelem o podporu 

z programu může být právnická či fyzická osoba, zapsaná v evidenci zemědělského 

podnikatele, nebo organizační jednotky ČRS nebo MRS, které provozují chov a lov ryb 

minimálně na 20 ha vodních ploch, včetně předmětu podpory. 

 

V případě žádosti o podporu na odbahnění musí být katastrální výměra vodní plochy  rozmezí 

1-30 ha a průměrná hloubka sedimentu musí dosahovat minimálně 40 cm; přiloženo k žádosti 

musí být výškopisné a polohopisné zaměření sedimentu.7 Celková revitalizace přehrady musí 

být dokončena do roku 2012, jinak by musely být dotační prostředky na tuto akci vráceny. 

 

                                                             
7  Zdroj:  http://mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=2&ids=2732&val=2732                                                                                      dne 7. 4. 2009 
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Postupně se bude Plumlovská přehrada upouštět od konce léta 2009 až do úplného vypuštění. 

Musí se vypouštět pozvolně, aby bylo možno zachránit živočichy nejen z přehrady, ale také 

z řeky Hloučely, která z ní vytéká. Je nutno najít místo na přemístění mlžů a ryb, kterých je 

v přehradě na 22 druhů (je možné zde nalézt i sumce).  

 

Plánované akce výlovu a bagrování se týkají také Podhradského rybníka, který vytváří 

přehradě jakousi přednádrž. Vypuštění a bagrování Podhradského rybníka bude probíhat 

současně s výstavbou dvou menších nádrží, které budou zachytávat splavované bahno 

s látkami z polí. Tyto rybníčky budou kaskádovitě situovány před Podhradským rybníkem 

tak, aby co nejvíce zamezily  usazování naplavených částic v rybníku. 

 

Po úplném vypuštění a vymrznutí přehrady by na jaře 2010 mělo začít bagrování sedimentu, 

který je nestejnoměrně rozmístěn po dně přehrady (ve výšce 40 až 130 cm). Po celý rok 2010 

tedy Plumlovská přehrada zůstane bez vody. Po odtěžení sedimentu a upravení dna by měla 

přes zimu 2010 opět vymrznout. Od roku 2011 s táním sněhu a jarními dešti by se měla 

pozvolna napouštět. Jako první „zkušební“ sezóna bude léto 2011. V roce 2011 by měla být 

přehrada v takové podobě, jako ji znali turisté a místní obyvatelé před lety. 

 

 

4. 2.  Sediment 
Letitými nánosy se snížila hloubka Plumlovské přehrady i Podhraského rybníka. Protože 

přehrada nebyla nikdy vypuštěna, dá se hovořit téměř o stoletém sedimentu. I když v nádrži 

lehce cirkuluje voda, dochází k nánosům.  

 

Existují tři varianty, jak může být naloženo s vybagrovaným sedimentem. Vše záleží 

na podrobných rozborech. Jestliže sediment bude obsahovat velké množství toxických látek, 

je považován jako toxický odpad a musí být skládkován. Jestliže bude množství škodlivých 

látek nadlimitní, může se jednat o rekultivaci, kdy za použití určitých metod se budou látky 

z bahna postupně odstraňovat až do jeho „relativně čisté podoby“, potom s ním může být 

nakládáno jako se zeminou. A pokud bude rozbor bezproblémový a shledán za bezpečný, je 

možné s bahnem nakládat jako s  neškodnou zeminou, která může být použita na pole jako 

orná půda.  
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Podle odborných rozborů je však sediment neškodný, netoxický a zdravotně nezávadný, proto 

je možné s ním dále nakládat bez dalšího zpracování.  

 

Provedené odborné studie, zkoumání, rozbory, aplikace látek si již vyžádaly milióny korun. 

Mé následující přibližné výpočty jsou provedeny pomocí orientačních cen, zjištěných 

v průběhu zpracování diplomové práce. 

 

Tabulka č. 4. 2. 1  Odhadované finanční náklady na aplikovaný PAX 18 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

VÝPOČET 

Celková cena = 400*23800 

 

Dle ceníků chemikálií vhodných pro úpravy vod, byla uvedena pouze částka za 1 kanistr 

(obsahující 34 kg látky PAX 18). Pro zjištění celkové sumy za látku počítám s celkovým 

množstvím látky aplikované za 3 roky do vody Plumlovské přehrady (cca 400 t), bez ohledu 

na změny cen. 

Ve výsledné orientační ceně je zahrnuta pouze prodejní cena látky PAX18, tzn. není v ceně 

zahrnuta suma za aplikaci, potřebný materiál, nástroje a mzdy. Výsledná cena dle mého 

úsudku může být přibližně stejná, protože při množstevním odběru mohou být prodejci 

nabídnuty slevy kupujícím.  

 

Pro stanovení celkových finančních nákladů je nutné vědět, kolik sedimentu bude vytěženo, 

aby bylo možné propočítat náklady na jeho odstranění. Proto odhaduji i množství těžených 

sedimentů následujícím způsobem. 

PAX 18 

   Použití látky PAX 18 Množství Kč 

Cena za kanistr 34kg 809,2 

1t = 29,411 kanistrů 1t 23 800 

CELKEM 400t 9 520 000 
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Tabulka č. 4. 2. 2  Odhadované množství těženého sedimentu v Plumlovské přehradě 

Plumlovská přehrada   

  Základní údaje Hodnoty   

Plocha 1/3 z 60 ha 20   

Vrstva sedimentu 0,4-1,3 m 0,95   

CELKEM     190 000    m3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4. 2. 3  Odhadované množství těženého sedimentu v Podhradském rybníce 

Podhradský rybník   

  Základní údaje Hodnoty   

Plocha 1/3 z 20 ha 6,6   

Vrstva sedimentu 0,4-1,3 m 0,95   

CELKEM       62 700    m3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

VÝPOČET 

Celková plocha bagrovaného sedimentu = plocha 1/3 rozlohy * vrstva sedimentu 0,95 m 

 

POZNÁMKA 

Horní část přehrady (bývalý Zlechovský rybník) nedosahuje takových hloubek, jako část 

spodní, obsahuje tedy i méně sedimentů. Ze zjišťovaných studií vyplynulo, že množství 

je od 40 cm do 1,3 m sedimentu na dně. 

 

Pro výpočet uvažuji s výškou sedimentu 0,95 m na přibližnou plochu 1/3 rozlohy. 

Stejné údaje použiji i pro Podhradský rybník. 
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Cena uložení zeminy se pohybuje kolem 230 Kč/m3. Nákladní automobily ujedou přibližně 

20 km (naložení, trasa cca 10 km v terénu při plném naložení, vyložení, trasa zpět cca 10 km 

a čas přibližně 2 h v dopravě), při využití automobilu TATRA 815 s nosností nákladu do 

6 t. Protože se jedná o zeminu, která bude obsahovat vodu (bahno), není možné ji navršit 

nad nákladní prostor auta. Odhaduji, že 5,42 m3 sedimentu bude naloženo na nákladní prostor 

jednoho auta, aby nebylo přetíženo; předpokládám, že 1 m3 sedimentu bude mít hmotnost 

1 tuny.  

 

 

Počet aut = 190 000 / 5,42 = 35 055 (zaokrouhleno na tisíce) tj. 35 000 aut. 

Odhadované množství odtěženého sedimentu pouze z přehrady tj. 190 000 m3 odveze 

asi 35 000 aut tohoto typu.  

 

Tabulka č. 4. 2. 4  Odhadované finanční náklady na palivo nákladního auta 

TATRA 815    

Spotřeba paliva (bez nákladu)   25 l/100 km 

Spotřeba paliva s nákladem od 30-50 l/100 km 35 l/100 km 

Spotřeba paliva s nákladem a trasou 20 km 7 l/20 km 

Cena paliva   NAFTA 25 Kč/l 

Cena v Kč za spotřebu nafty 1 naloženého auta na trase 20 km  175 

Cena v Kč za naftu odhadovaného množství 35 000 aut 6 125 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4. 2. 5  Odhadované finanční náklady na mzdy pro řidiče nákladních aut 

Mzda řidiče nákladního auta 
Mzda za hodinu v Kč 100 
Délka trasy - 2h 200 
Počet tras 35 000 
Celková mzda v Kč 7 000 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4. 2. 6  Odhadované finanční náklady na těžbu a odvoz sedimentu 

Cena za těžbu a odvoz sedimentu 

    Kč/m3 Přehrada/Kč Rybník/Kč Společně/Kč 

Cena za těžbu 200 38 000 000 12 540 000 50 540 000 

Cena za dopravu 800 152 000 000 50 160 000 202 160 000 

CELKEM   190 000 000 62 700 000  252 700 000  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 4. 2. 1  Cena za těžbu a odvoz sedimentu předená do grafu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

VÝPOČET 

Cena za těžbu = Kč/m3(těžby)*odhadované množství sedimentu (údaje z předchozího textu) 

Cena za dopravu = Kč/m3(dopravy)* odhadované množství sedimentu (údaje z předchozího 

textu) 
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POZNÁMKA 

Cena za holé výkopové práce bagrem se pohybuje od 450-700 Kč/h bez DPH. Cena musí 

zohledňovat práci vykonanou bagristou – odhaduji, že může vybagrovat asi 4 m3 za hodinu 

a transfer do nákladního auta aj. = 200 Kč/m3 za těžbu. Cena dopravy – zohledňuje transport 

sedimentu, cenu spotřebovaného paliva, uložení, mzdy, prostoje aj. 

 

 

Může být tedy vytěženo kolem 190 000 m3 bahna, které je čisté. Na jeho odstranění ze dna 

Plumlovské přehrady bude potřeba asi 35 000 nákladních aut, které jej rozvezou po okolních 

polích. Jsou plánovány 3 trasy výjezdu z přehrady, každá jiným směrem, aby se provoz 

nákladních aut prostorově rozdělil a zamezilo se i zvýšenému hluku v jednom směru; rovněž 

proto, aby byly minimalizovány dopady na ŽP. 

 

Vybagrovaný sediment bude rozptýlen na pole v lokalitě kolem přehrady, přesněji do oblasti 

v okolí Plumlovské přehrady, přesněji na Záhoří, kde překryje desítky hektarů půdy, která má 

kamenitý charakter. Je povoleno, že vrstva sedimentu umístěného na pole může mít výšku 

60 cm; v projektu se předpokládá vrstva do výše 30 cm na větší plochu polí (asi kolem 80 ha).  

  

 

Tabulka č. 4. 2. 7  Celkové odhadované náklady na revitalizaci Plumlovské přehrady 

Odhadovaná celková cena revitalizace 

Odhadované ceny     Kč 

Provedené rozbory, průzkumy, studie 3 000 000 

Aplikace PAXU 18   9 520 000 

Výstavba 2 kaskádovitých rybníků 30 000 000 

Celková náklady na bagrování 252 700 000 

CELKEM     295 220 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4. 2. 1  Celkové odhadované náklady na revitalizaci Plumlovské přehrady 

Odhadovaná celková cena revitalizace převedená do grafu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Předpokládané náklady na realizaci projektu revitalizace Plumlovské přehrady představují 

(dle mého odhadu) tři sta milionů Kč. Skutečné množství sedimentu bude známé až při 

realizaci bagrování po vypuštění přehrady, mnou odhadované množství se tedy může 

od skutečnosti lišit.  

 

Přesná kalkulace celkové revitalizace bude známá až po realizaci; jednak bude upřesněn 

objem sedimentu a jednak vzhledem k nestabilitě ekonomiky, celosvětové krizi a měnícím se 

politickým podmínkám, budou upřesněny postupy a rozsah navrhovaných úprav, které budou 

realizovány v daném časovém harmonogramu. 

 

Na projektu se budou finančně podílet jednotlivé obce, mikroregion, město Prostějov, 

Olomoucký kraj a dále dotace z MZE a z fondů EU.  

Údaje o financování jsou přibližné, odvozené z obdobných, již provedených akcí. Informace 

k analýze financování mi totiž nebyly poskytnuty žádnou ze zúčastněných stran. 

 

Pro zhodnocení je použito, vzhledem k nedostupnosti podkladů předmětné akce, údajů z  již 

úspěšně dokončené revitalizace přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Přehrada Bystřička 

v příloze č. 32 a 33.  
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4. 3.  Přínosy a důsledky revitalizace 
Revitalizace přehrady a její viditelné výsledky jsou v horizontu 10 až 15 let, kdy by měla být 

přehrada plně ozdravena. Navíc se nejedná pouze o problém jedné vodní nádrže, ale i dalších 

nádrží nad přehradou a lokality celého povodí řeky Hloučely. Vše je nutné provádět bez 

dalších škod na ŽP v podmínkách udržování ekologické stability prostředí. Je nutná výstavba 

či dostavba kanalizací ve všech přilehlých obcích a důkladné čištění odpadních vod, 

aby nežádoucí látky nebyly podnětem pro navrácení sinic do přehrady. Rovněž musí být 

eliminovány černé stavby v oblasti toků a vodních nádrží., 

 

Negativně působí současný stav na podnikání v této, dříve velmi využívané rekreační oblasti.  

Problém je i v oblasti trhu s nemovitostmi. Lokalita Plumlovské přehrady nabízela pozemky 

pro výstavby chat či rodinných domů. S letitými problémy přehrady zájem investorů upadal, 

až nastala situace, kdy  vlastnící své rekreační objekty začali  prodávat.   

 

Jiný příklad, kde byl uplatněn postup revitalizace bagrováním usazenin, nebyl efektivní. Jedná 

se o Olšovecký rybník v Jedovnici, který se stejně jako Plumlovská přehrada potýkal 

dlouhodobě se sinicemi. Efekt bagrování byl bohužel neuspěšný. Specialisté tvrdí, že jakmile 

se letitý sediment poruší, „spící sinice“ se probudí a dostanou se do zbytkové vody vodní 

nádrže. Po opětovném napuštění se budou znovu množit. Voda v Olšovci je kalná, zelená, 

neprůhledná i mimo sezónu. V příloze č. 34 je fotografie z bagrování dna vypuštěného 

rybníka, a v příloze č. 35 fotografie aktuálního stavu z května 2009. 
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5. Závěr 
 

Případ Plumlovské přehrady není ojedinělý. Celá řada nádrží a rybníků se s problémem sinic 

potýká. Nelze svádět vinu na vedení jednotlivých správců, či obce mající objekty ve svém 

katastrálním území. Ani nelze říci, že za to mohou nezodpovědní lidé, kterým je osud 

životního prostředí lhostejný.  

 

Zachování a ochrana přírody resp. životního prostředí by měla být záležitostí a zájmem 

každého člověka na této planetě. Neboť tak jako my potřebujeme přírodu, příroda potřebuje 

nás, abychom jí pomohli tam, kde jsme ji poškodili a kde není schopna se vlastní silou 

obnovit.  

 

Začít žít ekologičtější život můžeme kdykoliv. Informovanost v tomto směru nám rozhodně 

nechybí a záleží na nás, ne na nařízení obce či zavedení přísné státní politiky, abychom 

dodržovali určitá pravidla udržitelného rozvoje ŽP a pro jeho zachování pro budoucí 

generace. 

 

Pro celkovou analýzu problematiky Plumlovské přehrady jsem musela prostudovat řadu knih, 

studijních materiálů, článků z oblastí ŽP a studií vlastní problematiky předmětné přehrady a 

povodí Hloučely. Považuji toto studium (jiných oblastí než pouze ekonomických publikací) 

za velice přínosné a rozšiřující můj obzor do jiných směrů.  

 

Cílem diplomové práce bylo ukázat komplikovanost revitalizace vodní nádrže (časová, 

dokumentační, náročnost prací a využití techniky) a posouzení jednotlivých opatření (včetně 

těch neúspěšných), která byla provedena za účelem eliminace znečištění vody Plumlovské 

přehrady.  

 

Dílčím cílem bylo také přibližně stanovit finanční náklady na revitalizaci. Náklady bylo nutné 

odhadnout z důvodu neposkytnutí informací od účastníků, zainteresovaných na revitalizaci. 

Domnívám se, že mnou odhadované finanční náklady jsou reálné. 

 

Při řešení problematiky diplomové práce - Revitalizace Plumlovské přehrady jsem využila 

metody analýzy, dedukce, komparace a popisu.  
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Pro projekt revitalizace přehrady je žádoucí se poučit příklady jak pozitivními, tak 

i negativními (VD Bystřička a rybník Olšovec). Jak dopadne revitalizace Plumlovské 

přehrady, se ukáže časem. Je to akce rozsáhlého charakteru, jež si vyžádá čas, vysoké finanční 

náklady a zapojení řady odborníků, firem i jednotlivců a veřejné správy. Věřím ve zdárný 

výsledek stejně jako místní obyvatelé a subjekty zapojené do revitalizace. Věřím, že přehrada 

bude zase vyhledávanou atraktivitou Prostějovského regionu, která sem opět navrátí cestovní 

ruch. 
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