
Příloha č. 1  Hydrologický cyklus 

 
Zdroj: http://dsvoboda.eu/obrazky/vyuka/kvinta/fyzickogeograficka_%20sfera/hydrosfera/obeh_vody.jpg               dne 4. 3. 2009 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2  Rozšiřující informace o EIA 

EIA působí jako prevence před znečišťováním a odstraňováním negativních vlivů již u jejich 

vzniků a předchází poškozování ŽP. Tento proces je používán více jak 20 let ve vyspělých 

hospodářských zemích. Je založen na posuzování působení nových (projektovaných) staveb 

na životní prostředí. EIA může být použit při těžbě nerostných surovin, dále při stavbě 

přehrad, výstavbě nových rychlostních komunikacích (včetně nových silnic), výstavbě 

železničních koridorů, může se zabývat také výstavbou nových továrních komplexů. Proces 

EIA je prováděn vždy před zahájením výstavby, po zveřejnění projektu. Veřejnost je v tomto 

procesu zapojena a může projevit svůj postoj (písemně či diskusí). To znamená, že realizace 

projektu závisí na analýze EIA a jejich výsledcích. Teprve na základě rozborů EIA se 

rozhodne, zda bude projekt realizován. 
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Příloha č. 3  Ekologicky šetrné výrobky a služby – jak získat ocenění 

Pro získání označení ekoznačky musí žadatel podat žádost na vydání, dle příslušné směrnice 

a poté agentura rozhodne o licenčním přidělení ekoznačky. Žadatelé žádají o ekoznačku 

na výrobek nebo na službu. 

Pro získání ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek“ činí registrační poplatek 20 000 Kč. 

Žadatel může vyžadovat slevu, maximální uplatňovaná sleva může být 50%: 

- jedná- li se o podnik do 10 zaměstnanců, zaplatí za registraci 10 000 Kč, 

- podnik malý nebo střední zaplatí 15 000 Kč, 

- firmy s EMS nebo ISO 14001, 14024, zaplatí 17 000 Kč.  

Roční poplatek činí 0 Kč. Poplatek za prodloužení smlouvy je dle doby užívání. 

První prodloužení je zdarma, druhé a další v pořadí činí 2 000 Kč. 

 

Pro získání ekoznačky „Ekologicky šetrná služba“, kdy jde především o turistické ubytování 

a služby v kempech, činí registrační poplatek 10 000 Kč. Slevy platí pro stejné subjekty 

uvedené v „Ekologicky šetrný výrobek“. S tím rozdílem, že sleva je pro všechny stejná. 

Po slevě zaplatí 5 000 Kč.  

Roční poplatek činí 5 000 Kč a lze na něj uplatňovat slevu ve výši 50 %, tj. 2 500 Kč.  

 

 

Příloha č. 4  Tabulka konkrétních „Ekologicky šetrných výrobků nebo služby“ v ČR 

Real WC čistič Tekutý čisticí prostředek na toalety. 

Balakryl Profi V2040 Univerzální akrylátová nátěrová barva. 

Lunaht a Nuvolaht Plynové kondenzační kotle. 

Kaspo Světelné infrazářiče. 

ASUS N10, N20, N50 Přenosné počítače (notebooky). 

Huhtamaki – výrobky z násavné kartonáže Krabičky a proložky na vejce. 

Papírové ručníky - Merida Výrobky z recyklovaného papíru 

Tesil Polyesterové vlákno z druhotné PET 

Latex univerzální Latexová barva 

Lena Natur Prostředek na mytí nádobí 

Bihol Hydraulický bioolej 

Hotel Adalbert – Břevnovský klášter, Praha Turistická ubytovací služba 
Zdroj: z portálu http://www.cenia.cz, vlastní zpracování po prostudování dokumentů 
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Příloha č. 5  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – rozšiřující text 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro politiku obchodní, 

zahraničně ekonomickou, státní průmyslovou, tvorbu jednotné surovinové politiky, 

využívání nerostného bohatství, energetickou, teplárenskou, plynárenskou, těžební, 

úpravu a zušlechťování ropy, zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, 

rud a nerud. MPO je ústředním orgánem pro průmysl strojírenský, 

elektrotechnický a elektroniku, hutnictví, chemický průmysl a zpracování ropy, 

gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, kožedělný a polygrafický, textilní a oděvní, 

papíru a celulózy a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, sběrné suroviny 

a kovový odpad, zdravotnickou výrobu. 

 

MPO je také ústředním orgánem pro vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční 

obchod a podporu exportu, věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory 

podnikání a pro věci živnostní, technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií, elektronické komunikace a poštovní 

služby. Má na starost věci komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti 

Ministerstva zemědělství. Současným ministrem průmyslu a obchodu je pan Ing. Evžen 

Tošenovský. Další činnosti a organizace zřízené MPO jsou v příloze č 6.  
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Příloha č. 6  Další činnosti MPO a organizace jím zřízené 

 

Činnosti MPO jsou následující, koordinuje zahraničně obchodní politiku ČR ve vztahu 

k jednotlivým státům, zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních 

a ekonomických dohod včetně komoditních dohod, realizuje obchodní spolupráci s ES, 

ESVO, WTO a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními, 

řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských 

styků se zahraničním, posuzuje dovoz dumpingových výrobků a přijímá opatření na ochranu 

těchto výrobků, řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů. 

 

Organizace přímo zřízené MPO 

- Česká obchodní inspekce – orgán státní správy, organizační složka státu. Ředitele 

jmenuje ministr průmyslu a obchodu. Kontroluje osoby prodávající a dodávající výrobky 

a zboží na vnitřní trh, kontroluje dodržování podmínek jakosti zboží a výrobků včetně 

zdravotní nezávadnosti, podmínek skladování a dopravy, dodržování podmínek 

bezpečnosti, zda nedochází ke klamání spotřebitele atd. 

 

- Puncovní úřad – orgán státní správy, vykonává puncovní kontrolu, ověřuje ryzost 

výrobků, provádí puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů, 

plní úkoly dle puncovního zákona. Puncovnictví je jednou z nejstarších činností 

při ochraně zájmů spotřebitele. 

 

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – organizační složka 

státu. Zaměřen na harmonizaci technických předpisů, technické normalizace, metrologie, 

zkušebnictví. Kontrola dodržování norem České republiky i Evropské unie.  

 

- Státní energetická inspekce – organizační složka státu, ředitele jmenuje a odvolává 

ministr průmyslu a obchodu. Má na starost elektroenergetiku, teplárenství, plynárenství. 

 

- Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva – organizační složka státu, provádí ověřování 

a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, 

střeliviny a ochranné prostředky odolné vůči střelám, střepinám a nožům. Spolupracuje 

s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany.  
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- Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest – příspěvková organizace 

státu, posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých 

a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací, získávání zahraničních 

investic z oblasti výroby, strategické služby, technologická centra. 

 

- Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade – příspěvková organizace. Hlavní 

úkol je pomoci českým vývozcům především z řad malých a středních firem, prosadit se na 

zahraničních trzích, rozvoj exportních aktivit, usnadnění zájemcům vstoupit na 

mezinárodní trhy. 

 

- Český normalizační institut – příspěvková organizace, náklady jsou hrazeny především 

z prodeje českých norem a dalších služeb. Institut se zabývá tvorbou českých technických 

norem, návrzích tech. norem (vydávání, změny, zrušení), poskytování informací, plnění 

povinností vyplývajících z členství v mezinárodních a evropských normalizačních 

organizacích. 

 

- Česká metrologický institut – příspěvková organizace, zajišťuje jednotnost a přesnost 

měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti.  

 

- Správa úložišť radioaktivního odpadu – organizační složka státu, zajišťuje bezpečné 

ukládání radioaktivního odpadu v souladu s požadavky na ochranu člověka a životního 

prostředí. 

 

- Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt – příspěvková organizace, zabývá se 

komunikačními přenosy, poštovními službami a přenosy, službami a sítěmi elektronických 

komunikací, elektrickou bezpečností, elektromagnetickou kompatibilitou. 

 

- Státní výzkumný ústav materiálu – a. s. bez účasti státu, ale podílí se na projektech 

financovaných z ministerstev.   
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Příloha č. 7  Financování schválených projektů z OPŽP 

Analýza projektů schválených k financování OPŽP k 17. 3. 2009 

 Prioritní osa Počet 
projektů 

Celková výše 
podpory (v Kč) 

 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a 
snižování rizika povodní  253  20 981 362 840 

 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí   10  48 871 463 
 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie  582  5 871 538 403 
 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží  433  5 214 939 215 

 5 - Omezování průmyslového znečištění a 
environmentálních rizik   3  17 601 964 

 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny  1067  5 264 474 086 
 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu  3   66 964 644 

 Celkem  2351  37 465 752 615 
Zdroj: http://www.sfzp.cz/sekce/88/op-zivotni-prostredi/                                                                                                               dne 27. 3. 2009 

 

 

 

Příloha č. 8  Rozdělení OPŽP do jednotlivých oblastí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.sfzp.cz/gallery/9/2791-opzp_obecne_vysoke_rozlisen.gif                                                                                dne 27. 3. 2009  
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Příloha č. 9  Legislativa 

Na ochranu životního prostředí má ČR řadu právních norem, to stejné platí o vodách, ovzduší, 

odpadech, nakládání s odpady, hnojivech apod.  

 

V oblasti ŽP jsou stěžejními zákony: 

Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/ 1992 Sb. 

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP. 

Zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. 

 

V oblasti vody a vodního hospodářství jsou stěžejní legislativou: 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). 

Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích. 

Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Zákon č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Zákona č.526/1990 Sb., o cenách. 

Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření a jakosti vod. 

 

V oblasti odpadového hospodářství jsou stěžejními zákony: 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. 

Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady. 

Zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb., pomocných půdních látkách. 

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. 

Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění č. 521/2002 Sb. 

 

 

Normy 

Normy ISO 14000 – Systémy environmentálního managementu, zkráceně jen EMS. 

ISO 9001:2000 – Management jakosti. 

ISO14001:2004 – Systém řízení. 
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Příloha č. 10  Analýza životního prostředí na našem území po roce 1989 – rozšiřující text 
 
Ovzduší se po nastavení přísnějších pravidel (norem) zlepšilo, od roku 1989 do 1994 poklesly 

emise oxidu siřičitého o 36 %, oxidu dusíku dokonce o 60 % a emise prachu o 49 %. Měrné 

emise oxidu siřičitého na hlavu jsou ale dvojnásobně převyšující průměr států OECD, 

kde tento limit tvoří 52,6 kg/obyv./rok, v ČR to je 123 kg/obyv./rok, ale v oxidu dusíku je ČR 

na poměrně dobré hranici s 36 kg/obyv./rok a průměr OECD je 43,3 kg/obyv./rok.  

 

V oblasti dopravy jsou sníženy požadavky na veřejnou nákladní dopravu (železniční 

a silniční). Ale dochází k velkému nárůstu osobní automobilové dopravy. Koncentrace 

dopravy se zvýšila tedy na dálničních tazích i ve větších městech, vzrostla hlučnost a také 

se zvýšilo vypouštění škodlivin do ovzduší, protože ne všechna motorová vozidla měla v té 

době katalyzátory. Ke snižování znečištění přispělo jak používání katalyzátorů, tak provoz 

vozidel na bezolovnatý benzín.  

 

Hlučnost je problém, který musí snášet přibližně 20 % obyvatel na našem území. K nadměrné 

hlučnosti přispívá výstavba silničních komunikací a dálnic, a také zvýšený počet dopravních 

prostředků. Také mezinárodní doprava, která má přes naše území dobré trasy, přispívá 

k hlučnosti.  

 

Radiace – od roku 1986 nedošlo k žádnému zvýšení radiace na našem území, ani ke zvýšení 

obsahu umělých radionuklidů. Hodnoty toxických látek jsou v přijatelné úrovní a většina 

z potravin dle výsledků šetření leží pod úrovní hygienických limitů.  

 

V průmyslu dochází ke snižování výroby, celková restrukturalizace zasahuje do všech odvětví 

a zastaralé provozovny se častokrát ruší. Méně nákladné vychází nová výstavba, 

než přestavba nevyhovujících prostor či strojů. Díky tomu dochází ke snížení emisí 

škodlivých látek v ovzduší a také ke snížení množství vypouštěných odpadních vod. 

Přísné normy, nová legislativa, mezinárodní úmluvy přispěli také ke zlepšení. 

Omezování chemické výroby a účinnější čištění a filtry, přispěly ke snížení koncentrací 

toxických látek v povrchových vodách. Výrazně byla omezena spotřeba látek, které snižují 

účinnost ozónové vrstvy a výroba chlorovaných uhlovodíků. Ke zlepšování stavů vod přispěly 

nejvíce čistírny odpadních vod, které byly postaveny, rozšířeny na různé stupně a velikosti.  
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Povrchové vody se dostaly na výrazně lepší stav z hlediska znečištění. Pokleslo znečištění, 

které vzniká následkem vypouštění odpadních látek do vod. U BSK o 55 %, u nerozpustných 

látek o 43 %, u látek z ropy dokonce o 64 %, u anorganických solí o 25 %, u acidity (alkality) 

o 72 %. Pitná voda a její jakost se v některých oblastech nepatrně zhoršila a podzemní voda 

obsahovala nadlimitní počty dusičnanů, ropných látek a CHSK.   

 

Ekologické zátěže vznikají hromaděním nevyužitelného odpadu zahrnující kontaminaci látek 

z výrobních provozů, půdy, horninového prostředí a podzemních vod, nebezpečné skládky 

odpadů, zejména zvláštní a nebezpečné látky.  

 

Odpadové hospodářství nebylo v minulosti moc známé. Monitorování odpadů se neprovádělo 

pravidelně. V roce 1991 bylo vyprodukováno 180 mil. tun odpadů (dle Programů odpadového 

hospodářství 1992-1993). Koncem roku 1994 bylo v provozu již 1511 skládek, ale jen 

280 splňovalo právní požadavky. Dále byla v činnosti zařízení na třídění odpadu, recyklaci 

a regeneraci odpadů (54 zařízení), biologické zpracování odpadů (27 zařízení). Celkem bylo 

210 spaloven odpadů, ale pouze 38 splňovalo emisní limity. 

 

Zemědělská produkce byla v minulosti dosti využívána a do roku 1994 poklesla produkce 

v zemědělství na tvorbě HDP na 4,5 %. Celková obdělávaná půda byla snížena na 74 % 

a sníženy byly stavy i chovaných hospodářských zvířat. V důsledku toho klesá spotřeba 

dusíkatých hnojiv, fosforečných hnojiv, insekticidy zůstávají na stejné úrovni, ale klesá 

i spotřeba herbicidů a fungicidů.   

 

Půda obsahuje také toxické kovy, ty byly zjištěné v 1,5 % zemědělské půdy a jednalo se 

o Cd (kadmium), Cr (chróm), Hg (rtuť), Pb (olovo). Vyšší obsah olova a kadmia byl zjištěn 

v Praze. Do roku 1993 byla si 4 % půdy narušených těžbou rekultivována a pokračovalo 

ubývání ploch narušených acidifikací. Regenerace přírodní složky ŽP je zdlouhavá záležitost, 

probíhá velmi pomalu a ne vždy je původní stav obnoven. Lesy, zhruba 65 %, jsou poškozeny 

imisemi, také se snižuje jejich odolnost vůči škůdcům a tím se zhoršuje kvalita dřevin. 

Lesy zaujímají asi 33 % území a jejich výměra vzrůstá s programy na obnovení lesů. 

Je vhodné dosáhnout 43 % lesnatosti území, aby byly zajištěny mikroprodukční funkce 

v ochraně lesů. Lesní hospodářství se také podílí na tvorbě HDP, ale v poměrně malé části. 1 

                                                             
1  [13] 
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Příloha č. 11  Schéma institucionálního zabezpečení vodního hospodářství v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sylaby Ing. E. Skřídlovské do předmětu Ekonomika veřejného sektoru 
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Příloha č. 12  Mapa vodstva v ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/vodopis/erby/spravnipovCR.gif                                                                   dne 25. 4. 2009 
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Příloha č. 19  Povodí Hloučely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.iris.cz/download.php?soubor=3                                                                                                           dne 25. 4. 2009 
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Příloha č. 13 Vodní stavitelství, vodní díla na našem území a typy konstrukcí přehrad 

Zmínky o počátcích vodního stavitelství a pozůstatky staveb využívajících vodu je možné 

najít na mnoha místech naší planety. První přehrady se stavěly již několik tisíciletí před naším 

letopočtem na vodních tocích pro zadržování vody v období sucha, tedy z hlediska závlahy 

pro zemědělství (oblasti Číny, Egyptu, Japonska a Mezopotámie) a jako ochrana 

před povodněmi. Tehdy byly stavby ještě primitivní konstrukce. Jsou známé ochranné hráze 

proti záplavám, závlahové kanály v Mezopotámii z doby asi 4000 let př. n. l. 

Nejstarší přehrada byla postavena z dusané hlíny se zděnými přepážkami v Egyptě přes údolí 

Garawi asi 3 000 let př. n. l. Další významnou v Egyptě byla na břehu Nilu a to 2900 let 

př. n. l., kdy přehrada byla 15 m vysoká a 450 m dlouhá. Přehrada byla 108 m dlouhá 12 m 

vysoká a měla dvojitou kamenitou hráz. Kolem období 2500 př. n. l. se odhaduje výstavby 

vodovodů v Babylónii a Sýrii. Kolem roku 1200 př. n. l. byly vyrobeny první vodovody 

z pálené hlíny na Krétě, v Řecku a na severu Afriky. V Asii patřil k největším starověkým 

stavbám Císařský kanál v Číně a ve starověké Indii se nacházelo kolem 50 000 nádrží. 

Římské impérium bylo na vodostavby expertem. Stavělo mnoho přehrad a z této epochy 

známe i věhlasné akvadukty. Také už v té době mysleli na vody odpadní, které byly odváděny 

kanalizačními sběrači. Díky své kolonizační činnosti ve středomoří stavěli Římané přehrady 

i v koloniích. Nejznámější dodnes stojící a funkční jsou ve Španělsku. Přehrady byly 

postaveny 200 let př. n. l. Proserpina u Meridy, přehrada 19 m vysoká a 427 m dlouhá, 

a Cornalbo také u Meridy, která je 24 m vysoká a 200 m dlouhá.1  

 

Ve středověku výstavba vodních děl upadala. Vše záviselo na geografických podmínkách 

a množství vody. Přehrady se tedy dříve stavěly spíše v oblastech s nedostatkem srážek a pro 

nedostačující zavlažování území. Vnitrozemské oblasti s dostatkem srážek, řečišť, jezer a tůní 

nové vodní plochy až tak nepotřebovaly.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Seznam dalších zdrojů – Sylaby č. 8 
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Vodní nádrže na našem území 

Území našeho státu se v minulosti spíše věnovalo rybníkářství než výstavbě přehrad. I když 

rybníky měly také své hráze se stavidly, tak konstrukce nebyly příliš složité. 

- Nejstarší rybník na území našeho státu je Bošilecký, poblíž Veselí nad Lužnicí, 

který byl vybudován již v roce 1355.  

- Následuje rybník Dvořiště nedaleko Lomnice nad Lužnicí je z roku 1367. Rybník, 

který vznikl přehrazením Miletínského potoka, má hráz 10 m vysokou a 550 m 

dlouhou. 

- Rybník Jordán z roku 1492, který má 18 m vysokou hráz. Původně byl stavěn pro 

zásobování Tábora vodou. 

- Staňkovský rybník 1549, hráz 15 m vysoká. 

 

Přehrady: 

v Pilská u Příbrami (18. století); 

v Rozgrund u Banské Štiavnice z roku 1744, hráz má vysokou 30 m; 

v Jevišovice z roku 1896 s konstrukcí tížnou (zděnou) a 25 m vysokou hrází; 

v Bystřička u Vsetína z roku 1912 s gravitační hrází 36 m vysokou; 

v Les Království; 

v Labská přehrada z roku 1916 s gravitační hrází; 

v Bílá Desná, v roce 1916 byla protržena; 

v ve 40. let 20. století byly vybudovány přehrady z litého betonu – Vranovská přehrada, 

Brněnská přehrada; 

v Mostiště na řece Oslavě z roku 1961 s 35 m vysokou hrází; 

v Orlík na Vltavě z roku 1963 s gravitační hrází 91 m vysokou, který nejobjemnější 

nádrží a nejrozsáhlejší a nesložitější přehradou u nás;  

v Vrchlice s klenbovou hrází 40 m vysokou z roku 1970; 

v Dalešice z roku 1979 postavené na řece Jihlavě, 100 m vysoká kamenitá hráz (tato 

přehrada je nejhlubší v ČR s hloubkou 85,5 m), je také dílem s druhou nejvyšší 

sypanou hrází v Evropě; 

v Dlouhé Stráně, patřící k nejmladším přehradám v ČR jsou v Jeseníkách. Na vrcholu 

kopce ve výšce 1350 m je vybudovaná přehrada oválného tvaru, která má přečerpávací 

vodní elektrárnu. Tato elektrárna je nejvýkonnější vodní elektrárnou v ČR s výkonem 

2x325 MW a největším spádem 510,7 m. Elektrárna patřící ČEZu má největší reverzní 

Francisovy turbíny v Evropě.  
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Druhy přehrad – dle typu hráze 

Typy sypaných přehrad můžeme rozčlenit podle materiálu použitého na stavbu.  

1. U přehrad zemních je základní staticky působící stavební hmotou soudržná nebo 

nesoudržná zemina.  

2. U přehrad kamenitých je základní hmotou kámen bez pojiva získaný z rozpojených 

hornin.  

3. Přehrady balvanité jsou z velkých balvanů, jako základního stavebního prvku.  

4. U smíšených přehrad se setkáme s kombinací předchozích, kdy stabilizační část 

je z části kamenitá a z části zemní.  

 

Další přehrady jsou mohutnější a pevnější konstrukce, aby byly schopny zadržet vodu 

v krajině, která není geologicky stejně formovaná, mezi kopci, na svazích či stráních. 

Jejich hráz je vysoká a zadržují obrovské množství vody. Betonové, železobetonové a zděné 

mohou být různé konstrukce to typu: 

1. gravitační, 

2. gravitační lehčené, 

3. pilířové, 

4. členěné, 

5. klenbové, 

6. se stálým poloměrem, 

7. se stálým středovým úhlem

 

 

Základní (stručný) postup při stavění nové přehrady 

1. Musí se najít vhodné místo, kde by mohla být nová přehrada. 

2. Různými rozbory se zjistí velikost vodnatost povodí. Tím se určuje, zda bude přehrada 

sezónně nebo celoročně napuštěná. 

3. Podle předchozích bodů a rozborů se určí přesné místo, které je pro stavbu 

nejvhodnější. 

4. Provede se geologický průzkum terénu. 

5. Vydlabe se přehradní těleso a zapustí se do skály. 

6. Začne se s výstavbou hráze, která se staví odspoda a voda se nechává odtékat. 

7. Hráz se uzavře a začne se s pozvolným napouštěním přehrady. Doba napouštění závisí 

na vydatnosti vodních toků a spodních pramenů, přičemž se pořád nechává puštěný 

odtok z přehrady. 

8. Jestliže má přehrada vodní elektrárnu, tak může být spuštěna až ve chvíli, 

kdy je přehrada téměř naplněná. 
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Příloha č. 14  Mapa Prostějovského regionu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: http://www.trasovnik.cz/k_olom/prostej/pv_mapa.gif    dne 23. 3. 2009 

  
 
 
 
 
 
Příloha č. 15  Mapa Prostějova a blízkého okolí 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://mapy.mestopv.cz/gshtml304/cgi-bin/gsa10.cgi                                                                                                        dne 24. 3. 2009 
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Příloha č. 17  Mapa Mikroregionu Plumlovsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zdroj: 

http://mapy.crr.cz/tms/isr/html/isr/index.php?BBOX=3629222%2C5471021%2C3658872%2C5495690&client_lang=cz_win&subproject=m

ikro&MAP=isr_html&client_type=map_html&WIDTH=500&HEIGHT=416&m_next_time=1&m_search_box_type=6&m_in_extent_info=

true&m_search_box_type=6&m_next_time=1&m_map_size=middle_map&m_isr_html=true&m_zoombar=1                         dne 25. 4. 2009 

 

 

 

 

Příloha č. 18  Historická mapa z období 1836-1852 oblasti Plumlovské přehrady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz/#x=139109888@y=133804416@z=13@mm=A                                                                              dne 25. 4. 2009 

 
1. Bídelec 
2. Podhradský rybník 
3. Plumlov 
4. Zlechovský rybník – již neexistující 

 
5. Stichovický rybník – již neexistující 
6. Stichovice – již nexistující 
7. současná oblast obce Mostkovice 
8. řeka Hloučela 
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Příloha č. 16  SWOT analýza Prostějova a přilehlých částí 

 

Slabé stránky 

Městu i přilehlým obcím dlouhodobě ubývá obyvatelstvo, podle šetření statistického úřadu 

patří Prostějov i jako okres k jedněm, kde žije nejvíce obyvatel v poproduktivním věku 

(průměrný věk je 40 let). Jelikož ubývá obyvatel, ruší se školky i některé základní školy 

(případně slučují s jinými). Z toho vyplývá i propouštění zaměstnanců. Rušení a uzavírání 

provozů v podnicích, které mají v Prostějově dlouhou tradici (OP Prostějov). Nemocnice, 

která nemá dobrou pověst. Přehrada, která má letité problémy v letní sezóně a je málo 

využívána. 

 

 

Silné stránky  

Je zde dostatek škol včetně tří gymnázií, je tu odnož Technické univerzity Liberec (Textilní 

fakulta) a také detašované pracoviště Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Ekonomická fakulta). 

Dostatek sportovních areálů všeho druhu, proto bývá Prostějov označován jako městem 

sportu. Město má staletou zkušenost v oblasti textilního průmyslu a strojírenství. Jako známé 

firmy bych jmenovala OP Prostějov, Koutný, Toray Textiles Central Europe, Gala, Palírna u 

Zeleného stromu – Starorežná, Hanácké železárny a pérovny, DT vyhýbkárna a mostárna. Je 

zde řada supermarketů, které zaměstnávají velký počet lidí, nejnovějším z nich je 

INTERSPAR. Město má hodně volných zelených prostranství a celkově se snaží doplňovat 

stavy zeleně. Protože se nachází v rovinném terénu, je tu dostatek cyklistických stezek, které 

se neustále prodlužují. 

 

 

Příležitosti 

V blízkosti města se nachází Plumlovská přehrada a k ní přilehlá rekreační oblast, Plumlovský 

zámek. Letité problémy s vodou, kdy bývá v letní sezóně vyhlášen hygienickou stanicí zákaz 

koupání v přehradě, kvůli sinicím. Také je neúplně využitý potencionál textilního průmyslu. 

Ve městě Prostějově jsou 3 koupaliště a největší z nich je centrum s několika bazény, 

tobogány, hřišti apod. Přesný název Aquapark Koupelky neboli Městské oddechové 

a sportovní centrum v Prostějově - Krasicích provozuje Domovní správa Prostějov, s.r.o. Je to 

jedna z možností jak přilákat turisty. Hodně návštěvníků přilákají každoroční tenisové turnaje, 

kterých se účastní známé osobnosti nebo Mistrovství světa v diskotancích, také známé 
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Hanácké slavnosti či poetický a divadelně zaměřený Wolkerův Prostějov. Prostějov má 

vhodnou polohu, je ve středu Moravy, jak již bylo zmíněno. Jeho předností pro rozvoj 

turistiky je i budování cyklistických tras, což se v posledních letech opravdu děje. Jelikož leží 

na rovině, jsou zde splněny podmínky i pro nenáročné cyklisty, kteří si rádi vyjedou na 

projížďku bez neustálého stoupání. Na výběr je mnoho tras.   

 

 

Ohrožení  

Městské části se chtějí osamostatnit, z toho vyplývá další úbytek obyvatel ve městě = méně 

finančních prostředků. Stalo se tak v případě Držovic (s počtem kolem 2000 obyvatel) – nový 

název pro obec je Držovice na Moravě. Velké firmy opustili město – např. Vitana, která zde 

měla jednu ze svých továren. OP Prostějov – z jeho kapacit a prostorů se dnes využívá 

poměrně malá část a s dlouhodobou krizí se problémy jen zvětšují. Postupně se propouští 

zaměstnanci kvůli snižování stavů a přetrvávající krizi. Podstatně menší návštěvnost 

Prostějova i přilehlého okolí v letních měsících – špatná pověst Plumlovské přehrady.  
 

 

Jak se ve městě žije, pohled na současný stav 

Subjektivní pohled, na oblast kolem města i samotné město, je dám mým pobytem 

v Prostějově. Je to město střední velikosti, ve kterém žiji od narození, a líbí se mi tu. Je to 

poklidné město, kde se dá spokojeně žít, protože je zde dostatek veškerého vybavení – 

dostupnost infrastrukturních služeb, vzdělávání, zdravotnických zařízení i sportovišť 

a kulturních památek jak ve městě, tak v přilehlém okolí. V posledních letech se tu rozmáhají 

výstavby větších nákupních center a k nim přilehlých obchodů, jedná se především o řetězce, 

které najdeme téměř v každém větším městě. V současnosti lidé z vesnic jezdí na větší 

nákupy do takových center z důvodu dostupnosti veškerého zboží, častokrát levnějšího nebo 

v akčních nabídkách, i za cenu projetého benzínu či jízdného. Trendem dnešní doby je, 

že z těchto nákupů se stávají rodinné výlety. Proč tedy nevyužít již projetých peněz 

a nepodívat se i na jiná zajímavá místa? Z tohoto důvodu si myslím, že by každá obec měla 

dbát na všestrannou vybavenost a udržovanost svých památek a atraktivních míst. 1 

                                                             

1 Vlastní zpracování dle subjektivního hodnocení místa, jako obyvatele lokality a použité údaje z mojí bakalářské práce 

(Seznam dalších zdrojů č. 1). 
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Příloha č. 20  Infiltrační pásmo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Studie HYDROEKO: Obnova ekologické stability krajiny ve vybrané části povodí Hloučely 

Břehové porosty svým kořenovým systémem upevňují zeminu, luční porosty brání smyvu orné 
půdy blíže k břehu. Břehové a luční porosty tvoří společně ochranné pásmo vodního toku. 
 
 
Příloha č. 21  Povodí Hloučely s vodními díly a rozložením krajiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Studie PÖYRY – Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov (studie z června 2007) 

1. Ohraničená plocha povodí Hloučely 

2. Hamerský rybník 

3. rybník Bídelec 

4. Podhradský rybník 

5.  Plumlovská přehrada
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Příloha č. 22  Projekt Plumlovské přehrady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://nd.blog.cz/p/plumlovskaprehrada.blog.cz/obrazky/21763253.jpg                                                                       dne 16. 4. 2009 
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Příloha č. 23  Informace o stavbě Plumlovské přehrady 

Stavba přehrady byla povolena vodoprávním výměrem c. k. okresního hejtmanství 

v Prostějově, kterým byly schváleny i plány. Stavba byla započata již na podzim roku 1912. 

Začalo se stavět v napuštěném Stichovickém rybníce, kdy se hráz začala sypat přímo 

do rybníka. Ale bylo potřeba vypustit vodu ze stavební jámy, proto byla vyhloubena jímka 

400 m dlouhá, která byla ze dvou štětinových stěn tvořící koryto široké 2 m. Byly použity 

piloty o průměru 30 cm a prkna tlustá 10 cm a dlouhá až 12 m. Potom se začalo bagrovat 

bahno. V létě roku 1914 musela být stavba přerušena z důvodu 1. světové války. V roce 1920 

postihla velká voda rozestavěnou přehradu a způsobila škody. Protrhla se rozestavěná hráz, 

voda se valila na vesnice a brala vše, co jí přišlo do cesty. Fotografie ze stavby v příloze č. 24 

a 25. Opětovně se se stavbou přehrady pokračovalo až v roce 1921. Kromě místních 

a najatých pracovníků se na stavbě podíleli i italští zajatci, kteří těžili kámen. Kámen se 

odstřeloval ze skály u přehrady a zajatci ho ručně pomocí vozíků na kolejích dopravovali 

až na hráz. Až v roce 1933 byla přehrada dokončena a začala se napouštět. Zdlouhavá 

a přerušovaná stavba měla za následek, že se stavební náklady původního projektu na stavbu 

přehrady zvýšily nakonec 12x. Kolaudace Plumlovské přehrady proběhla v roce 1936, 

provedl ji Zemský úřad v Brně.  

 

Příloha č. 24  Stavba přehrady ve fotografiích I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://nd.blog.cz/p/plumlovskaprehrada.blog.cz/obrazky/33223130.jpg                                  dne 16. 4. 2009 
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Příloha č. 25  Stavba přehrady ve fotografiích II - pokračování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Zdroj: http://plumlovskaprehrada.blog.cz/0808/stavba-prehradni-hraze-ve-fotografiich-ii             dne 16. 4. 2009 
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Příloha č. 26  Schéma Bankiho turbíny 

a)   řez turbínou         b) řez turbínou s popisem 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://ekowatt.cz/uspory/img/uvod/voda_01.jpg                 Zdroj: http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/banki-savka.gif 

a, b ) ze dne 21. 12. 2008 

 

 

 

 

Příloha č. 27 ČOV v Plumlově – autor díla ČOV - společnost VEGA (Hranice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.vegaspol.cz/refer/plumlov_2b.jpg                                                                                                                     dne 20.12.2008            
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Příloha č. 28  Sinice 

Sinice jsou mikroorganismy žijící ve vodě (příloha č. 29). Jsou to přirozené součásti vodních 

ekosystémů a vyskytující se téměř ve všech typech povrchových vod. Nachází se ve vodách 

velmi čistých i ve vodách znečištěných v podobě nárostů (nánosů) na pramenech, 

na kamenech, jsou také součástí fytoplanktonů rybníků, rekreačních i VN. Z vodárenského 

hlediska jsou v normálním stavu (množství) neškodné a neznehodnocují vodu. Při přemnožení 

(zvýšení množství) a po delší době bez zásahu, vytváří na stojatých vodách vodní květ. 

Vodní květ je definován jako přemnožení sinic, které vytváří útvary plovoucí ve vodě 

a na vodní hladině spatřitelné okem. S problematikou sinic se setkáváme již řadu desetiletí. 

Avšak s rozvojem rekreační turistiky, využívání přírodních koupališť a zvýšení kvality života 

z hlediska zdravotní bezpečnosti o nich slýcháváme stále častěji. Jestliže jsou ve VN sinice 

nežádoucí a je potřeba s nimi bojovat, nabízí se několik variant. Jsou to různé způsoby 

a metody jak sinice eliminovat úplně nebo snížit jejich obsah ve vodě na přijatelné množství. 

Je možné využít například tyto metody, které jsou prospěšné, ale nezaručují 100% úspěšnost: 

Ø využití řas (mikroorganismů) na odčerpávání živin pro jiné mikroorganismy, 

Ø aeraci sedimentu,  

Ø promíchávání vrchní produkční vrstvy,  

Ø promíchávání celého vodního sloupce, 

Ø odstraňování sedimentů (pouze část nebo celý), 

Ø použití přípravků určených k ošetření znečištěné vody, 

Ø správné vysazení ryb ve VN, 

Ø vypouštět vody s nízkým obsahem kyslíku a vysokým obsahem živin – cirkulací vody 

ve VN dojde k čištění a odstranění škodlivých látek (ne však úplnému), 

Ø průmyslové preparáty, finančně náročné, rychlá náprava (zatěžují ekologickou 

rovnováhu).  

 

Kombinací určitých metod lze dosáhnout ozdravení, avšak vše závisí na mnoha dalších 

faktorech, které jsou specifické pro každou VN. Při použití průmyslových látek je nutné 

předem provést rozbory a zhodnotit následky. Použití může nenávratně způsobit škody 

na vegetaci ve VN a škodlivé látky zůstanou v sedimentu nádrže. Proto se provedly 

i přírodovědecké průzkumy, kde se zkoumali bezobratlý živočichové žijící v nádrži a rybníce, 

rybí osádka, botanika břehů a celková ekologická situace lokalit. Byly nalezeny škeble říční 

a velvrubové malířští, kteří jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

zařazeni do nejpřísnější kategorie druhů kriticky ohrožených. 
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Příloha č. 29  Voda obsahující sinice – každý druh má jiné zabarvení (rody Anabaena, 
Anabaenopsis, Aphanizomenon, Chroococcus, Microcystis a Planktothrix) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.fytoplankton.cz/sbirka-sinic/foto/kultury_regal_zmens.jpg                                                             dne 27. 5. 2009 

 
 

Příloha č. 30  Postavené nádrže na zkoumání reakce aplikovaných látek do VN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Studie Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, Experimentální mezokosmy (studie ze září 2007) 
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Příloha č. 31  Charakteristika aplikovaných látek do Plumlovské přehrady 
 
Huminové látky jsou v půdě obsažené odumřelé rostliny a živočišné látky, které se 

rozkládají. Po delší době se tvoří humus, což je tmavá, amorfní organická složky půdy. 

Složení humusu závisí na složkách, které převažují a kterými je tvořen.  

 

Huminové látky modifikované jsou zředěné ve vodě (H2O) nebo peroxidu vodíku (H2O2). 

Jestliže jsou huminové látky ve vodě, voda se zbarví, případně i páchne. Barva vody je poté 

do žluta až hněda. Zbarvení závisí na koncentraci huminových látek a na hodnotě pH vody. 

S vyšším pH je zabarvení vody tmavší. 

 

 

PAX 18 (polyaluminium chlorid - Aln(OH)mCl3n-m) je nažloutlý čirý roztok, který slouží 

zejména pro použití ve vodárenství. Je to anorganický koagulační prostředek, 

který se aplikuje při výrobě pitné vody, úpravě vody bazénové, čištění komunálních 

i průmyslových odpadních vod a pro aplikace v papírenství. Ve vodárenství se využívá jeho 

vysoká účinnost při úpravě málo mineralizovaných vod s obsahem huminových látek. 

Koagulace probíhá ve srovnání s běžnými koaguláty rychleji a v širší oblastí pH i teploty. 

V papírenství je používám PAX 18 jako podpůrný prostředek ke klížení a zvýšení retence 

vláken na sítech, pro zlepšení odvodnění a pro čištění papírenských vod. PAX 18 splňuje 

požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 

do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
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Příloha č. 32  Umístění VD Bystřička u Vsetína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz                                                                                                                                                 dne 28. 5. 2009 

 
 
Příloha č. 33  Vypuštěná přehrada Bystřička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: http://www.bystricka.cz/foto/displayimage.php?album=24&pos=17                                                                    dne 28. 5. 2009 
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Příloha č. 34  Olšovský rybník v Jedovnici – bagrování v roce 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.kavyl.cz/fotografie/foto-292-800.jpg                                                                            dne 17. 5. 2009 

 
Příloha č. 35  Olšovský rybník – současný stav - jaro 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní fotografie                                                                                                                                            (ze dne 16. 5. 2009) 
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